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Císař Rudolf II. 

Císař Rudolf II. byl vnuk prvního Habsburka na českém trůně. Jak se jmenoval? 

________________ Jako jediný Habsburk si za své sídlo zvolil Prahu.  

Rudolf II. získal v mládí značné vzdělání a měl ve zvláštní oblibě umění a vědy. Proto Praha, 

jako hlavní město habsburské říše, za Rudolfovy vlády vzkvétala. Přicházeli sem obchodníci, 

řemeslníci, diplomaté a vyslanci. 

Kromě nich zval Rudolf II. na svůj dvůr i řadu významných malířů a sochařů. Vyhledej na 

internetu tři malíře nebo sochaře, kteří působili v Praze za vlády Rudolfa II.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Na Pražském hradě shromáždil obrovskou sbírku uměleckých předmětů a zvláštností, která 

proslula po celé Evropě. 

Kromě umělců si Rudolf II. zval také učence. Na Hradě pobývali význační astrologové, 

neboli hvězdáři, Tycho de Brahe a Jan Kepler. Vyhledej na internetu informace o těchto 

hvězdářích a ke každému napiš tři nejdůležitější informace.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kromě hvězdářů působili na dvoře Rudolfa II. také alchymisté.  Vyhledej na internetu co je 

alchymie.  

___________________________________________________________________________ 

Rudolf II. věnoval svůj čas a pozornost především svým zájmům, a proto zanedbával své 

vladařské povinnosti.  
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Během svého života vedl spor se svým bratrem Matyášem, který se po Rudolfově smrti stal 

v roce 1611 českým králem.  Ten přenesl hlavní sídlo Habsburské říše zpět do Vídně. Na 

Pražském hradě zatím sídlili královští úředníci, kteří české země spravovali. 

Rudolf II. byl zobrazen na několika obrazech, vyhledej si na internetu obraz malíře Václava 

Brožíka, který zachytil Rudolfa II. uprostřed jeho sbírek a také portrét Rudolfa II. sestaveného 

z ovoce a zeleniny. 

O císaři Rudolfovi II. vypráví film Císařův pekař a Pekařův císař. Film si pusť a pokus se 

charakterizovat Rudolfa II. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


