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Maxmilián II. (vládl 1564 – 1576)

• Po smrti otce Ferdinanda I. se stal 
českým králem Maxmilián II.

• Císař římský, král český, král uherský a 
arcivévoda rakouský

• Oženil se se svou katolickou sestřenicí ze 
Španělska – Marií Španělskou, s kterou 
do Čech přišla řada Španělů



Česká konfese 1575

• Maxmilián II. - snášenlivější katolík než otec,

dokonce tajně sympatizuje s luterány.

• -> věřící různých evangelických církví si

vymohli na králi Českou konfesi (1575)

= ústně schváleno svobodné vyznání pro

evangelické obyvatele - slib nepotvrdil

písemně z obavy z reakce katol. evropských

panovníků.

• stavové museli „zaplatit“ přijetím Rudolfa II.,

nejstaršího Maxmiliánova syna, za českého

krále.

Pamětní deska na bývalé malostranské radnici, připomínající 
sepsání České konfese



Rudolf II. (vládl 1576 – 1611)

• Český, chorvatský a uherský král, římský císař

• Sídlil v Praze !

• Vychováván na dvoře svého strýce

španělského krále Filipa II. Habsburského

• ovlivněn katolickou zbožností a nádherou

španělského dvora 

• Mnoho problémů – obrana před Turky,

náboženské spory



Praha – hlavním městem říše

- sídelní město římského císaře 

- vzkvétala, byla považována za 
evropskou metropoli

- žili zde diplomaté,

obchodníci, řemeslníci, umělci 

a vědci

Pohled na rudolfínskou Prahu roku 1595



Přestavba Pražského hradu

- vzniká II. nádvoří, konírny, dnešní

Španělský sál (pro sochy a

umělecké předměty) a Rudolfova

obrazárna.

• Za Rudolfovy vlády vznikla také

slavná Zlatá ulička, v tehdejší

době však šlo o obvyklou

parazitní chudinskou zástavbu.

Pražský hrad a Malá Strana roku 1607 od Sadelera

Pražský hrad - II.nádvoří



Zlatá ulička
Španělský sál 
Pražského hradu

Pražský hrad -
Obrazárna



Rudolfovy sbírky umění

• Rudolfovi nákupčí projížděli celou Evropu a 
skupovali všechna významná výtvarná díla té doby 
- díla světoznámých malířů, např.: Leonarda da 
Vinci, Raffaella Santi, Dürrera…

• V roce 1612 dosvědčil benátský vyslanec Girolamo
Soranzo, že Pražský hrad byl přeplněn tisícovkami 
obrazů a soch, mnohdy se vršícími do velikých 
neroztříděných hromad. 

• Rozkrádání Rudolfovy sbírky začalo hned po jeho 
smrti, část si mezi sebou rozdělili členové 
habsburského rodu a část byla odvezena jako 
válečná kořist Švédy po dobytí levého břehu Prahy 
v roce 1648.



Rudolf II. jako Vertumnus (Giuseppe Arcimboldo, 1590/1

Mezi sbírky Rudolfa II. patřil také Codex Gigas „Ďáblova bible“



Královská koruna

U pražských zlatníků si nechal

zhotovit osobní korunu, která

byla později užívána jako

koruna Rakouského císařství a

dnes se nachází v klenotnici 

v hradě Hofburg ve Vídni.

Koruna, jablko a žezlo císaře Rudolfa II.



Rudolfova záliba v alchymii a astronomii
• Alchymistická dílna – hledá se kámen mudrců,

elixír mládí, výroba zlata z olova

• Řada mudrců, ale i podvodníků

• Astronomové - Tycho de Brahe a Johannes Kepler

• Alchymisté - Edvard Kelley a John Dee.

• 1600 – první pitva v Praze (lékař Ján Jesenský)

Tycho de Brahe a Johannes Kepler



Golem

• V době Rudolfa II. žil v Praze také učený židovský rabín a 
mudrc rabi Löw. 

• Znal prý tajné vědy a kouzla. Pro císaře uspořádal 
spiritistickou seanci, při níž vyvolal duchy našich 
prapředků. 

• Sluhou rabbiho se stal Golem, umělá lidská bytost 
vytvořená z hlíny. Oživoval ji šém, magická formulka 
vepsaná na pergamen. 

• Síla Golema však postupně rostla, proto se na něj muselo 
neustále dávat pozor. Jednou Golem zdivočel a začal vše 
kolem sebe ničit. 

• Rabbi Löw mu na poslední chvíli vyndal šém a Golem padl 
na zem jako podťatý. Od té doby už nikdy nebyl oživen.

Golem



Bratr Matyáš 1612 - 1619

• Rudolfův zdravotní stav se neustále zhoršuje,

kromě zděděných psychických potíží (dědictví

Johanky Šílené a důsledek blízkých příbuzenských

sňatků mezi Habsburky) trpěl také příznaky syfilidy.

• Upadal do depresí, zápasil s výbuchy vzteku a 

s fobiemi.

• Habsburkové, proto dali přednost jeho mladšímu

bratrovi Matyášovi.

• Matyáš připravil svého bratra o titul římského

císaře, Uhry, Moravu a Slezsko.

• České stavy – věrni Rudolfovi II. – odměna – Majestát

Rudolfův

Matyáš Habsburský.



Majestát Rudolfův roku 1609

• České stavy zůstaly Rudolfovi věrné 

• Přesto v Čechách hrozilo povstání  

• Rudolf v roce 1609 vydává Majestát,

zaručuje náboženskou svobodu

pro české obyvatelstvo

• Po ústním slibu z roku 1575 –

České konfesi, kterou stavové

získali od jeho otce Maxmiliána

II., tak měli potvrzenu náboženskou

svobodu i písemně. Majestát Rudolfa II.



Konec vlády Rudolfa II.

• Do Čech vtrhlo vojsko bratra Matyáše,

uherského krále a římského císaře.

• Pasovské vojsko drancuje Čechy

• Rudolf II. byl donucen k abdikaci.

• Rudolf dožívá v Praze a po jeho

smrti v lednu 1612 nastupuje na

český trůn Matyáš.

• Další Habsburkové opět sídlí ve Vídni

Znak rakouské císařské rodiny

Malá Strana za vpádu Pasovských roku 1611



Shrnutí

• Maxmilián II. (vládl 1564 – 1576)

• 1575 – Česká konfese = ústní slib náboženské svobody pro české evangelíky

• Rudolf II. (vládl 1576 – 1612)

• Podporuje vědu a umění, Praha se stala evropskou metropolí

• Věda: alchymie, astronomie, astrologie (Tycho Brahe, Johannes Kepler, Ján Jesenius, Tadeáš 
Hájek z Hájku, Edward Kelley)

• 1600 – první pitva v Praze (lékař Ján Jesenský)

• Rozsáhlé sbírky umění

• 1609 – Rudolfův majestát = písemně potvrzena náboženská svoboda pro české obyvatelstvo

• Bratrem Matyášem postupně připraven o titul římského císaře, Uhry, Moravu a Slezsko.

• 1611 – po vpádu pasovských vojsk donucen k abdikaci

• 1612 – po Rudolfově smrti nastupuje Matyáš


