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RUDOLF II. 
HABSBURSKÝ 

císař římskoněmecký 

král český, uherský, chorvatský 

vévoda rakouský 



ŽIVOT 

• Narodil se 18. července 1552 ve Vídni. 

• Jeho rodiče byli bratranec a sestřenice, jeho 
dědečkové byli bratři. 

• Se svým mladším bratrem byl vychováván na dvoře 
španělského krále – svého strýce. 

• Nikdy se neoženil.  

• Sbíral umělecká díla, podporoval umělce, vědce, ale 
také podvodníky. 

• Od roku 1578 se u něj začaly projevovat známky 
duševní nemoci. 

• Roku 1583 si zvolil Prahu za své sídelní město. 

• Zemřel 20. ledna 1612 v Praze. 

 



Patnáctiletý 
Rudolf  



VLÁDA 

• 1572 prohlášen uherským králem 

• 1575 korunován českým králem 

• 1576 stal se po svém otci římským císařem 

 

• Nebyl příliš schopným panovníkem, ale bohatě 
podporoval umění a vědu. 



RUDOLFŮV MAJESTÁT 

• 1609 vydal císař listinu, která potvrzovala 
svobodu náboženství v Českém království. 

• Listina platila pro královská města, šlechtu i 
poddané. 

• Podle ní nesměl být nikdo nucen ke 
katolickému ani jinému vyznání. 

 



My Rudolf Druhý činíme tímto listem: 

aby jak stav panský, rytířský, tak Pražané, horníci 
a jiná města s lidmi poddanými náboženství 
své pod obojí volně a svobodně beze všech 
překážek vykonávati mohli. 

Dále týmž stavům konzistoř povolati ráčíme i 
arcibiskupa pražského dosazovati, i akademii 
pražskou v moc jejich dávati ráčíme, tak, aby 
si ji muži hodnými a učenými dosazovati 
mohli. 

Jestliže by chtěli víceji chrámův nebo kostelův k 
boží službě aneb také školy pro vyučování 
mládeže vystavěti dáti a v tom poroučeti 
ráčíme, aby každá strana náboženství své 
volně prosazovala, kněžími svými se řídila a 
spravovala. Také města, městečka i sedlský lid 
nemá od svého náboženství odtiskován býti. 

A proti tomu vejš dotčenému náboženství nic, 
takového, což by nejmenší překážku učiniti 
mohlo. Od náš, dědicův našich i budoucích 
králův českých příjmáno býti nemá. 

Dán na Hradě Našem pražském léta páně 1609 

 



Díky Rudolfu II. působili v Praze 

• Tycho  Brahe 

- dánský astronom, astrolog a alchymista; tvrdil, že středem 

   vesmíru je Země, obíhá kolem ní jen Slunce a Měsíc 

• Johann Kepler 

- německý matematik a astronom; tvrdil, že planety  

  obíhají kolem Slunce po elipsovitých drahách 

• Ján Jesenský  

- slovenský lékař, osobní lékař císaře; roku 1600 provedl  

  první veřejnou pitvu v Čechách 



Rudolf II. jako 
římský bůh ročních 

období 



CO VÍTE O RUDOLFU II.? 

• Kdy a kde se narodil? 
• 1552, Vídeň. 
• Které město bylo jeho sídlem? 
• Praha. 
• Jaké měl záliby? 
• Sběratelství uměleckých děl, podpora umělců a vědců. 
• Jak se jmenovala listina, kterou zaručil v Čechách náboženskou 

svobodu? 
• Rudolfův majestát. 
• Jmenuj vědce, které pozval ke svému dvoru. 
• Tycho Brahe, Kepler, Jesenský. 
• Kdy a kde zemřel? 
• 1612, Praha. 
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