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STOPY REGIONÁLNÍ HISTORIE
HLAVNÍM MĚSTEM SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ

Doplň do textu chybějící slova:

epidemii       mor       náměstí       osm       Plzeň       poctou       Rudolf II.       

těžkosti

1

Když v roce 1598 začal v Praze řádit _______________, na který denně umíraly desítky lidí, rozhodl 

se císař _______________ uchýlit do bezpečí. Měl přitom v úmyslu odjet do nějakého většího 

města, které již _______________ zažehnalo a kam by se mohl přesunout i se svým dvorem. Jeho 

volba nakonec padla na _______________, kde sice mor v uplynulých měsících zahubil mnoho lidí, 

ale nyní se zdálo, že se z města vytratil. Císař se s celým svým dvorem i s úředníky přesunul 

do Plzně v polovině září 1599 a ubytoval se na _______________ v domě Šebestiána Pechovského 

z Turnštejna. Pro Plzeň byl pobyt císaře velkou _______________, protože se vlastně dočasně stala 

hlavním městem Svaté říše římské. Na druhou stranu však město náhle zaplnily stovky lidí, 

pro které bylo třeba zajistit ubytování a zásobování, což Plzni způsobovalo nemalé

_______________. Město si mohlo oddychnout až za _______________ měsíců, kdy se císař 

rozhodl pro návrat do Prahy.

Proč se Plzeň dočasně stala hlavním městem Svaté říše římské?

Kde se nachází dům, v němž bydlel Rudolf II. během svého pobytu v Plzni?

Proč byl pobyt císaře a jeho dvora pro město velkou zátěží?

Uveď měsíc a rok, kdy se císař přesunul z Plzně zpět do Prahy. 



Podívej se na stránku www.stopyhistorie.cz/hlavnim-mestem-svate-rise-rimske 

a seznam se s alchymisty, kteří působili na dvoře Rudolfa II. Dokážeš vysvětlit, 

co je to alchymie?

Alchymisté prováděli nejrůznější pokusy s cílem vyrobit elixír mládí, kámen mudrců 

nebo zlato. Proč po těchto věcech lidé toužili? Změnilo se od té doby naše uvažování? 

 

Podívej se na následující portréty. Na jednom z nich je císař Rudolf II., na druhém 

jeho bratr Matyáš Habsburský. Poznáš, který je který?
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Zdroj: J. P. Abelinus et al.: Theatrum Europaeum, Vol. 1, Frankfurt am Main 1662.


