
Brandeburská brána 
 

 
 
                  Brandeburská brána (Brandenburger Tor) je najvýznamnejšou 
pamätihodnosťou Berlína. Symbolizuje hlavný vstup do mesta, po 40 rokov 
obklopený múrom známym na celom svete ako symbol rozdelenia mesta 
a rozdelenia sveta na dva mocenské bloky, kapitalistický Západ a socialistický 
Východ. Dnes prichádzajú návštevníci na Parížske námestie, kde Brandeburská 
brána stoj, nie ako na nepriestupnú hranicu, ktorá delí mestá a svety, ale ako na 
miesto zbližovania ľudí a užívania dlho odriekanej slobody.  
                  Brandeburská brána bola postavená ako najvňčšia z mestských brán, 
ktoré umožňovali prechod cez colné hradby obklopujúce mesto na konci 18. 
storočia. Je jedinou berlínskou bránou, ktorá sa zachovala dodnes. 
                    Stavba je na samom vrchu korunovaná kvadrigou – antickým 
dvojkolesovým štvrzáprahom. Je dielom sochára Johanna Gottfrieda Schadowa, 
ktorý ju odlial z medi a osadil na bránu v roku 1794. Kvadriga zobrazuje 
Bohyňu víťazstva, ktorá „pochodoujúc do mesta prináša mu mier.“ 
                    Brandeburská brána je symbolom nielen rozdelenia 
a znovuzjednotenia národa. Bola tiež dejoskom mnohých vrcholov a pádov 
v nemeckej histórii. V roku 1806 Napoleon triumfiálne vpochodoval do Berlína 
a odniesol si kvadrigu do Paríža ako vojnovú korisť.  
                   Po páde Berlínskeho múru a veľkých oslavách 22. decembra 1989 
bola Brandeburská brána otvorená a sprístupnená občanom. Brána, ktorou 
možno opäť slobodne prechádzať na obe strany mesta, otvorila cestu 
k znovuzjednoteniu Nemecka. 
 
                                                  (áčko, časopis pre školákov č. 3-4; školský rok 
2000/01; s.28) 



Úlohy k textu: 
1. Čo vyplýva z textu? 
a) Brána bola 40 rokov obklopená múrom 
b) Brána symbolizuje mesto Berlín 
c) Brána je jednou z najmenších brán v meste 

 
2. Čo z textu nevyplýva? 
a) Je jedinou bránou, ktorá sa v Berlíne zachovala dodnes 
b) Stavba je na samom vrchu korunovaná kvadrigou. 
c) Dnes prichádzajú návštevníci na Madridské námestie. 

 
3. Brandeburská brána je symbolom: 
a) dejín Nemecka 
b) rozdelenia a znovuzjednotenia národa 
c) mesta Berlín 

 
4. Brandeburská brána bola otvorená a sprístupnená: 
a) 12. decembra 1988 
b) 22. novembra 1989 
c) 22. decembra 1989 

 
5. Ktorá veta je pravdivá? 
a) Brandeburská brána bola dejiskom rytierskych hier. 
b) Brandeburská brána bola dejiskom európskeho veľtrhu. 
c) Brandeburská brána bola dejiskom mnohých vrcholov a pádov v histórii 

Nemecka. 
 

6. Dnešné hľadané písmeno detektívovho mena je: X 
 
 


