
 

Pražská opevnění a jejich brány 
 

Všechna pražská města i oba pražské hrady, Pražský hrad i Vyšehrad, měly své vlastní 

opevnění, kterými se dalo projít přes brány. Opevnění Starého Města se vznikem 

Nového Města, které jej obklopovalo, postupně ztrácelo na významu. Staroměstští se 

nechtěli svých hradeb vzdát, a proto byly zdi a věže postupně obestavovány domy. 

Staroměstské opevnění mělo celkem 13 bran. Roku 1367 vydal Karel IV. příkaz toto 

opevnění zbourat. Dnes ze staroměstského opevnění zbyly jen dvě věže ve dvorech mezi 

Bartolomějskou a Národní ulicí, věž od kostela svatého Martina ve zdi v Martinské ulici, 

Prašná brána a zbytek Starohavelské brány v domě u ulice Na můstku. V branách se 

vybíralo clo a obdobné poplatky. Na noc i na dobu válečného nebezpečí nebo epidemií 

moru se brány zamykaly. Noční odjezd z města byl možný na zvláštní povolení.  

Za zvláštní poplatek bylo možné opozdilce vpustit do města malými vrátky. 

 
1. Poznáš která zachovaná brána je na obrázku? …………………..…………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajímavou výzdobou brány je rytíř nad bránou, 
který drží pásku s latinským nápisem: „Hle, 
Praha. Poctivým jsem matkou, podvodným 
macechou, tito nechť prchají a přicházejí ti, kdož 
sami od sebe chtějí dobro.“ 

Naproti tomu na západní straně brány je 
vyobrazen Matěj Rejsek, stavitel, který drží pásku 
s touto latinskou prosbou: Ó měšťane, odpusťte 
nehodným lidem žijícím bez zákona, působiti 
násilí mě, nádobě ušlechtilé. 

Kdo by tyto rady neuposlechl, je ze strany 

Obecního domu arkýř, který sloužil jako prevét, 

takže mohl být nepoctivec po……………..… (doplň). 

 

Brána byla koncipována 

převážně jako 

reprezentativní symbol  

i místo výběru cla. Její 

výstavba začala 30. 3. 1475. 



 

2. Brána stojí na místě původní Horské brány, též zvané Mikuláše od věže. Proč se 
nazývala Horská a jaké jiné jméno ještě nesla?  

…………………………………………………………………………..…………………….…………………………………….. 

Opevnění Hradčan bylo vybudováno již počátkem 14. století. Roku 1631 byly 
Hradčany rozšířeny o Strahov a Pohořelec a obklopily je tzv. Mariánské hradby se sedmi 
bránami. Byly jimi: Špitálská neboli Šárecká brána, ta byla zbořena v roce 1885, 
Strahovská neboli Říšská brána byla zbořena na konci 19. století. Brána svatého 
Benedikta též zvaná Dlážděná brána, Písecká brána neboli Bruská brána, dodnes stojí 
nedaleko Letohrádku královny Anny, Brána svaté Ludmily, další brána stála proti mostu 
do Pražského hradu a poslední brána vedle dnešního Arcibiskupského paláce vedla  
k potoku Brusnici.  

Nové Město, latinsky Nova Civitas a také Nova Locis – Nová Čtvrť, německy 
Prager Neustad, je městská čtvrť a katastrální území Prahy na pravém břehu Vltavy. 
Nové Město založil dne 8. března 1348 český král Karel IV. Město bylo obehnáno 
gotickými hradbami s 5 branami. V jižní části směrem k Vyšehradu zůstalo město až do 
nové doby převážně nezastavěné. Přes původní záměr spojit Nové i Staré Město do 
jednoho celku, zůstala obě města samostatně spravována a oddělena hradbami 
s příkopem. Hradby Nového Města byly dlouhé 3430 metrů a zahrnuly plochu 3,6 km2. 
Hradby vedly od Vyšehradu ke Karlovu a pak v místech, kde dnes proudí auta po 
severojižní magistrále nynějšími ulicemi Sokolská, Mezibranská a Wilsonova až k Vltavě 
u Těšnova. Ze samostatného města na městskou čtvrť se proměnilo na konci 18. století, 
kdy se 12. února 1784 stalo součástí nově vzniklého Královského hlavního města Prahy. 
Následně byly teprve zrušeny příkopy oddělující Staré Město a na jejich místech vznikly 
reprezentativní třídy, bulváry, zejména nové aleje - Národní a Na příkopě. Nové Město 
bylo zahrnuto do historického centra zapsaného roku 1992 na seznam UNESCO. 
 
3. Urči, kde se nachází, a zakresli do mapy hranice této městské čtvrti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1348
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opevn%C4%9Bn%C3%AD_Prahy
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1784
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovsk%C3%A9_hlavn%C3%AD_m%C4%9Bsto_Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bulv%C3%A1r
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Na_p%C5%99%C3%ADkop%C4%9B_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD_(%C4%8Cesko)


 

4. Znáš tyto významné budovy na Novém Městě? Zapiš data jejich výstavby, založení či 
vzniku a příp. kdo byl stavitelem: 

Národní divadlo  ………………………….…..……………………….……….… 

Národní muzeum  ………………..………………………….………….………….. 

Novoměstská radnice …………..…….………………………….…………………….. 

Tančící dům (Ginger and Fred) …………………………………….………………….. 

 
5. Poznáš podle obrázku, o kterou významnou budovu Nového Města se jedná? Napiš: 
 
……………………………………….…...…………. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szm.cz/, https://cs.wikipedia.org 

Poté, co Novému Městu bylo povoleno 

pořádání pravidelných trhů, byla budova 

opatřena pražským loktem, který je možno 

nalézt na průčelí východního křídla (Vodičkova 

ulice). Jedná se o délkovou míru, činí 591,4 mm. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_muzeum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Novom%C4%9Bstsk%C3%A1_radnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tan%C4%8D%C3%ADc%C3%AD_d%C5%AFm
https://cs.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_loket

