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vznik štýrské větve Habsburků: Jak známo, měl Ferdinand I. tři životaschopné syny – 

pozdějšího císaře Maxmiliána II., Ferdinanda Tyrolského (m. Filipina Welserová; stavitel 

letohrádku Hvězda) a Karla Štýrského. Každý z těchto bratří založili jednu z rodových větví. 

Ve své závěti z roku 1554 rozhodl císař Ferdinand I. o dělení habsburských dědičných zemí, 

přičemž Karel jako nejmladší syn dostal Vnitřní Rakousy (tj. Štýrsko, Korutany, Kraňsko, 

Goricii, Vnitřní Istrii, Rijeku, Terst a Habsburské Furlánsko).  

       

Císařské mauzoleum: Hned naproti dvornímu kostelu sv. Jiljí (Dom St. Ägydius) nás svou 

monumentalitou upoutá  tzv. Mausoleum, které nechal postavit jako pohřebiště své rodiny 

pozdější císař Ferdinand II. u jižní stěny dómu. Jeho impozantní vstupní průčelí vévodí 

malému náměstí před ním a celý prostor tak působí poněkud stísněně. Každopádně se ale 

jedná o výjimečné architektonické dílo, jehož původ, okolnosti výstavby a mnoho dalších 

aspektů zkoumá a různě interpretuje již od 19. století řada historiků umění. Protože byla 

stavba od počátku koncipována jako demonstrace „vítězné“ katolické církve, opakuje se 

v průčelí motiv triumfálního oblouku, podle vzoru antických chrámů, podle motta ecclesia 

triumphans – církev vítězící. Pokud se blíže zaměříme na vstupní průčelí mausolea, zjistíme, 

že základní vertikální členění zde zajišťují čtyři iónské sloupy na vysokých podstavcích. 

Zatímco oba vnější sloupy pokračují dále ve formě pilastrů, oba vnitřní sloupy nesou 

segmentový oblouk. Vnější sloupy jsou pak zakončeny mohutným tympanonem (s oknem 

uprostřed), který zaujímá celou šířku vstupního průčelí. Celý tympanon je konečně jakoby 

zasazen do dalšího segmentového oblouku, který zakončuje vstupní průčelí. Na horní oblouk 

jsou umístěny tři sochy v nadživotní velikosti – prostřední je sv. Kateřina s rozlomeným 

kolem jakožto svým atributem. Vertikální kompozici dovršují sochy andělů po obou stranách 

a nechají ji tak vyniknout. Na vstupním průčelí je bezesporu nejzajímavější snaha architekta o 

vyjádření motivu, že vše je obsaženo ve všem – zde toho docílil tak, že v prostředním poli 

vstupního průčelí zopakoval v menším poměru stejný model, jako u celého průčelí, tj. 

tympanon podepřený dvěma sloupy a završený obloukem. Pohled na průčelí mausolea ještě 

doplňují tři patinově zelené kupole. 



      Celé průčelí je ukázkou stylově pozoruhodného „raného baroka“, které v sobě odráží jasně 

italské vzory. Historikové umění tak upozorňují na některé benátské stavby a na kostel „Il 

Gesú“ v Římě. Je to logické, protože ve svém základu je mausoleum také dílem Itala, resp. 

Italů – Pietra de Pomis a Pietra Valnegra, který po Pomisově smrti roku 1633 dovedl stavební 

práce ke zdárnému konci. Celé mauzoleum je často z kunsthistorického hlediska chápáno jako 

uvedení baroka do Rakouských zemí. Tato otázka je ovšem velmi problematická. Srovnáme-li 

totiž toto mauzoleum se souběžně budovaným Solnohradským dómem, pak je zcela evidentní, 

že mauzoleum v žádném případě nevykazuje raně barokní prvky, ale naopak rysy pokročilého 

manýrismu.  

      De Pomis (nar. 1569) pocházel z malého městečka Lodi u Milána a přišel do Štýrského 

Hradce už jako dvorní malíř z Innsbruku roku 1597. Je jasné, že ale musel být víc než 

pouhým malířem – byl také sochař, medailér, projektant staveb atd. Dozíral například na 

obnovu pohraničních vojenských pevností, především kvůli hrozícímu tureckému nebezpečí. 

Založil například hradecké malířské bratrstvo. Podporován ovdovělou arcivévodkyní Marií 

(roz. Bavorskou), matkou Ferdinanda II., takříkajíc vedl a zaštiťoval celou tehdejší štýrskou 

uměleckou scénu. Především byl ale architektem! Mausoleum bezesporu ukazuje na jeho 

mistrovství. Celá stavba trvala od roku 1614 do roku 1638. Má půdorys latinského kříže 

s půlkruhovou apsidou, 47 m vysokou středovou vrcholící kupolí a zvonicí (tato středová 

kupole je často srovnávána s obdobnou architekturu ve španělském habsburském Escorialu). 

Jižní rameno půdorysného kříže je ukončeno samotnou hrobkou na elipsovitém (!) půdorysu a 

rovněž zaklenutou kupolí zcela v benátském stylu. 

      Celá stavba ale přesto zůstávala celá desetiletí v hrubé stavbě (vynutila si to nejen smrt 

císaře, ale i smrt Pietra Valnegra a předně neustálá válka), ačkoliv sem roku 1637 převezli 

z Vídně k pohřbení mrtvé tělo císaře Ferdinanda II. Teprve za císaře Leopolda I., vnuka 

Ferdinanda II., bylo opět započato na stavebních pracích. Na pokyn Leopolda I. navrhl roku 

1687 Jan Bernard Fischer z Erlachu1 vnitřní úpravu celého mausolea. Zřízení a vysvěcení 

hlavního oltáře se dokonce uskutečnilo až roku 1714. Štuky Fischera z Erlachu, provedené 

třemi italskými štukatérskými dílnami, jsou nesmírně působivé a živoucí. Doplňují fresky 

                                                 
1 Fischer z Erlachu Johann Bernhard, * 18. 7. 1656, † 5. 4. 1723, rakouský architekt vrcholného baroka; 
původně sochař. Otec Josepha Emmanuela Fischera z Erlachu. Studoval v Itálii u C. Fontany a F. Schora. Spojil 
tradici římského baroka a francouzské klasicizující tendence. Ovlivnil celou střední Evropu. Činný ve Štýrském 
Hradci, v Salcburku a Vídni (univerzitní kostel v Salcburku, letní palác v Schönbrunnu, Česká dvorská kancelář, 
Schwarzenberský palác a Zimní palác Evžena Savojského ve Vídni). V sakrálních stavbách čerpal z 
Borrominiho (kostel sv. Karla Boromejského a sv. Petra ve Vídni). Činný i v Praze (Clam-Gallasův palác a 
náhrobek Vratislava z Mitrovic) a na Moravě (zámek Vranov nad Dyjí). V roce 1697 byl povýšen do 
šlechtického stavu. Autor teoretických spisů (Entwur einer historischen Architektur – Nástin historické 
architektury). 



Františka Steinbichlera a Matyáše Echtera, které – až na fresky se zvířecími motivy – 

v podstatě oslavují rod Habsburků. Hlavnímu oltáři, který byl taktéž postaven podle plánů 

Fischera z Erlachu, dominuje předsunutá pozlacená socha  sv. Kateřiny od Marxe 

Schokotnigga. Za povšimnutí také stojí obraz „Eva s mrtvým Abelem“ od Antonia Belucciho 

(1699) na postranním oltáři na evangelijní (levé) straně kostela. 

      Co se týče samotné pohřební kaple, ta dnes slouží jako biskupská hrobka. Za kovanou 

mříží z roku 1695 se nachází vlastní císařská hrobka. Uprostřed celé prostory se nalézá 

sarkofág Karla II. Štýrského a jeho manželky Marie Bavorské z červeného mramoru od 

Sebastiana Carloneho. Tento sarkofág nechala zbudovat Marie Bavorská, ovšem původně 

v klášteře Klarisek zde ve Štýrském Hradci a po založení mauzolea byl přenesen sem. Jsou 

v něm ovšem uloženy pouze ostatky Marie, Karel II. je pohřben v dalším rodovém mausoleu 

v benediktinském klášteře v nedalekém Seckau. Nalevo od prostého terakotového oltáře, 

taktéž od Carloneho, můžeme vidět  pod dvěmi mramorovými deskami hrob císaře, vpravo od 

něho jeho první manželky Marie Anny Bavorské a vpravo od schodiště hrob jejich 

čtrnáctiletého syna Jana Karla2. U východu z hrobky je na stěně umístěna deska s nápisem, 

oznamujícím, že je zde také pohřbena Marie Terezie, manželka francouzského krále Karla X. 

(od r. 1779 ale rozvedeni), která zemřela zde ve Štýrském Hradci roku 1805. V pohřební kapli 

se ještě nachází zamřížovaný výklenek se šesti urnami se srdci arcivévodů, císařů a jejich 

manželek. Tento fakt potřebuje následné vysvětlení – obecně je známo, že urny se srdci 

Habsburských panovníků a arcivévodů byly až do roku 1878 ukládány do loretánské kaple ve 

vídeňském augustiniánském kostele. Tuto tradici ale zavedl těsně před smrtí až mladý král 

Ferdinand IV., takže pro období mezi 20. léty 17. století a rokem 1654 byla tato srdce 

ukládána zde ve Štýrském Hradci.  

      Konečná podoba náměstí a vstupních schodů před mausoleem vznikla roku 1831. Tehdy 

byla také vybudována spojovací chodba mezi chrámem a jezuitskou kolejí. Komplex staveb 

dotvářejí také budovy jezuitské koleje a tzv. Staré univerzity.  

      Velice zajímavé je uvědomit si okolnosti vzniku tohoto štýrskohradeckého mauzolea. Jak 

již bylo řečeno, postavil ji Ferdinand II. Není ale zcela jasné, zda ji budoval jako svou 

soukromou hrobku nebo jako hrobku celé své rodové větve. Musíme si uvědomit, že k roku 

1614 ještě neexistovala vídeňská kapucínská hrobka. Tu založila až roku 1617, kdy císařský 

dvůr definitivně přesídlil z Prahy do Vídně, manželka císaře Matyáše, Anna Tyrolská († 

1618), ovšem jen jako zcela soukromou hrobku pro sebe a císaře. Nepřekvapí nás tedy, že se 

                                                 
2 Jan Karel (1605-1619) – už jako malé dítě byl zasnouben s Annou, dcerou španělského krále Filipa III; zemřel 
dříve, než mohlo ke sňatku dojít 



původně jednalo o prostor o velikosti přibližně 3 x 3 m. A navíc nebyl Ferdinand v této době 

ani králem, ani císařem. Nelze ovšem říci, že by štýrská větev Habsburků neměla svou 

pohřební prostoru. Od roku 1587 totiž budoval Ferdinandův otec, Karel II., velmi honosné 

mauzoleum3 v již zmíněném klášteře v Seckau, které mělo oslavovat Habsburský rod (celkem 

50 figur, 150 reliéfů a plastických alegorií, řada maleb a dekorací z mramoru, štuku, 

drahokamů, bronzu, zlata, stříbra a dalších drahých materiálů). Karel nechal pro toto své 

mausoleum vytvořit (opět Carlonem) velice podobný sarkofág z bílého mramoru s ležícími 

postavami sebe a své manželky. Nakonec zde však byl pohřben pouze on a první dvě děti 

císaře Ferdinanda II. (1601 Kristýna a 1603 Karel). O to víc se jeví jako nelogická snaha 

Karlovy manželky vybudovat  další pohřebiště pro sebe a svého muže. 

 

Karel II. Štýrský (3.6. 1540 – 10.7. 1590): Karel byl 12. dítětem Ferdinanda I. a Anny 

Jagellonské. Za své sídlo si zvolil Štýrský Hradec a většinu svého života se věnoval vládě na 

tomto svém území. Hned od počátku zde zavedl silnou centralizovanou vládu. 

V náboženských otázkách byl Karel pevným zastáncem katolictví a ve svých zemích se všemi 

způsoby snažil o jeho rozšíření a posílení. Roku 1573 povolal do Hradce jezuitský řád, 

protestantskou opozicí byl ovšem donucen k řadě ústupků, neboť se neobešel bez jejich 

pomoci při obraně svých zemí proti Turkům, kteří trvale ohrožovali jihovýchodní hranice 

monarchie. I přes svůj vyhraněný katolicismus ale nepostrádal Karel smysl pro politickou 

realitu. V osobním životě se vyznačoval u Habsburků této doby obvyklým zájmem o 

sběratelství a umění. Ještě za života Karlova otce Ferdinanda I. se začalo uvažovat o Karlově 

sňatku s anglickou princeznou Alžbětou (budoucí Alžbětou I.) nebo se skotskou královnou 

Marií Stuartovnou. Mnohokrát přerušovaná jednání však skončila bezvýsledně. Až 26. srpna 

1571 uzavřel Karel sňatek s Marií Bavorskou, která byla jeho pokrevní neteří (dcera Karlovy 

sestry Anny). Během devatenáctiletého, velmi harmonického manželství, se jim narodilo 15 

dětí, z nichž se 12 dožilo dospělosti. 

 

Marie Bavorská (21.3. 1551 – 29.4. 1608): Po matce Anně byla vnučkou Ferdinanda I. Svou 

matkou vychována velmi religiózně a nesmírně přísně, přičemž se nezřídka sahalo k tělesným 

trestům. Zvláštní význam mělo u ní vyučování latině a hudbě  - hrála na varhany a milovala 

duchovní hudbu. Poté, co ztroskotal sňatkový projekt se sedmihradským vévodou Janem 

Zikmundem Zápolským, provdala se roku 1571 za svého strýce Karla Štýrského (mimořádně 

                                                 
3 Je to jen jedna z celé řady jím budovaných reprezentativních staveb, které měly podtrhnout sílu a okázalost 
katolické církve v boji za protireformaci – zcela v duchu ecclesia militans – církev bojující.  



skvělé svatební slavnosti posloužily roku 1854 za vzor české šlechtě, která v historických 

kostýmech uspořádala slavnostní defilé ke svatbě Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou). 

Marie tuhým katolicismem podněcovala svého muže proti protestantské šlechtě ve Štýrsku. 

Velice pečlivě vedla výchovu svých dětí, obzvláště v jejím vleku byl její nejstarší syn 

Ferdinand. Charakteristická byla pro ni jistá záliba v okázalé nádheře, cestovatelská vášeň a 

vyvíjela udivující charitativní činnost. 

 

Ferdinand II.(9.7. 1578 – 15.2. 1637) – jako štýrský vladař ovšem znám jako Ferdinand III:  

Osobní heslo: Corona legitime certantibus – Korunu čestně bojujícím 

Nejstarší syn arcivévody Karla Štýrského a Marie Bavorské pocházel ze štýrské linie 

rakouských Habsburků. Jeho otec jako nejmladší syn císaře a krále Ferdinanda I. získal vládu 

ve vnitrorakouských zemích. Mladý arcivévoda Ferdinand byl do dvanácti let vychováván 

v rodném Štýrském Hradci, po smrti otce roku 1590 strávil pět let na jezuitské akademii v 

bavorském Ingolstadtu. Roku 1596 nastoupil vládu ve svých zemích a hned od počátku zde 

vystupoval tvrdě proti nekatolíkům. Byl typem bojovného a pro svou víru hluboce zapáleného 

katolíka potridentského ražení. Rekatolizaci vnitrorakouských zemí dokončil přes odpor 

tamních protestantských stavů na počátku 17. století. V rámci rodových vztahů se snažil 

vystupovat jako prostředník mezi znepřátelenými bratry Rudolfem II. a Matyášem. Po 

Rudolfově smrti, kdy již začínalo být pravděpodobné, že žádný ze synů císaře  Maxmiliána II. 

nebude mít legitimní mužské potomky, připadal Ferdinand Štýrský úvahu jako budoucí vladař 

habsburské monarchie. V tomto ohledu získal postupně podporu císaře Matyáše španělské 

diplomacie, jež měla na dění v monarchii velký vliv. Čeští nekatoličtí stavové, kteří dobře 

znali Ferdinandovy náboženské postoje, se nedokázali sjednotit v odporu vůči jeho 

nástupnictví na český trůn, 9. 6. 1617 ho přijali za krále a 29. 6. byl Praze korunován 

svatováclavskou korunou. O rok později, 1. 7. 1618, proběhla jeho korunovace v Uhrách. Po 

vypuknutí českého stavovského povstání v roce 1618 byl Ferdinand stoupencem ostrého 

postupu vůči českým stavům. Nesouhlasil s váhavými opatřeními císaře Matyáše a spolu se 

svým strýcem arcivévodou Maxmiliánem nechal v červenci 1618 uvěznit Matyášova 

politického důvěrníka a poradce, kardinála Melchiora Klesla, který byl obecně považován za 

hlavního strůjce kompromisní politiky vůči Čechům. Po Matyášově smrti v březnu 1619 

nastoupil Ferdinand do čela monarchie4 a 28. 8. byl ve Frankfurtu nad Mohanem zvolen 

                                                 
4 Po smrti Matyáše II. přešel císařský titul na Ferdinanda II. V tento okamžik štýrská větev Habsburků zaniká a 
stává se z ní nová císařská větev.  Krátce nato, roku 1621 vymírá Albrechtem VII. – bratr Matyáše - rakouská 
(dosavadní císařská) větev vymírá. Tím se větev Ferdinanda II. stává jediným představitelem Habsburské 



římským císařem (korunován tamtéž 9. 9.). Dva dny před jeho císařskou volbou, 26. 8., ho 

generální sněm českých zemí sesadil z českého trůnu a novým českým králem zvolil Fridricha 

(Bedřicha) Falckého. Ferdinand pak za podpory panovníků sdružených v Katolické lize vedl 

proti českým stavům a jejich králi válku, kterou završil vítězstvím v bitvě na Bílé hoře 8. 11. 

1620. Poté se rozhodl pro úplnou pacifikaci českých zemí. Směřoval k ní potrestáním 

účastníků stavovského povstání (větší význam než známá poprava sedmadvaceti stavovských 

představitelů na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621 měly majetkové konfiskace, které 

postihly většinu české a moravské stavovské obce). Vzhledem k tomu, že stavovská opozice 

byla úzce spojena s nekatolictvím, měla pro její definitivní likvidaci velký význam úplná 

rekatolizace Čech a Moravy, která s Ferdinandovým souhlasem započala ve 20. letech 17. 

století. Pevnějšímu začlenění českých zemí do svazku monarchie mělo napomoci Obnovené 

zřízení zemské (pro Čechy vydáno 1627, pro Moravu 1628), které mimo jiné s konečnou 

platností vyhlásilo dědičnost českého trůnu v habsburské dynastii. Ostatně Ferdinand II. již ve 

svém testamentu z roku 1621 vyjádřil myšlenku nedělitelnosti habsburských držav pod vládou 

dědičného panovníka. Zbývající část života prožil císař Ferdinand II. v době třicetileté války. 

Podařilo se mu porazit Fridricha Falckého a jeho spojence, ve válce dánské si díky svému 

nejschopnějšímu veliteli a válečnému podnikateli Albrechtu z Valdštejna zajistil převahu v 

severním Německu a snažil se o kontrolu nad baltickým prostorem. V říši se pokusil roku 

1629 provést restituci majetku katolické církve, v tom však neuspěl a po diplomatické porážce 

na říšském sněmu roku 1630 musel z čela armády odvolat Albrechta z Valdštejna. (Ten byl 

sice o necelé dva roky později povolán zpět a znovu se stal generalissimem císařské armády, 

brzy však na něm ulpělo podezření ze zrady a nakonec byl v únoru roku 1634 zavražděn 

svými důstojníky V Chebu.) Politickou a diplomatickou činnost Ferdinanda II. završil pražský 

mír z roku 1635, kterým se mu podařilo zmírnit napětí, jež dosud vyvolávala jeho politika v 

Římskoněmecké říši. Touto mírovou smlouvou ztratil český stát definitivně své dvě vedlejší 

země, Horní a Dolní Lužici. Připadly pod vládu saského kurfiřta, který je měl již od roku 

1620 v zástavě.  

      Ferdinand II. se 23. dubna 1600 (22 let) oženil s Marií Annou Bavorskou, s níž měl 7 dětí 

(přežily čtyři). Po manželčině smrti roku 1616 zůstal šest let vdovcem a až 2. února 1622 se 

znovu oženil s mantovskou princeznou Eleonorou Gonzaga. Toto manželství zůstalo 

bezdětné. 

                                                                                                                                                         
dynastie a, pomineme-li Ferdinandovi synovce Zikmunda Františka a Františka Karla (synové Leopolda V. 
Tyrolského), pocházejí všichni potomní Habsburkové až dodnes právě od Ferdinanda II. 



      Ještě 14. února 1637 psal vlastnoručně svému synovi, záhy byl ale se silami u konce. 

Zemřel zaopatřen 15. února 1637 v 9 hodin ráno s posvěceným krucifixem v ruce (podle 

svého přání). Lékaři následně otevřeli císařskou mrtvolu a údajně vnitřnosti ve zcela 

zbědovaném stavu, takže se divili, jak mohl císař za svého života vypadat neustále tak svěže a 

zachovale. Zádušní slavnosti ve Vídni trvaly řadu týdnů. 21. března 1637 byly jeho tělesné 

ostatky převezeny do Štýrského Hradce. Mrtvý císař se vrátil do otcovského města, které 

nenavštívil za posledních 18 let svého života. Podle přání zesnulého bylo jeho srdce pohřbeno 

po boku matky v klášteře Klarisek, tělo bylo pohřbeno v kryptě tohoto mauzolea. Tam, jak 

celý život věřil, čeká na své vzkříšení. 

   

      Je jasné, že takováto rozporuplná osobnost bude opět hodnocena rozporuplně – od 

krvelačného netvora až po téměř dementní loutku v rukou bestiálních jezuitů: 

  

Jiří Mikulec: Císař Ferdinand II., osobně hluboce věřící katolík, bývá občas hodnocen jako 

pouhá loutka v rukou svých jezuitských zpovědníků, jako nesmiřitelný katolický fanatik. Jeho 

činy však spíše poukazují na cílevědomého politika, který se snažil vyhýbat kompromisům 

zvláště v otázkách víry, avšak pod tlakem okolností uměl na takový kompromis i přistoupit. 

 

Petr Hora-Hořejš: Nevynikal ani rozhodností, ani temperamentem, ani intelektem. Byl to 

slaboch, který věčně někoho poslouchal. Zprvu matku, později rádce a zpovědníky. Osobně 

byl přívětivý, dobromyslný, štědrý a skromný. Věrný manžel a milující otec.  

 

Brigitte Hamannová: ... umírněný hovorný velmož, který svým protivníkům, pokud se 

podrobili, snadno promíjel. Byl chválen pro svou štědrost, jeho koníčkem byla především 

hudba a lov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatura: 

Hamannová, B.: Habsburkové – životopisná encyklopedie. Praha 1996 

Čechura, J.-Mikulec, J.-Stellner, Fr.: Lexikon českých panovnických dynastií. Praha 1996 

Hora-Hořejš, P.: Toulky českou minulostí 4. Praha 1995 

Held, H.: Kärnten und Steiermark. Köln 1989 

Franzl, J.: Ferdinand II. Graz-Wien-Köln 1978 

 


