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Martina Drijverová: České pověsti pro malé děti, Karlův most 

1.  Co předpověděli hvězdáři mladému králi Karlu IV.? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

2. Čím chtěl mladý král hrozné předpovědi zabránit? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

3. Proč chtěl král, aby byl nový most přes Vltavu pevný? Co měli stavitelé přidávat do malty? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

4. Co vymysleli radní páni ve městě Velvary? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

5. Čím byl nový most přes řeku Vltavu vyzdoben? 

.......................................................................................................................................................................... 

6. Kdo měl nový most ochraňovat? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

7. Přečtěte si Pověst o Bruncvíkovi. 

Za doby, kdy se odehrává náš příběh, vládl po smrti svého otce nad Českou zemí 

kníže Bruncvík. Byl to panovník dobrý, šlechetný a ke všem spravedlivý. Ve třetím 

roce svého panování se rozhodl, že pojede do světa. Jeho mladá žena byla velice 

smutná a přemlouvala ho, aby nejezdil. Bruncvík si však nedal říct a své paní 

odvětil: ”Můj otec si dobyl do znaku orla, já si chci do znaku dobýt lva.” A aby se 

jeho manželce tolik nestýskalo, dal jí na památku svůj drahý prsten a řekl jí: ” 

Nikomu nevěř, pokud sama neuvidíš tento prsten. Když ho neuvidíš do sedmi let, 

bude to znamení, že jsem zemřel.” Potom dal osedlat koně a vydal se na cestu. 

Kníže Bruncvík projel různé země, až jednou dojel k pobřeží moře. Opatřil si koráb 

a dlouhý čas cestoval se svojí družinou na moři. Když už se plavili čtvrt roku, 

dostali se do veliké bouře a vítr si lehoučce pohrával s jejich lodí. Všichni se báli o 

své životy. Ale snad nejhorší bylo, že vítr celou loď hnal k začarované jantarové 

hoře, z které se nikdy nikdo nevrátil zpět. A tak se stalo, že se Bruncvík s celou lodí 

ocitl na začarovaném ostrově. Ostrov měl tu vlastnost, že všechno v okolí padesáti 

mílí k sobě přitahoval a už nechtěl pustit. Družina i námořníci pomalu umírali hlady. 

Jako poslední živí lidé na ostrově zůstali jenom Bruncvík a jeho starý věrný sluha 

Balád. 
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Sluha Balád byl starý a moudrý muž a svého pána měl velmi rád. Moc si přál, aby 

se jeho pán Bruncvík zachránil a v pořádku se vrátil domů k jeho krásné paní. A 

proto poradil knížeti jednu chytrou věc. Balád si totiž všiml, že jednou za čas přilétá 

na ostrov veliký pták Noh. Zašil Bruncvíka do staré kůže a donesl ho na vrchol 

jantarové hory. Zanedlouho přiletěl veliký pták Noh a Bruncvíka odnesl z ostrova 

pryč.  

Pták donesl knížete do svého hnízda jako potravu mláďatům. Bruncvík byl ale 

statečný, mláďata pobil a dostal se z hnízda ven do úplně neznámé krajiny. Jak tak 

procházel krajem, uviděl lva, jak bojuje se saní. Bruncvík se do obludy pustil a 

společně se lvem zvítězili. Od té doby se lev stal Bruncvíkovým věrným přítelem a 

všude ho doprovázel. 

Tak putovali a putovali, až došli do zvláštního zámku, kde žili zlí a velmi podivní 

lidé. Ti Bruncvíka uvěznili a nechtěli ho za žádnou cenu pustit. Bruncvíkovi bylo na 

hradě smutno a tak ve volných chvílích procházel komnatami. Jednou našel velmi 

zvláštní starou místnost, ve které byl nádherný meč. Bruncvíkovi se zalíbil, vzal si 

ho a na jeho místo položil meč svůj. Až později se dozvěděl, že tento meč je 

kouzelný. Měl tu vlastnost, že když mu majitel řekl: ”Všechny hlavy dolů”, meč sám 

porážel nepřítele.  

Bruncvíkovi věznitelé knížeti řekli, že pokud svede boj se zlým drakem Baziliškem, 

propustí ho. A tak Bruncvík bojoval a i když to nebyl lehký úkol, nakonec nad 

drakem vyhrál, protože měl dva dobré přátele, kteří mu v boji pomáhali – lev a 

kouzelný meč. 

Pak se Bruncvík vydal se lvem na cestu do vlasti. Doma už od té doby uplynulo 

sedm let a všichni si mysleli, že kníže zahynul. Proto chtěli jeho ženu znovu 

provdat. Bruncvík měl ale od své ženy na památku také prsten, který jí vhodil do 

číše s vínem, a tím prokázal, že je naživu, a za veliké slávy se vrátil i se lvem na 

hrad. Do svého erbu si potom kníže Bruncvík nechal vsadit lva, to na památku 

svého zvířecího přítele. 

8. Odpovězte na otázky k pověsti O Bruncvíkovi: 
 

Jaký byl kníže Bruncvík panovník?  

 

.......................................................................................................................................................................... 

Proč se vydal kníže do světa? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

Kdo knížete zachránil ze začarované jantarové hory? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

Jak kníže Bruncvík získal věrného přítele lva? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 
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Kde získal Bruncvík kouzelný meč? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

Jak pověst dopadla? 

 

.......................................................................................................................................................................... 

9. Přečti si úryvek z encyklopedie. 
 

Erb má svůj původ u středověkých rytířů, kteří si označovali své brnění a přilbu. Taková výrazná značka 

umožňovala rychlou orientaci v bitvě a pomáhala rychle rozlišit spojence a nepřátele. Erby se poprvé 

objevily ve 12. století v době křižáckých výprav. 
 

Prohlédni si erby starých českých rodů a zkuste vymyslet erb knížete Bruncvíka. 

  ,,  
 

 

 

 

 

 

10. Prohlédni si obrázky z Prahy a napiš, co zobrazují. 

 

 

 

 

................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       .................................................................... 

 

 

 

 

11. Najdi si na internetu informace o sochách na Karlově mostě. Vyber si jednu z nich a napiš o ní. 

 

Název sochy ......................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................... 

http://erby.wz.cz/ceskaslechta/trckovezlipy.html
http://erby.wz.cz/ceskaslechta/trckovezlipy.html

