
STOPY REGIONÁLNÍ HISTORIE
BOURÁNÍ MĚSTSKÝCH HRADEB

Doplň do textu chybějící slova:

1295       1795       1849       bourání       brány       chudých       parkán       

průmyslový       přítěží       smetiště       třicetileté       zasypány  

Na základě výše uvedeného textu se pokus odpovědět na otázky:

1

2

S výstavbou hradeb začali Plzeňané hned po založení města v roce _______________. Ještě před 

husitskými válkami byly hradby dokonce zdvojeny, díky čemuž vznikl tzv. _______________, tedy 

prostor mezi přední (parkánovou) zdí a samotnou zdí hradební. Parkán byl sice  fortifikačním 

prvkem (fortifikace = opevnění), který měl při útoku umožnit rychlý přesun obránců města 

podél hradeb, ale zároveň často sloužil jako _______________, kam se z hradební zdi házely 

odpadky. Také zde stávaly příbytky _______________ obyvatel města. Poslední opevňovací práce 

probíhaly ještě v době _______________ války, tedy v 17. století.

Postupem času však městské opevnění ztrácelo svůj ochranný význam a stalo se pro Plzeň 

spíše _______________. Město sevřené hradbami se nemohlo rozrůstat, a tak bylo 

v roce _______________ rozhodnuto o jejich zbourání. _______________ hradeb probíhalo mezi lety 

1795 až 1822. Hradební příkopy byly _______________ a zároveň bylo odstraněno opevnění, 

které nebylo součástí domů. Postupně také zmizely všechny čtyři městské _______________. 

Poslední z nich byla zbourána v roce _______________ při stavbě Saského mostu. Díky těmto 

krokům byla Plzeň připravena na rychlý _______________ rozvoj a příliv obyvatelstva, ke kterému 

došlo v druhé polovině 19. století.

Kolik let byla Plzeň opevněným městem? Zaokrouhli na stovky. 

Co je to parkán a k čemu sloužil?

Proč se město rozhodlo zbourat hradby?

Jakou výhodu získala Plzeň zbouráním městského opevnění?



Navštiv stránku www.stopyhistorie.cz/bourani-mestskych-hradeb a poznej blíže 

historii plzeňského městského opevnění.3

Zamysli se nad následujícími otázkami a diskutuj o nich se spolužáky.
4

Proč se ve středověku opevňovala města? K čemu sloužily hradby?

Z čeho se hradby stavěly?

Proč si některá města dodnes zachovala opevnění a jiná se rozhodla své hradby zbourat?

Co si myslíš, že se stalo s materiálem, z něhož byly postaveny hradby, po jejich zbourání?

Znáš nějaké české město, které si dodnes zachovalo alespoň část původního opevnění? 


