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Karl-Franzens-Universität in Graz – dějiny, 
osobnosti (s ohledem na PVH) 

 
 

Jezuitské počátky 
 
 Vznik samotné univerzity v Grazu (česky Štýrském Hradci) 
předznamenalo několik důležitých událostí. V roce 1570 sem byli z Vídně 
pozvání první představitelé jezuitského řádu. Stalo se tak na popud 
arcivévody Karla II. von Innerösterreich. V říjnu o dva roky později tedy 
přijelo dvanáct jezuitů pod vedením řádového provinciála Magiho, aby se zde 
trvale usadili. Důvodem byly jednak protireformační snahy a přispělo k tomu 
i to, že arcivévodova manželka Marie z bavorského rodu Wittelsbachů byla 
velkým příznivcem jezuitů. Nutno dodat, že ve Vídni tento řád tehdy působil 
již dvacet let, od roku 1550, a začal zde vytvářet rakouskou provincii. Do 
Čech byli jezuité přizváni roku 1556 Ferdinandem I. 
 
 V roce 1573 vydal arcivévoda Karel zakládací listinu jezuitské štýrské 
koleje, jejímž prvním rektorem se stal P. Heinrich Blyssem, dříve rektor koleje 
v Praze, a 7.4.1575 se kolej dočkala potvrzení bulou papeže Řehoře XIII. 
Kolej sídlila v Bürgergasse 2, vedle jezuitského konviktu postaveného roku 
1597, v blízkosti kaple sv.Ducha.  
 
 

Zřízení univerzity 
 
 Arcivévoda Karel, a nakonec ani jezuité, se však s tímto úspěchem 
nespokojili. Chtěli ve městě vybudovat univerzitu, která by se stala 
střediskem vzdělanosti a intelektuálního života celé jihovýchodní části 
Rakouska. Karel proto požádal Řehoře XIII. o její zřízení a ten vyhověl. Rok 
1585 se tak stal rokem založení univezity ve Štýrském Hradci. V dubnu 
1586 se konala v Kostele sv.Egidia k této příležitosti slavnost. Protože 
dosavadní rektor koleje, P. Heinrich Blyssem, zemřel na následky těžké 
nemoci pouhé čtyři dny po slavnosti, byl prvním rektorem jmenován Georg 
Oenbruggen (Oenburg). Císař vydal tentýž rok listinu, ve které univerzitu 
potvrdil, a dne 4.11.1586 byl zahájen školní rok. Patronkou univerzity se 
stala sv.Kateřina, na jejíž den (25.11.) učinil tehdejší arcivévoda Ferdinand 
první zápis do nové matriční knihy. Tisky pro jezuitskou kolej i pro 
univerzitu obstarával Georg Widmanstetter, katolický dvorní tiskař v Grazu.  
 



Univerzitě ve Vídni tedy vznikla konkurence. Ve Štýrském Hradci byly 
v jezuitské koleji zřízeny dvě fakulty, filozofická a teologická, po vzoru 
ostatních zaalpských univerzit. Zdejší jezuité podnikali různé misijní cesty, 
např. roku 1609 na panství Unter-Lindau (Alsó-Lindva), roku 1628-30 do 
Marburgu a jinam, a uzavírali partenrské smlouvy s ostatními univerzitami. 
V neklidných dobách třicetileté války se Graz stal několikrát útočištěm 
uprchlých jezuitů: během let 1619/20 se sem uchýlilo mnoho bratrů 
vypovězených z Čech a Moravy, švédskou válku zde přečkali někteří němečtí 
jezuité.  

 
Škola také rozšiřovala své prostory. V roce 1607 nechal císař 

Ferdinand II. postavit vlastní univerzitní budovu, stojící na sever od jezuitské 
koleje. Dnes se na tomto místě nachází zemský archiv, protože univerzita 
mezitím přesídlila na jinam. Pro mladé chovance bylo vystavěno 
Ferdinandeum. Roku 1694, při renovaci koleje, vznikly dva sály pro novou 
kolejní knihovnu. Regály na knihy byly ozdobeny příslušnými autory 
z jezuitského řádu. 

 
V souvislosti s obléháním Vídně Turky roku 1683 byla univerzita ve 

Štýrském Hradci na 8 dní uzavřena. 
 
Dne 20.11.1762 se rektorát univerzity oddělil od rektorátu jezuitské 

koleje, která byla o devět let později zrušena.  
 
 
Katedra historie 
 
Katedra historie byla na štýrské univerzitě slavnostně zřízena 

1.1.1729 v rámci filosofické fakulty a přednášely se na ní církevní dějiny 
(tzv. Historia sacra) a světské dějiny (tzv. Historia profana). Jejím prvním 
profesorem se stal rodák z Tyrolska, jezuita Karl Andrian (1680 - 1745), 
zároveň učitel teologie, který tuto funkci vykonával až do roku 1743. 
Významně se věnoval literární činnosti – napsal např. řadu historických 
knížek (Grazer Drucke) o církevních a světských dějinách, o papežích a 
císařích, ale i o Orientu. Dějinymi Štýrska se zase zabýval Jakob Wenner, 
rodák z maďarského Raabu, profesor dogmatiky a dvojnásobný rektor 
univerzity. 

 
Marie Terezie nařídila roku 1752 provést studijní reformu, která se 

týkala i historie – vždyť do té dody byla historická kritika téměř neznámým 
pojmem a cenzura bránila studiu opravdu všech dostupných pramenů. 
Reformou byl pověřen Gerhard van Swieten a na jejím základě měly být 
katedry historie přeneseny na právnické fakulty. Univerzita v Grazu však 
kvůli zdráhání se jezuitů ještě žádnou právnickou fakultu neměla, katedra 
proto zůstala na filosofické fakultě. Přednášky z církevních dějin se konaly 
denně od 8:30 do 9:30 hodin a byly povinné pro studenty teologie, světské 
dějiny probíhaly denně od 15:00 do 16:00 hodin a účastnili se jich studenti 
práva (jako budoucí úředníci potřebovali hlavně znalosti z diplomatiky). 
Vlastní obor historie, jak ho dosud znali jezuité, tak byl osvobozen od 



specializované teologické látky. Oboje bylo vyučováno jedním profesorem, 
který se však dostával do nelehké situace, kdy teologická fakulta požadovala 
profesora vlastního. I to zřejmě přispělo k tomu, že roku 1756 byla historie 
nelegálně vyškrtnuta z učebního programu a zmínku o ní nemáme až do 
roku 1774, kdy byl na teologii jmenován profesor církevních dějin, na filosofii 
však nikdo.  

 
Nebylo tajemstvím, že mezi jezuity a osvícenským vládním systémem 

probíhají boje o moc. Tak si např. roku 1735 c.k. dvorní kancelář stěžovala, 
že jezuité narušují učební systém. A o co vlastně šlo? Jezuité totiž vytrvale 
odmítali podporovat další rozšiřování univerzity. Už zmíněnou katedru 
historie zřídili po značném váhání. Svou roli zde sehrál především fakt, že 
konkurenční vídeňská univerzita obor historie už nabízela. Dále se jezuité 
zdráhali zřídit právnickou a lékařskou fakultu, jejichž vznik by byl na jejich 
vlastní náklady. Obávali se také, že by tím ztratili své nynější postavení na 
univerzitě. Spory vyvrcholily vyhnáním řádu roku 1773.  

 
Hned následující rok začal platit nový studijní plán, na němž se podílej 

mj. Stefan Rautenstrauch. Graz se měl reorganizovat po vzoru Vídně, tj. 
rozšířit kolegium na čtyři skupiny (filosofickou, matematickou, historickou a 
filologickou). Protože však bylo v Grazu méně profesorů než ve Vídni, 
realizovaly se jen dvě skupiny, filosofická a matematická. 

 
 Historická skupina měla mít dva profesory, a sice pomocných věd 

historických a pragmatických univerzálních dějin. Obor pomocných věd 
historických se dále dělil na: 

PVH pro starověké dějiny = stará geografie, starožitnosti (Altertümer), 
mytologie, mince a chronologie. 

PVH pro středověké a novější dějiny = novější geografie, genealogie, 
heraldika, numizmatika a diplomatika. 

V genealogii se probíral především rod Habsburků, diplomatika byla 
v praktické části rozdělena podle jednotlivých zemí a typů listin. O 
pramenovědě nebyla v učebních plánech ani zmínka. 

 
Ve školním roce 1775/76 byly v Grazu opět přednášeny světské dějiny, 

knězem Franzem Gmeinerem. Když byl ale Gmeiner jmenován profesorem 
církevního práva, přednáškám byl konec. 

 
 
Přeměna univerzity na lyceum 
 
Roku 1778 byla konečně zřízena právnická fakulta a o čtyři roky 

později čekala univerzitu další významná změna: byla přetvořena na lyceum. 
Současně se zde začalo vyučovat lékařství, ačkoliv lékařská fakulta byla 
zřízena až mnohem později. 

 
K otevření c.k. univerzitní knihovny pak došlo v březnu roku 1781. 
 



V započatých reformách pokračoval Josef II. Na základě návrhu van 
Swietena rozšířil dosud dvouleté filosofické studium na tříleté s platností od 
roku 1783 a novému systému odpovídalo i rozdělení oborů do tří skupin 
podle ročníků: 

1. ročník (mj.logika, psychologie, metafyzika) – sem spadal Úvod do 
obecných dějin. Paralelně k němu byla přednášena diplomatika, 
heraldika a genealogie. 

2. ročník (všeobecná a zvláštní nauka o přírodě s pokusy) - staré 
dějiny. K nim přednášeno starožitnictví a numizmatika. 

3. ročník (metafyzika: Kosmologie a přirozená teologie) – novější 
dějiny. 

 
Josef II. zřídil v souladu s ideou národního vzdělávání ještě katedru 

rakouských dějin. Ta byla zpočátku otevřena jen ve Vídni (od roku 1788) a až 
od roku 1805 byla postupně zavedena i na jiných univerzitách. 

 
Rok 1805 je pro obor historie důležitým mezníkem. Na základě nové 

studijní reformy byl vypsán nový učební plán a v Grazu tak byla po téměř 
pětadvaceti letech zřízena katedra světových dějin. Od tohoto roku se 
datuje nepřerušená tradice historie na filosofické fakultě v Grazu, stejně 
jako na dalších rakouských lyceích a univerzitách . (Církevní dějiny měli 
v Grazu už od roku 1774 samostatnou katedru na  fakultě teologické.) Tato 
reforma si kladla za cíl vychovávat celkově vzdělané absolventy, a nejen 
úředníky, což se do té doby moc nedařilo. 

 
O sedm let později, roku 1812, byl na lyceu ve Štýrském Hradci vládou 

a štýrskými stavy konečně zřízen chybějící třetí ročník filosofického studia. 
Od té doby se zde konaly přednášky i z rakouských dějin. Byl jimi pověřen 
tehdejší profesor světových dějin Julius Schneller. 

 
Roku 1824 byly pro všechna větší lycea, tedy i pro Graz, a pro 

univerzity zavedeny tři hodiny rakouských státních dějin týdně a dvě 
hodiny týdně pomocných věd historických. Paleografii a diplomatiku zde 
v letech 1869 – 1873 přednášel docent Josef Zahn, ve školním roce 1877/78 
Ferdinand Kaltenbrunner. Odborníkem na epigrafiku, heraldiku, 
numizmatiku a sfragistiku byl v letech 1867 – 1870 Friedrich Pichler. 

 
 
Obnovení univerzity 
 
Roku 1827 císař František I. obnovil univerzitu v Grazu, která byla 

pojmenována svým současným názvem Karl-Franzens-Universität. 
Roku 1863 byla univerzita doplněna o lékařskou fakultu. 
Na nynějším místě (Universitätsplatz) se univerzita nachází od roku 

1896. 
 

 
 



Od válečných let do současnosti 
 

Roku 1938 bylo sedmnáct procent vyučujících (mj. nositelé Nobelovy 
ceny Otto Löwi,Viktor Hess a Erwin Schrödinger), a třetina studentů 
propuštěna z rasových, náboženských a politických důvodů. 

Od šedesátých let 20.století počet studentů neustále stoupá, v roce 
1999 měla univerzita více než 32 000 studentů. 

V roce 2004 se odtrhla lékařská fakulta a vytvořila samostatnou 
univerzitu. 

 
 

Některé osobnosti spjaté s univerzitou 
 
Julius Franz Borgias Schneller (světské dějiny, v Grazu 1806 – 1823) 
Julius Schneller je jedna z nejdůležitějších postav na štýrské univerzitě. 
Narodil se 9.3.1777 ve Štrasburku. Jeho otec Franz Julius byl 
extraordinariem pro římské právo na univerzitě ve Freiburgu, matka měla 
francouzské předky. Schneller tedy ve Freiburgu vystudoval právnickou 
fakultu, dále matematiku, dějiny a jazyky. To vše stihl v pouhých sedmnácti 
letech. V osmnácti sepsal práci „Über Preuβens Demarkationslinie“, která 
dnes však není příliš cenná. Bojoval proti francouzům a pak se přidal 
k potulným hercům, s kterými se ve svých devatenácti letech dostal do 
Vídně, kde pak pokračoval ve studiu. Roku 1802 doprovázel na kavalírské 
cestě mladého hraběte Sinzendorfa. Dostal se tak do Francie, Anglie, Itálie a 
až na tureckou hranici k Bělehradu. O dva roky později, roku 1804, získal 
místo v úřadě, který prováděl cenzuru knih (Bücherrevisionsamt). Na 
univerzitě ve Štýrském Hradci působil od roku 1806 jako profesor světských 
dějin až do roku 1823. Když v tomto městě v letech 1810 – 1813 pobýval 
Ludvík Napoleon, učil ho jeho obdivovatel Schneller německy. Roku 1823 
Schneller Graz opustil a odebral se do Freiburgu, kde poznal, z jak 
konzervativního prostředí přišel. Po půl roce už ale myslel na další 
univerzity, z nichž většina zůstala jen přáním. Schnellerovým nejdůležitějším 
dílem byly „Staatengeschichte des Kaiserthums Oesterreich“, které napsal 
pro něj typickým patetickým stylem. Zemřel roku 1833 na mrtvici. 
 
 
Leopold Franz de Paula Maximilian Hassler (světské dějiny, v Grazu 1825 – 
1851) 
Leopold Hassler je pokračovatelem Schnellera. Narodil se roku 1792 jako syn 
radního ve Vídni, ve čtrnácti letech byl přijat do vídeňského konviktu. 
Filosofická studia dokončil roku 1812. V době jeho působení na univerzitě 
v Przemyslu už pracoval na díle „Grundriss der allgemeinen Geschichte...“, 
které sice bylo jen komopilací, ale ceněné. Do období Hasslerova působení v 
Grazu spadají počátky pomocných věd historických na této univerzitě. Roku 
1835 navázal jednání o využití mincovní sbírky v Joanneu pro své 
numismatické přednášky. Roku 1847 se neúspěšně pokusil o zřízení vlastní 
učební sbírky pro numismatiku, diplomatiku a  heraldiku. Hassler zemřel 
roku 1851 v Grazu, pochován byl na městském hřbitově sv.Petra. 



 
Johannes Kepler 
Vyučoval v Grazu matematiku do roku 1600, kdy se odebral do Prahy na 
císařský dvůr. 
 
Kaspar Royko 
V Grazu přednášel církevní dějiny v letech od roku 1774 do konce února 
1783. Tehdy byl povolán do Prahy kvůli svým „Geschichte der Konstanzer 
Kirchenversammlung“. V Praze 20.4.1819 zemřel. 
 
Franz Xaver Gmeiner 
Narodil se ve Studenicích u Banské Bystrice. Roku 1783 nastoupil po 
Roykovi jako profesor církevních dějin. Věnoval se jim zde až do roku 1822. 
 
Leopold Sacher-Masoch 
Od roku 1857 zde přednášel rakouské a novější dějiny. 
 
Franz von Krones 
V letech 1862/63 – 1865 zde působil jako docent rakouských dějin. Roku 
1886 vyšla jeho kniha o dějinách univerzity v Grazu. 
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