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1. Rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, a u správných odpovědí vybarvi písmena. Z vybarvených písmen 

složíš tajenku: 

 
Ve středověku se knihy ručně opisovaly. Až vynález knihtisku roku 1457 umožnil knihy tisknout a 

vydávat v mnohem větším množství. Vynalezl ho Němec Johann  

 

 

 ANO NE 

Jagellonci vystřídali na českém trůně na dvě století Habsburkové. R G 

Habsburkové si za své sídlo zvolili Vídeň. U O 

Rudolf II. si jako jediný Habsburk zvolil za své sídlo Paříž. S T 

Z Rudolfovy doby pochází pověst o hliněném Goliášovi. M E 

Alchymisté se snažili vyrobit kámen mudrců a elixír života. N A 

Arkády jsou zdobená okna. L B 

Nejvíce rybníků vzniklo na panství Rožmberků v jižních Čechách. E D 

Renesance je návrat ke starověké řecké a římské kultuře. R I 

Řemeslníci stejných oborů se sdružovali do cechů. G V 

 

 

 

 
2. Na dvoře císaře Rudolfa II. pobývalo mnoho malířů, sochařů, alchymistů a astronomů. Spoj čarami 

významná jména umělců s jejich profesí. 

 

Adrian de Vries astronom 

Tycho de Brahe astronom 

Jan Kepler sochař 

Guiseppe Arcimboldo malíř 

 

 

 



 

3. Roztřiď pojmy mezi dva habsburské krále na českém trůně (práce s učebnicí na str. 98 – 102). 

 
Základy habsburské monarchie, dvůr v Praze, posílení panovnické moci na úkor stavů, Tycho de Brahe, Rudolf II. 

(1576 – 1611), vyšší daně, stavovská opozice, alchymisté, obnovení pražského arcibiskupství, posílení katolické 

šlechty, přivedl jezuity, 1609 Rudolfův majestát, dohoda o náboženské svobodě, zřídil ve Vídni ústřední orgány, 

mecenáš umělců a učenců 

 

FERDINAND I. (1526 – 1564) RUDOLF II. (1576 – 1611) 

- základy habsburské monarchie 
- posílení panovnické moci na úkor 

stavů 
- vyšší daně 
- stavovská opozice 
- obnovení pražského arcibiskupství 
- posílení katolické šlechty 
- přivedl jezuity 
- zřídil ve Vídni ústřední orgány 

 

- dvůr v Praze 
- Tycho de Brahe 
- alchymisté 
- 1609 Rudolfův majestát 
- dohoda o náboženské svobodě 
- mecenáš umělců a učenců 

 
 
4. Jsou tvrzení v tabulce pravdivá? Pokud ne, oprav je v pravém sloupci. 

 

 

Rudolfův majestát byl vydán roku 1609 

Rudolfem II. a potvrzoval obyvatelům 

zemí Koruny české možnost volit si 

náboženství podle vlastního přesvědčení. 

ANO 

Rudolf II. vydal majestát v době, kdy 

došlo v Čechách a na Moravě k posílení 

pozic nekatolické šlechty. 

NE/ došlo k posílení katolické šlechty, 

protože Rudolf II. byl katolík 

Rudolf II. vydal majestát dobrovolně, 

proti jeho vydání se ale postavil jeho 

bratr Matyáš, který porazil české stavy a 

chopil se moci. 

NE/ vydal ho nedobrovolně, ale pod 

tlakem okolností. Jeho bratr se postavil na 

stranu nekatolických stavů. Rudolf II. se 

musel vzdát koruny. 

Rudolf II. vládl až do své smrti roku 

1612. 

NE/ Rudolf II. se musel vzdát koruny. 

Matyáš nechal český sněm potvrdit 

nástupnictví svého syna Ludvíka. 

NE/ Bezdětný Matyáš navrhl za svého 

nástupce bratrance Ferdinanda, ten přijat 

jako Ferdinand II.  

 

 

 

Další informace můžeš najít v učebnici nebo na internetu. 

https://www.inadhled.cz/zajimavosti/dejiny-naroda-ceskeho-rudolf-ii-habsbursky/ 
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