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ABSTRACT: The presented article attempts to answer the question what is the percep-
tion of  a nineteenth  century  fortified  city  in Central Europe  in  twentieth and  twenty 
first century historiography, particularly in the area of some of the successor states af-
ter the dissolution of Austria-Hungary (i.e. within the territory of present-day Slovakia, 
Austria, the Czech Republic and a part of Poland). The subjects of interest will be pri-
marily Komárno in Slovakia, Josefov, Terezín, Prague and Hradec Králové in Bohemia, 
Brno and Olomouc in Moravia, Linz and Vienna in present-day Austria, Cracow and 
Przemyśl in Galicia. Thus, it concerns fortified cities which have played a strategically 
significant role in the defence of the Habsburg Monarchy since the second half of the 
nineteenth century. Although the focus of the analysis specifically lies in Czech historiog-
raphy, the paper also discusses the issue in the context of Slovak and Austrian historical 
works and, briefly, even considers Polish and Italian historiography. Over the last decade 
there has been a growing debate about a new perception of military history, and several 
articles and books have even been published which show fortified cities or  fortresses 
from a much broader perspective than has been the case up to now. Despite this, the 
decades-long trend of a positivistic and technical style of writing still prevails consider-
ably in historical works. The causes of this phenomenon lie not only in the disinclination 
of historians (students included) to consider the topic more widely and in cooperation 
with other branches of historiography, but also in a disinclination (or impossibility) to re-
alise a wide-ranging research of primary sources. However, as research so far has clearly 
shown,  for  every  fortified city mentioned  in  the article,  a  copious amount of  records 
(particularly in funds of the War Archive in Vienna) – still waiting to be “discovered” and 
studied – exists. Thus, the full potential of the issue remains untapped.
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Předkládaná studie se pokusí zodpovědět otázku, jakým způsobem je v dějepisné 
práci 20. a 21. století pojímáno pevnostní město v 19. století ve středoevropském pro-
storu, konkrétně na území některých nástupnických států po rozpadu Rakousko-
-Uherska (tj. na území dnešního Slovenska, Rakouska, České republiky a částečně 
Polska). Přestože  těžiště  analýzy bude  spočívat  v  české dějepisné práci, předmě-
tem zájmu bude rovněž pojímání této problematiky v kontextu slovenské, rakouské 
a v rámci exkurzu též polské a italské historiografie. 

Každé  pevnostní  město  bylo  z  podstaty  věci  městem  posádkovým,  ne  každé 
posádkové město ale bylo městem pevnostním. V obecném povědomí je chápáno 
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posádkové  město  jako  lokalita,  kde  bylo  v  kasárnách,  ale  i  v  různých  veřejných 
a soukromých budovách ubytováno vojsko a v němž také často sídlily vojenské úřa-
dy. I přes společný jmenovatel, kterým byl vysoký podíl vojska na celkové populaci 
dané lokality, byly mezi pevnostními městy a městy posádkovými rozdíly, které je 
třeba brát v potaz. A nejednalo se jen o na první pohled viditelné opevnění (fortifi-
kace).1 Na území dnešní Slovenské republiky, České republiky nebo Rakouska byly 
v 19. století stovky posádkových měst2, ale jen několik z nich mělo pevnostní status. 
Některé z těchto lokalit v ponapoleonském období postupně ztrácely svůj vojenský 
význam a nadále  již nehrály důležitou roli v plánech na obranu habsburské mo-
narchie. V polovině  19.  století  se  tedy  seznam důležitých pevnostních měst  zúžil 
na Komárno na Slovensku,  Josefov, Terezín, Prahu a Hradec Králové v Čechách, 
Brno a Olomouc na Moravě, Linec a Vídeň na území dnešního Rakouska a Kra-
kov v Haliči (později nabyla na významu v této korunní zemi ještě Přemyšl). Právě 
těmto pevnostním městům bude věnována také největší pozornost v rámci sondy 
do jejich historiografie. 

Dějiny  pevnostních  měst,  potažmo  fortifikací,  jsou  často  chápány  jako  jedno 
z odvětví vojenských dějin. Zvláště v české historiografii poslední dekády je patrný 
stále silnější trend přehodnocovat dosavadní přístupy k vojenským dějinám a zpra-
covávaná témata nahlížet z širší socio-kulturní perspektivy a s větším důrazem na 
jedince v historickém procesu. Na rozdíl od slovenské3, polské i rakouské4 dějepisné 

1  Podrobněji k obecné charakteristice pevnostního města ve středoevropském prostoru VIKTOŘÍK, Mi-
chael. Hinter den Wällen der Festungsstadt. Ein Beitrag zu Alltagsleben, Organisation und Einrichtung 
der Festungsstadt im 19. Jahrhundert (am Beispiel der Festung Olmütz). České Budějovice : Veduta, 2018.

2  K analýze vojenských posádek na území Haliče viz např.: SZCEZEPANIK, Waclaw. Austriacki garnizon 
w Rzeszowie w latach 1772 – 1867. In Rocznik Podkarpacki, 2012, č. 1, s. 15 – 30; BACZKOWSKI, Michal. 
Pod czarno-zóltymi sztandarami. Galicja i jej mieszkancy wobec austro-wegierskich struktur militarnych 
1868 – 1914. Kraków : Historia Iagellonica, 2003, s. 433 – 441. Obdobný výzkum pro Moravu a Slezsko 
viz VIKTOŘÍK, Michael. Vojenské posádky na Moravě a v Rakouském Slezsku v 19. století. In Kultúrne 
dejiny, 2018, roč. 9, č. 1, s. 36 – 53.

3  Výjimku představují práce slovenského historika Vojtecha Dangla, který se věnoval slovenské vojen-
ské historiografii v několika studiích již v průběhu 90. let. Sumarizující studii o stavu a perspektivách 
výzkumu vojenských dějin na Slovensku, která je v mnoha ohledech dodnes aktuální, pak publikoval 
v roce 2006 na stránkách Česko-slovenské historické ročenky. (DANGL, Vojtech. Vojenská historiografia 
na Slovensku po roku 1989. In GONĚC, Vladimír (ed.). Česko-slovenská historická ročenka 2006. Brno : 
Masarykova univerzita, 2006, s. 99 – 108).

4  Zásadní analýzu pojednávající o přístupu rakouských historiků ke zpracování vojenských dějin v Rako-
usku (na půdě archivů, muzeí, ale i v prostředí univerzitním) v druhé polovině 20. století a v první de-
kádě století následujícího prezentoval v roce 2011 Michael Hochedlinger (HOCHEDLINGER, Michael. 
Kleine Quellenkunde zur österreichischen Militärgeschichte 1800 – 1914. In COLE, Laurence – HÄM-
MERLE, Christa – SCHEUTZ, Martin (eds.). Glanz-Gewalt-Gehorsam. Militär und Gesellschaft in der 
Habsburgermonarchie (1800 bis 1918). Essen : Klartext Verlag, 2011, s. 387 – 410). Hochedlinger v podstatě 
konstatoval, že většina rakouských vojenských historiků aplikovala a aplikuje tradiční přístup k historii 
války a vojenství, resp. zpracovává tradiční témata z oblasti vojenství. Jen minimum z nich (jmenuje 
například Johanna Christopha Allmayera –Becka) se v minulosti zapojila do debat o nových přístupech 
a poslání vojenských dějin. Rakouská historiografie v tomto ohledu zaostává za německou dějepisnou 
prací, v níž nové vojenské dějiny (Neue militär Geschichte) mají dlouhodobě své místo. Doplňme ještě, 
že v roce 2000 vydali Peter Broucek a Kurt Peball v nakladatelství Böhlau (Wien; Weimar; Köln) mo-
nografii s názvem Geschichte der österreichischen Militärhistoriographie. Jedná se v podstatě o rozsáhlou 
bibliografii vojenských dějin, v jejímž úvodu je rovněž obsáhle pojednáno o tom, jakými směry se ubí-
rala v horizontu více než jednoho století vojenská historiografie v Rakousku. 
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práce je v české historiografii v současnosti k dispozici větší portfolio studií, které 
bilancují a analyzují přístup historiků k moderním vojenským dějinám (myšleno 
v kontextu národní historiografie).5 Jedna z prvních rozsáhlejších analýz tohoto dru-
hu, v mnoha ohledech dodnes nepřekonaná, vzešla z pera Ivana Šedivého6, který se 
k různým aspektům pojímání války, armády a obecně vojenství vrátil ještě v kolek-
tivní monografii Válka a armáda v českých dějinách.7 Na Šedivého historiografické 
pojednání navázal v roce 2010 ve své studii Jiří Hutečka, který v ní trefně vystihl 
tehdejší stav vojenské historiografie v České republice: „… v akademickém prostředí 
jsou historie války a vojenství buď zcela ignorovány, nebo pojímány jen jako pouhá 
součást politických dějin. Až na výjimky se česká historiografie vojenství v posledních 
dvou desetiletích prezentuje především populárními publikačními výstupy nebo sice 
potřebnými, leč značným pozitivismem zatíženými výzkumy v oblasti vojenských bio-
grafií, výzbroje a v neposlední řadě organizace a administrativních struktur armády.“8 
Změnil se tento stav za posledních deset let? 

V úvodu sborníku, jenž byl vydán v roce 2018 k příležitosti 150. výročí událostí 
prusko-rakouské války z roku 1866, je konstatováno, že: „…v českém prostředí tema-
tika vojenských dějin stagnuje, co se recepce moderních teoretických a metodologických 
trendů týče, a v konečném důsledku se tak uzavírá do těžko prostupného ghetta.“9 Oba 
autoři tohoto úvodu (Jiří Hutečka a Josef Šrámek) zdůrazňují, že v českém prostředí 
nefunguje přirozená kontinuita výzkumu a předávání poznatků a pokud jsou vů-
bec reflektovány nejnovější trendy a přístupy v oblasti vojenských dějin, aplikují je 
v akademickém prostředí pouze  jednotlivci. Mezi nimi zaujímají čelné postavení 
Petr Wohlmuth a  Jiří Hutečka, pro  starší období  (16.  –  18.  století) pak například 
Vítězslav Prchal.10 

5  Odborná veřejnost v ČR má však k dispozici i studii, která sleduje proměny pohledu na fenomén války 
ve světové dějepisné práci, resp. se snaží o uchopení obecných trendů ve výzkumu války v uplynulých 
několika desetiletích. Vzhledem k tématu předkládaného článku jsou zvláště zajímavé části věnované 
tzv. New Military History a kulturním vojenském dějinám. STORCHOVÁ, Lucie. Válka. In STORCHO-
VÁ, Lucie (ed.). Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Dolní Břežany : Scripto-
rium, 2014, s. 308 – 318. 

6  ŠEDIVÝ, Ivan. Česká historiografie vojenství 1989 – 2002: Témata, metody, osobnosti, problémy, kon-
texty. In Český časopis historický, 2002, roč. 100, č. 4, s. 868 – 901.

7  KOLDINSKÁ, Marie – ŠEDIVÝ, Ivan. Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty. Praha : 
Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

8  HUTEČKA, Jiří. Válka a společnost v evropském „dlouhém“ 19. století. Stručný přehled problematiky. 
In Historica Olomucensia, 2010, roč. 25, č. 37, s. 17.

9  HUTEČKA, Jiří – ŠRÁMEK, Josef. Ve stínu jubilea. In BARUS, Martin et al. Mlhy na Chlumu. Prusko-rak-
ouská válka v optice moderní historiografie. Hradec Králové : Muzeum východních Čech v Hradci Krá-
lové, 2018, s. 6.

10  Petr Wohlmuth působí v současnosti na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Ústavu pro so-
udobé dějiny AV ČR. Zaměřuje se na militární dějiny s důrazem na aktérskou perspektivu a na histo-
rickou antropologii. Je autorem tří inovativních monografií z oblasti vojenství, které se dotýkají mimo 
jiné také problematiky pevnostního stavitelství a dobývání pevností: WOHLMUTH, Petr. Bastionové 
pevnosti a vojenská revoluce. Praha : FHS UK Praha, 2015; WOHLMUTH, Petr. Krev, čest a hrůza. His-
torická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom 
z roku 1747. Praha : Scriptorium, 2017. Nejnověji WOHLMUTH, Petr. Východ proti Západu? Krymská 
válka (1853 – 1856) pohledem historické antropologie. Praha : Karolinum 2020. 
Jiří Hutečka působí na Historickém ústavu FF Univerzity v Hradci Králové. Zaměřuje se především 
na vojenské dějiny, dějiny genderu a první světové války. Z jeho nejnovějších prací jmenujme alespoň: 
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I v posledním desetiletí se tedy česká historiografie ve vztahu k vojenským ději-
nám 19. století prezentovala převážně publikačními výstupy, které měly podobu po-
zitivisticky koncipovaných událostních dějin,  takticko-strategických a operačních 
dějin, a  to především z napoleonského období a z  roku 1866.  Je bez pochyby, že 
všechna tato témata jsou legitimním objektem zájmu vojenských dějin, ovšem ne 
výhradním: „Pohled přes hranice [myšleno především do prostředí německé a an-
glofonní historiografie – pozn. aut.] ukazuje, že i problematika vojenských dějin může 
být mnohem barvitější, než se může při znalosti domácího pojetí zdát“.11 Stručně ře-
čeno,  studií, které zohledňují kulturní,  sociální a hospodářský  rozměr studované 
problematiky, každodennost či historicko-antropologický přístup, nalezneme v čes-
ké historiografii posledního desetiletí pořád málo.12 Ve srovnání s církevními, po-
litickými nebo sociálně-hospodářskými tématy stojí vojenské dějiny stále na okraji 
zájmu  odborné  veřejnosti,  s  čímž  souvisí  i  nízká  institucionální  podpora  projek-
tů s vojenskou tematikou. Proč je tomu tak? Negativní pohled na vojenské dějiny 
pomáhá vytvářet sama kvalita a podoba většiny stávajících publikačních výstupů, 
kvalifikační práce na vysokých školách nevyjímaje. Až příliš se v nich odráží nechuť 
historiků nahlížet na vojenské dějiny (nejen) 19. století jinou optikou než tou tradič-
ní.13 V nezájmu o vojenská témata, resp. o nové přístupy v  jejich zpracování, pak 
sehrává nemalou úlohu nízká opora v odborné literatuře (potenciální zájemce musí 
vzhledem k výše řečenému pracovat především s cizojazyčnou literaturou) a heuri-
stická náročnost výzkumu v různých paměťových institucích. Obdobný trend je ale 
jasně patrný i v ostatních nástupnických státech habsburské monarchie, jak ostatně 
vyplývá z pojednání již zmíněných Michaela Hochedlingera a Vojtecha Dangla. 

HUTEČKA, Jiří. New Military history of the First World War: Achievments and Limits. In Dějiny-te-
orie-kritika, 2018, roč. 15, č. 1, s. 99 – 126; HUTEČKA, Jiří. Men under Fire. Motivation, Morale and Mas-
culinity among Czech Soldiers in the Great War, 1914 – 1918. Oxford : Berghahnbooks, 2020. 
Vítězslav Prchal působí na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Zaměřu-
je se především na dějiny vojenství  16. –  18.  století a na kulturní dějiny šlechty v  raném novověku. 
Z jeho nejnovějších prací, v nichž se věnuje mimo jiné také historiografii vojenství a metodologii vo-
jenských  dějin,  jmenujme:  PRCHAL,  Vítězslav.  Společenstvo hrdinů – válka a reprezentační strategie 
českomoravské aristokracie 1550 – 1750. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 

11  HUTEČKA – ŠRÁMEK, Ve stínu jubilea, s. 6.
12  S novými prameny a metodologickými přístupy ke zpracování dílčích témat z oblasti dějin vojenství 

se  setkáváme zpravidla v  různých konferenčních  sbornících  či  v kolektivních monografiích, napří-
klad: PRCHAL, Vítězslav et al. Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 
16. – 19. století. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011; RAK, Jiří et al. Armáda a společnost v českých 
zemích v 19. a v první polovině 20. století. Ústí nad Labem : Albis International, 2004; FASORA, Lukáš 
– HANUŠ, Jiří – MALÍŘ, Jiří (eds.). Člověk na Moravě v 19. století. Brno : Centrum pro studiu demok-
racie a kultury, 2004; LENDEROVÁ, Milena – JIRÁNEK, Tomáš – MACKOVÁ, Marie. Z dějin české 
každodennosti. Praha : Karolinum, 2009; BARUS et al., Mlhy na Chlumu; BALCAROVÁ, Jitka – KUBŮ, 
Eduard – ŠOUŠA, Jiří (eds.). Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. 
Praha : Národní zemědělské muzeum, 2017.

13  Dlouhodobá nespokojenost s tím, jakým způsobem jsou pojímány vojenské dějiny (nejen) v 19. století, 
ale i skutečnost, že vojenské dějiny nejsou podporovány v různých grantových soutěžích tou měrou, 
jako jiná historická témata, vedla mladou generaci českých historiků na počátku roku 2020 k založení 
vědecké společnosti s názvem Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s. Hlavním cílem společnosti 
je přispívat k tomu, aby domácí historiografie vojenství byla v živém kontaktu se světovým vývojem 
disciplíny a také s vývojem na poli historiografie a humanitních a společenských věd. Bližší informace 
viz dejinyvojenstvi.cz.
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Ve své studii z roku 2010 Jiří Hutečka také konstatoval14, že se česká historiografie 
prezentuje mimo  jiné  i pozitivisticky  laděnými studiemi,  jež  se věnují organizaci 
a administrativním strukturám armády. Dovolím si tvrdit, že v tomto ohledu má 
česká  i  slovenská historiografie pořád značné mezery. Vedle akceptování moder-
ních trendů při zpracování vojenských témat vidím jako druhý – neméně důležitý 
– směr přípravu kvalitních základních materiálových studií i syntetizujících prací. 
Absence podobných publikací, jakou je například V. díl monumentálního díla Die 
Habsburgermonarchie 1848 – 1918 „Die bewaffnete Macht“, v české a slovenské histo-
riografii totiž značně ztěžuje jakýkoliv výzkum. Vojenské dějiny Československa, Pod 
císařským praporem, Historie habsburské armády 1526 – 1918 nebo Vojenské dějiny 
Slovenska15 nejsou vzhledem ke svému pojetí adekvátním ekvivalentem tohoto ob-
sáhlého díla. 

Všechny výše nastíněné problémy silně rezonují také ve výzkumu pevnostních 
měst,  o  kterých  má  hlavně  pojednat  tento  příspěvek.  V  české,  slovenské,  polské 
i  rakouské  historiografii  je  problematika  vztahu  armády  a  městského  prostředí 
v 19. století zastoupena především v publikacích o dějinách měst a v regionálních 
spíše  popularizačních  studiích.  V  rámci  „Städteforschung“  je  výklad  povětšinou 
omezen jen na konstatování, že v dané lokalitě byla přítomna garnizona (často také 
s uvedením nesourodých a mnohdy značně diskutabilních údajů o její početnosti), 
na  faktografický  popis  událostí  v  období  různých  válečných  konfliktů  a  na  pre-
zentaci excesů či vtipných historek spojených s vojenskou posádkou,  jejichž úče-
lem je hlavně osvěžit text. Studií, které by nahlížely fenomén posádkového města 
analy ticky a které by nabízely metodologická východiska pro jejich další výzkum, 
je málo. V případě slovenské historiografie je třeba vyzdvihnout sborník z meziná-
rodní konference Armáda, mesto, společnosť (od 15. storočia do roku 1918) z roku 2002, 
v němž jsou ve vztahu k 19. století publikovány příspěvky několika předních slo-
venských historiků (ale i historiků maďarských) zabývajících se z různých úhlů po-
hledu vztahem armády a města ve sledovaném období v prostoru Horních Uher.16

V  rakouské  historiografii  vzniklo  v  posledním  desetiletí  několik  publikačních 
výstupů zaměřených na  fenomén posádkových měst v kontextu celé habsburské 

14  HUTEČKA, Válka a společnost v evropském „dlouhém“ 19. století, s. 17.
15  WANDRUSZKA, Adam – URBANITSCH, Peter (eds.). Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918, Band V.: 

Die bewaffnete Macht. Wien : Verlag VÖAW, 1987. Dále: PERNES, Jiří et al. Pod císařským praporem: 
historie habsburské armády 1526 – 1918. Praha : Elka Press, 2003. Dále: Vojenské dějiny Československa. 
Díl 2, 1526 – 1918. Praha : Naše Vojsko, 1986. Dále: DANGL, Vojtěch – SEGEŠ, Vladimír. Vojenské dějiny 
Slovenska (1711 – 1914), sv. III. Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1996; SEGEŠ, Vladimír 
et al. Vojenské dějiny Slovenska a Slovákov. Praha : Ottovo nakladatelství, 2015.

16  Vzhledem k tématu tohoto příspěvku jsou relevantní především příspěvky: DANGL, Vojtech. Mestá, 
kasárne a posádky na Slovensku v posledných desaťročiach pred prvou svetovou vojnou. In DANGL, 
Vojtech – VARGA, János (eds.). Armáda, město, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. Bratislava : Vo-
jenský  historický  ústav,  2002,  s.  259  –  283;  HOLEC,  Roman.  Hospodárske  súvislosti  vzťahu  mesta 
a armády na začiatku 20. storočia.  In DANGL – VARGA, (eds.), Armáda, s. 284 – 293; ČAPLOVIČ, 
Miloslav. Košice v období dualizmu – významná vojenská posádka monarchie v rokoch 1867 – 1914. 
In DANGL – VARGA, (eds.), Armáda, s. 294 – 305; LIPTÁK, Ľubomír. Zbrojárska výroba a urbanizácia 
na Slovensku v 19. a 20. storočí (etapy, geopolitické aspekty a dosledky). In DANGL – VARGA, (eds.), 
Armáda, s. 332 – 348 a HAJDÚ, Tibor. Hadsereg és város a dualizmus korában. In DANGL – VARGA, 
(eds.), Armáda, s. 248 – 258. 
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monarchie, u nichž zvláště rezonuje ve vztahu k vojsku genderová a národnostní 
problematika.  V  této  souvislosti  připomeňme  alespoň  sborník  Glanz – Gewalt – 
Gehorsam: Militär und Gesellschaft in Der Habsburgermonarchie (1800 bis 1918), na 
kterém se jako editoři i autoři podíleli Laurence Cole a Christa Hämmerle.17 V pol-
ské historiografii (ve vztahu k území Haliče) nabízí jiný než čistě technicistní pohled 
na pevnostní/posádkové město jen několik málo studií, například publikace Jaceka 
Purchly, Waclawa Szczepanika a především pak Michala Baczkowského18, jenž se 
ve svých studiích věnuje obecně vojenským strukturám na území Haliče, ale i vlivu 
silné garnizony na vývoj Krakova v druhé polovině 19. století. Poměrně skromný je 
příspěvek k poznání fungování a každodennosti posádkových/pevnostních měst ze 
strany italských historiků, či lépe řečeno historiků, kteří se zabývali a zabývají pev-
nostmi a posádkovými městy v bývalých rakouských provinciích Benátsko a Lom-
bardie. Jen málo studií se odklání od zdejší tradičně pojímané dějepisné práce, jež 
má těžiště v technicistních studiích popisujících a zobrazujících nejčastěji opevnění 
Verony, Benátek či Peschiery.19

V české historiografii nebyla dosud posádkovým městům v 19.  století věnová-
na zvláštní pozornost.20 Tuzemská dějepisná práce se však může vykázat relativně 
bohatou tradicí literatury,  jež se váže přímo k pevnostem/k pevnostním městům. 
Už v  roce 2002 analyzoval  Ivan Šedivý ve  svém příspěvku do Českého časopisu 
historického pojímání problematiky novodobých fortifikací v české (českosloven-
ské)  historiografii.21  Konstatoval,  že  studie  věnované  opevnění  a  pevnostem  mají 
ryze technicistní charakter a chybí v nich aktérský prvek. Tento zásadní problém 
přetrvává ve středoevropském prostoru ve výkladu k pevnostním městům dodnes. 
Většina publikací a časopiseckých studií  je  jednostranně zaměřena (pracují s úz-
kým  portfoliem  studovaných  pramenů)  a  téměř  výhradně  se  orientují  na  popis 
vojenských událostí spojených s danou pevností, na její stavebně historický vývoj, 
na technický popis jejího fortifikačního systému nebo na památkovou ochranu, vy-
užití a obnovu pevnostních objektů, které zůstaly dodnes zachovány. Otázky a pro-

17  COLE, Laurence – HÄMMERLE, Christa – SCHEUTZ, Martin  (eds.). Glanz  – Gewalt  – Gehorsam. 
Militär und Gesellschaft in der Habsburgermonarchie (1800 bis 1918). Essen : Klartext Verlag, 2011.

18  PURCHLA, Jacek. Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii 
galicyjskiej. Kraków : Znak, 1992; SZCZEPANIK, Waclaw. Austriacki garnizon w Rzeszowie v latach 
1772 – 1867. In Rocznik Podkarpacki, 2012, č. 1, s. 15 – 30; SZCZEPANIK, Waclaw. Austriacki garnizon w 
Tarnowie w latach 1772 – 1918. Disertační práce. Krakov : Universytet Jagiellonski, 2015; BACZKOW-
SKI, Michal. Pod czarno-zóltymi sztandarami. Galicja i jej mieszkancy wobec austro-wegierskich struktur 
militarnych 1868 – 1914. Kraków : Historia Iagellonica, 2003; BACZKOWSKI, Michal. Wojsko austriackie 
w Krakowie v latach 1769 – 1809. Kraków : Historia Iagellonica, 2007.

19  Například FONTANA, Nikola. Trient als Festungs – und Garnisonstadt. Militär zivile Bevölkerung in 
einer k.u.k. Festungsstadt 1880 – 1914. In COLE – HÄMMERLE – SCHEUTZ (eds.). Glanz – Gewalt 
– Gehorsam, s. 177 – 198; FONTANA, Nikola. La regione fortezza: il sistema fortificato del Tirolo: pian-
ificazione, cantieri e militarizzazione del territorio da Francesco I alla Grande Guerra. Rovereto : Museo 
Storico Italiano della Guerra, 2016.

20  V českém prostředí je výzkum této problematiky koncentrován především do období středověku a ra-
ného novověku. V říjnu 2017 byla v Praze k tématu město a  jeho hradby uspořádána stejnojmenná 
mezinárodní konference, na níž zaznělo jen minimum příspěvků s přesahem do 19. století (Martina 
Maříková, Michael Viktořík, Josef Šrámek a Vojtěch Kessler). Konferenční příspěvky byly publikovány 
ve sborníku Documenta Pragensia 2019, č. 38.

21  ŠEDIVÝ, Česká historiografie vojenství, s. 896.
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blematické okruhy, které si autoři výše uvedených statí pokládali k problematice 
posádkových měst, zůstaly ve výkladu k pevnostem českomoravského prostoru (ale 
i dalších regionů habsburské monarchie) zcela stranou, nebo jsou ve výkladu pouze 
naznačeny.

V důsledku tradicionalistického přístupu k výzkumu pevnostních měst je v pu-
blikačních výstupech velmi často rezignováno na porozumění popisovaných jevů 
a procesů a velmi často také chybí zasazení výkladu do širších souvislostí hospodář-
ského a sociálního vývoje dané lokality. Převážnou většinu těchto studií spojuje ab-
sence hlubšího pohledu na soužití vojenského živlu a civilistů, rezignace na výklad 
ke spolupráci mezi vojenskými, politickými a samosprávnými úřady (včetně kon-
fliktů, které z tohoto soužití vyplývají) i k organizaci a fungování vojenského života 
v pevnostních městech. Vzhledem k absenci studia pramenné základny v klíčových 
archivech  (zejména v Rakouském státním archivu – Válečném archivu ve Vídni) 
mají tyto studie značné deficity také ve výkladu ke stavebnímu vývoji jednotlivých 
pevností. V německé historiografii, která může nejvíce vzhledem ke kulturním, his-
torickým i jazykovým vazbám posloužit jako inspirativní zdroj pro další výzkum, 
jsou výše uvedená témata dlouhodobým předmětem studia a zájemce o tuto pro-
blematiku má v současnosti k dispozici již celou řadu studií, které vycházejí nejen 
z univerzitního prostředí, ale i z různých vědeckých společností a spolků (například 
Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung).22 

Jakým  způsobem  jsou  tedy  zpracovány  dějiny  pevnostních  měst  zmíněných 
v úvodu této studie? U nejvíce exponovaných lokalit, jakými byly Vídeň, ale i zem-
ské metropole Praha a Brno, má čtenář k dispozici syntetizující práce k jejich ději-
nám.23 Společným jmenovatelem těchto prací je, že pevnostní téma je v nich vždy 
upozaděno, resp. pojímáno pouze ve zkratce jako součást širšího výkladu k urba-
nistickému,  industriálnímu  a  demografickému  rozvoji  daných  lokalit.  Tento  pří-

22  Z celé řady publikací, které vzešly z pera německých historiků a které mohou posloužit pro inspira-
ci, jmenujme alespoň: SICKEN, Bernhard (ed.). Stadt und Militär 1815 – 1914. Wirtschaftliche Impulse, 
infrastrukturelle Beziehungen, sicherheitspolitische Aspekte.  Paderborn  :  Schöningh  1998;  BOHN,  Ro-
bert – EPKENHANS, Michael (eds.). Garnisonstädte im 19. und 20. Jahrhundert. Bielefeld : Verlag für 
Regionalgeschichte,  2015;  TIPPACH,  Thomas.  Koblenz als preussische Garnison – und Festungsstadt. 
Wirtschaft, Infrastruktur und Städtebau.  Wien;  Köln;  Weimar  :  Böhlau,  2000;  Leben  in  und  mit 
Festungen. Bd. 2. Regensburg : DGF, 2010; Kasernen-Lazarette-Magazine. Gebäude hinter den Wällen. 
Bd. 4. Regensburg : DGF, 2012.

23  Dějiny Vídně v dlouhém 19. století jsou kvalitně zpracovány například v publikaci CSENDES, Peter 
– OPLL, Ferdinand  (eds.). Wien. Geschichte einer Stadt. Von 1790 bis zur Gegenwart, Bd.  III. Wien  : 
Böhlau, 2005. V případě Prahy podává nejucelenější obraz o dějinách zemské metropole publikace 
Dějiny Prahy II. Od sloučení pražských měst do současnosti (Praha : Paseka, 1998) a monografie Václava 
Ledvinky a Jiří Pešky Praha (Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000). V případě Brna byly posled-
ní (dvousvazkové) dějiny města zpracovány pod vedením Jaroslava Dřímala a Václava Peši v letech 
1969 a 1973 (Brno : Blok, 1969 a 1973). V současnosti pracuje rozsáhlý autorský kolektiv na moderních 
sedmisvazkových dějinách, z nichž doposud vyšly čtyři svazky, a sice bez chronologické návaznosti: 
PROCHÁZKA, Rudolf (red. svazku): Dějiny Brna 1 – Od pravěku k ranému středověku. Brno : Statutární 
město Brno, Archiv města Brna, 2011; JAN, Libor (red. svazku): Dějiny Brna 2 – Středověké město. Brno 
: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2013; FASORA, Lukáš – ŠTĚPÁNEK, Václav (red. svazku): 
Dějiny Brna 6 – Předměstské obce. Brno : Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2017. KROUPA, Jiří 
(ed.). Dějiny Brna 7 – Uměleckohistorické památky. Brno : Statutární město Brno, Archiv města Brna, 
2015. 
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stup  je do  jisté míry pochopitelný, protože vojenská hodnota těchto měst v první 
polovině 19. století upadala, a v polovině století byl přísný vojenský režim spojený 
s fungováním pevnostního města tak, jak jsme ho znali v 18. století, již minulostí. 
Vídeň, Praha i Brno se chtěly rozrůstat a pevnostní krunýř, jak s oblibou používala 
dobová publicistika, jim v tomto bránil. Je tedy pochopitelné, že se dějepisná práce 
raději koncentrovala na popis demolice stávajících  fortifikací, budování vídeňské 
Ringstrasse24 a na rozvoj průmyslu na pražských a brněnských předměstích, než 
popisování  něčeho,  co  v  očích  mnoha  autorů  bylo  minulostí  a  působilo  značně 
retardačně. Pokud by se tedy chtěl zájemce dozvědět něco více o pevnostním sys-
tému těchto hlavních měst, popř. o armádě a jejím působení na půdě těchto lokalit, 
musel by cíleně vyhledat literaturu úžeji zaměřenou na tuto problematiku. Jistým 
překvapením by pro něj mohlo být,  jak je jí málo. Těžiště publikací,  jež se věnují 
pevnostnímu systému, popř. obléhání těchto lokalit, totiž leží spíše ve středověkých 
a raně novověkých dějinách. V případě Vídně je asi nejvíce podchycena fortifikační 
problematika  i mnohovrstevnatý aspekt působení armády na půdě rezidenčního 
města v několikasvazkové publikaci Wien. 2000 Jahre Garnisonstadt.25 Klasický po-
pis fortifikačního vývoje i vojenských dějin města pak podává hojně citované dílo 
Befestiges Wien od Erwina Grestenbergera.26 

První vlna zájmu o pevnostní města v Čechách a na Moravě spadá do 30.  let 
20.  století  a  je  spojena  především  se  jménem  Ivana  Honla,  který  publikoval  ně-
kolik svým způsobem průkopnických studií. V  těchto stručných a populární  for-
mou psaných pracích, vydávaných v rámci edice Průvodce po bojištích a vojenských 
památnostech Československé republiky, poprvé informoval širokou veřejnost o pev-
nostním systému Prahy, Terezína, Josefova a Hradce Králové.27 Ve stejné ediční řadě 
pak publikoval obdobně strukturovanou práci k dějinám olomoucké pevnosti Josef 
Kšír.28 Další vlna odborného zájmu o některé pevnosti na území  tehdejšího Čes-
koslovenska  spadá až do  70.  a 80.  let  20.  století.  Svým pojetím  i obsahem se na 
dlouhou  dobu  stala  nepřekonanou  především  monografie  slovenského  historika 

24  K budování vídeňské Ringstrasse viz například: Der Ring. Pionierjahre einer Prachtstrasse. Wien : Wien 
Museum, 2015. K procesu bourání vídeňského opevnění pak: FAHRNGRUBER, Bernd. Bauwirtschaft-
liche Aspekte der Wiener Stadterweiterung unter Kaiser Franz Joseph I. Die Schleifung der Wiener Stadt-
mauer 1858 – 1864. Disertační práce. Wien : Wirtschaftsuniversität Wien, 2011.

25  URRISK-OBERTYNSKI, Rolf M. Wien. 2000 Jahre Garnisonstadt. Sv. 1 a 2. Wien : Weishaupt Verlag 
2009; Sv. 3. Wien : Weishaupt Verlag 2012. 

26  GRESTENBERGER, Erwin. Befestigtes Wien. Wien; Graz : NWV Verlag, 2002. Z novějších prací, které 
se zaměřují na fortifikační vývoj Vídně, uveďme alespoň monografii KRAUSE, Heike et al. Mauern um 
Wien. Die Stadtbefestigung von 1529 bis 1857. (Wien : Phoibos Verlag, 2014) či sborník MADER, Ingrid 
(ed.) Die Residenzstadt Wien an der Donau. Die Geschichte der Stadtbefestigung am Beispiel der Neutor-
bastion. Regensburg : DGF, 2018.

27  HONL, Ivan. Praha jako pevnost. In Důstojnické listy, 1928, roč. 8, č. 45, s. 2 – 3. HONL, Ivan. Pevnost 
Terezín. Praha : Kruh pro studium čs. dějin vojenských při Vědeckém ústavu vojenském, 1933. HONL, 
Ivan. Bývalá pevnost Hradec Králové (spolu s Aloisem Kubíčkem). Praha : Kruh pro studium čs. dějin 
vojenských při Vědeckém ústavu vojenském, 1934. HONL, Ivan. Pevnost Josefov (spolu s Em. Pochem). 
Praha : Kruh pro studium čs. dějin vojenských při Vědeckém ústavu vojenském, 1933.

28  KŠÍR,  Josef. Tereziánská pevnost olomoucká. Praha  : Kruh pro studium čs. dějin vojenských při Vě-
deckém  ústavu  vojenském,  1937.  K  osobnosti  Josefa  Kšíra  viz  PAPOUŠEK,  Miroslav  –  VIKTOŘÍK, 
Michael. Ing. Josef Kšír – památkář, průkopník výzkumu o olomoucké pevnosti a významný fotograf 
olomouckých památek. In Historica Olomucensia, 2013, roč. 33. č. 45, s. 159 – 172.
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Andreje  Romaňáka,  vydaná  v  roce  1972  pod  názvem  Pevnost Terezín a její místo 
v dějinách fortifikačního stavitelství.29 Zhruba ve stejnou dobu byly publikovány také 
útlejší publikace k dějinám pevnosti v Josefově a v Olomouci.30 Co se týče Prahy, 
Hradce  Králové  a  Brna,  v  těchto  dvou  dekádách  nebyla  vydána  žádná  studie  či 
monografie, která by zásadním způsobem rozšiřovala  tehdejší poznatky o  těchto 
pevnostních městech v 19. století.31 

Zhruba ve stejnou dobu se projevil obdobný zájem o pevnostní města také na 
Slovensku, v Polsku a v Rakousku. Výzkum stavebního vývoje pevnosti Komárno 
je neodlučitelně spojen se  jménem Ludovíta Gráfela, který svou první rozsáhlejší 
práci publikoval v  roce 1988 pod názvem Pevnostný systém Komárna.32 V Polsku 
realizoval rozsáhlý výzkum fortifikací v prostoru Haliče Janusz Bogdanowski, který 
publikoval celou řadu studií k vývoji fortifikací v Krakově a Přemyšlu, a to od 60. až 
do  90.  let  20.  století.33  Obdobně  koncipované  studie,  jež  se  prioritně  zaměřovaly 
na vojenský význam dané lokality a  technické parametry budovaného opevnění, 
najdeme rovněž v rakouské historiografii. Rakouští historikové se soustředili pře-
devším na výzkum opevnění v bývalých severoitalských provinciích a v Tyrolsku, 
okrajově i na opevnění v Haliči.34 Dodnes citovanými jsou především práce Christo-
pha Hackelsbergera věnované pevnostnímu čtyřúhelníku v Lombardii a Benátsku 
a publikace Ericha Hillbranda zabývající se opevněním Lince.35 V severní Itálii se 
pak věnoval kontinuálnímu výzkumu v oblasti stavebního vývoje bývalých rakous-
kých pevností architekt Lino Vittorio Bozzetto.36 

29  ROMAŇÁK, Andrej. Pevnost Terezín a její místo v dějinách fortifikačního stavitelství. Ústí nad Labem : 
Severočeské nakladatelství, 1972. O deset let později pak byla publikována k dějinám Terezína popula-
rizační monografie, jejímž cílem bylo zachytit dějiny této lokality od časů budování pevnosti až do so-
učasnosti (VOTOČEK, Otakar – KOSTKOVÁ, Zdeňka. Terezín. Praha : Odeon, 1980). Andrej Romaňák 
se dlouhodobě věnoval rovněž pražským fortifikacím. Například v roce 1989 publikoval na stránkách 
sborníku Staletá Praha (1989, č. 19, s. 159 – 176) stať s názvem Praha jako pevnost.

30  KŠÍR, Josef. Olomoucká barokní pevnost. Olomouc : Vlastivědný ústav v Olomouci, 1971. V 80. letech 
pak přinesl nové poznatky ke  stavebnímu vývoji olomoucké  táborové pevnosti  Jiří Zítka,  a  sice ve 
své  časopisecké  studii Bastionová a  fortová pevnost Olomouc  (In Okresní archiv v Olomouci,  1985, 
s. 49 – 58). První ucelenější, byť obsahově útlou publikaci k dějinám pevnosti v Josefově pak sepsala 
Vlasta Prokešová (PROKEŠOVÁ, Vlasta. Pevnost Josefov. Náchod : b. v., 1972).

31  Výjimkou by snad mohly být monografie Otakara Fraňka a Oldřicha Tomana věnované brněnskému 
Špilberku (Špilberk. Brno : Blok, 1968) či katalog Otakara Jaroše k výstavě věnované hradecké pevnosti 
(Hradec Králové: pevnostní systém v 18. století. Hradec Králové : b. v., 1968).

32  GRÁFEL, Ludovít. Pevnostný systém Komárna. Bratislava : Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostli-
vosti a ochrany přírody, 1988. Dodejme ještě, že do té doby byla problematika novodobé komárenské 
pevnosti zachycena v literatuře velmi sporadicky: TOK, Vojtech. Komárňanská pevnosť. Komárno : Po-
dunajské múzeum v Komárne, 1974; KECSKÉS, László. Komárom az erődök városa. Budapest : Zrínyi 
Katonai Kiadó, 1984.

33  Například: BOGDANOWSKI, Janusz. Warownie i zieleń twierdzy Kraków. Kraków : Wydaw. Literac-
kiae, 1979. Zde je k dispozici také Bogdanovského bibliografie z 50. až 70. let.

34  FORSTNER, Franz. Przemysl. Österreich-Ungarns bedeutendsten Festung. Militärgeschichtliche Disser-
tationen österreichischer Universitäten 7. Wien : Universität Wien, 1987.

35  HACKELSBERGER, Christoph. Das k. k. österreichische Festungsviereck in Lombardo-Venetien. Mün-
chen : Deutscher Kunstverlag, 1980; HACKELSBERGER, Christoph. Die k.k. Franzensfeste. München; 
Berlin : Deutscher Kunstverlag, 1986. Dále: HILLBRAND, Erich. Die Türme von Linz. Erzherzog Maxi-
milians Festungssystem für die Monarchie. Linz : Archiv der Stadt Linz, 1985.

36  BOZZETTO, Lino Vittorio. Verona, la cinta magistrale absburgica. Verona : Cassa di Risparmio, 1993; 
BOZZETTO, Lino Vittorio. Peschiera. Geschichte der befestigten Stadt. Verona : Franke, 1997.
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Období 70. a 80. let 20. století se vyznačuje na jednu stranu zvýšeným zájmem 
o  historii  pevností  a  pevnostních  měst,  na  stranu  druhou  publikačními  výstupy, 
které mají jednoznačně technicistní charakter. Autoři těchto prací se zaměřili pře-
devším na geopolitický a vojenský kontext výstavby opevnění a pak na vlastní evo-
luci výstavby fortifikací a jejich technický popis, přičemž nezřídka převažovala ve 
výkladu různá vyobrazení nad vlastními odbornými texty. V českém, slovenském 
a polském prostředí to bylo dáno z velké části znepřístupněním relevantních pra-
menů i nemožností vycestovat do zahraničních archivů. V dílech těchto historiků 
nebyly otázky spojené s fungováním pevnostních měst předmětem výzkumu nebo 
byly zmiňovány zcela okrajově. Studií, které by v tomto období nechávaly nahléd-
nout „za valy“ pevnostních měst, je velmi poskrovnu a vzhledem ke svému úzkému 
zaměření se dnes také nesnadno dohledávají.37

Podobný trend pokračoval i v 90. letech 20. století, přestože se pomalu otevíraly 
možnosti studia pramenů i v zahraničních archivech. Z českých historiků navštívil 
jako jeden z prvních vídeňský Kriegsarchiv Vladimír Kupka38, s nímž je neodluči-
telně spojena také rozsáhlá ediční řada Pevnosti.39 Jako autor se podílel na přípravě 
celé řady publikací seznamující laickou a odbornou veřejnost s teorií pevnostního 
stavitelství, s významnými evropskými pevnostními inženýry,40 ale i s konkrétními 
pevnostními  lokalitami  v  Čechách,  na  Moravě,  ale  i  v  Polsku.  V  roce  1996  byla 
publikována první ucelená práce věnovaná fortifikacím Prahy, o  tři  roky později 
byly vydány pevnostní dějiny Krakova a Přemyšlu a v roce 2003 se pak dočkala své 
ucelené pevnostní historie i Olomouc.41 Publikace Vladimíra Kupky jsou cenné pře-
devším svým časovým záběrem, kdy nezřídka pokrývají fortifikační vývoj dané lo-
kality od pravěku až do 20. století. Jako znalec pevnostních systémů a fortifikačních 
škol  také zasazuje výstavbu  jednotlivých pevností do širšího kontextu a značnou 
pozornost věnuje rovněž konkrétním pevnostem za válečného stavu. Přestože jsou 
Kupkovy publikace přínosné – díky svému záběru, množství shromážděných údajů 
i obrazovým přílohám, vyznačují se značnou popisností, používáním nepřesných 

37  Jednou z výjimek je například studie: CZEIKE, Felix. Die Wiener Kasernen seit dem 18. Jahrhundert. 
In Wiener Geschichtsblätter, 1980, Nr. 35, Heft 4, s. 161 – 190. Podobné problematice se o dekádu po-
zději věnoval Robert Rill ve své studii Der Festungs – und Kasernenbau in der Habsburgermonarchie. 
In Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich: Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung 
des achtzehnten Jahrhunderts, 11. Band. Wien : WUV Universitätsverlag, 1996, s. 57 – 65.

38  Dalším z českých historiků, který v 90. letech navštívil vídeňský Kriegarchiv, byl Pavel Michna, autor 
katalogu k výstavě Bastionová pevnost Olomouc. Průvodce dějinami a expozicí. Olomouc : Vlastivědné 
muzeum v Olomouci, 1997.

39  V  rámci  edice  Pevnosti  (vydavatelství  J.  Škoda–FORTprint)  bylo  v  letech  1990  až  2016  vydáno  cel-
kem 35 publikací s vojenskou tématikou, primárně zaměřených na novodobé fortifikace, a to nejen 
v prostoru střední Evropy. V rámci 5. svazku byly v této ediční řadě publikovány také přepracované 
Romaňákovy dějiny pevnosti Terezín z roku 1972 (ROMAŇÁK, Andrej. Pevnost Terezín. Dvůr Králové 
nad Labem : FORTprint, 1994). 

40  KUPKA, Vladimír. Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování. Dvůr Králové nad Labem : 
FORTprint, 1991; KUPKA, Vladimír. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : 
Libri, 2002; KUPKA, Vladimír. Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha : Libri, 2005.

41  KUPKA,  Vladimír.  Pevnost Praha.  Dvůr  Králové  nad  Labem  :  FORTprint  1996;  KUPKA,  Vladimír. 
Pražská opevnění. Praha : Libri, 2008; KUPKA, Vladimír. Pevnosti Krakov a Přemyšl: opevnění habsbur-
ské monarchie v Haliči. Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 1999; KUPKA, Vladimír. Pevnost Olo-
mouc (spolu s Miroslavem Kuch-Breburdou). Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2003.



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Issue 1, pp. 61-83 / 71

Michael Viktořík
Pevnostní město v habsburské monarchii v 19. století v dějepisné práci

údajů ze  starší  literatury a v neposlední  řadě orientací především na  technickou 
stránku (popis fortifikačních systémů), přičemž málokdy nechávají podrobněji na-
hlédnout „za valy“ pevnostního města. Jejich slabinou je také absence práce s širším 
spektrem písemných pramenů z vídeňského válečného archivu, v němž se autor 
soustředil zejména na rešerši plánové dokumentace. Je však bez diskuze, že Kup-
kovy práce vytvořily směrem do budoucna solidní základnu pro další výzkum této 
problematiky v českém i slovenském prostředí. 

Na rozdíl od českého prostředí, byl výzkum pevnostního města/pevností v ostat-
ních sledovaných nástupnických státech o poznání skromnější. V Polsku publikoval 
v  90.  letech  rozsáhlejší  studie  k  fortifikacím  na  území  Haliče  především  Janusz 
Bogdanowski42, v Itálii  již zmíněný Lino Vittorio Bozzetto. Na Slovensku navázal 
na svou předešlou práci Ľudovít Gráfel43 a v Rakousku Erwin Grestenberger44. Ra-
kouským  fortifikacím z období poslední  třetiny dlouhého  19.  století pak věnoval 
pozornost  v  několika  studiích  archivář  dolnorakouského  zemského  archivu  Wi-
llibald Rossner45. Všechny tyto publikační výstupy mají podobnou vnitřní struktu-
ru, přičemž těžiště výkladu spočívá v technicistním výkladu k vývoji jednotlivých 
pevností  (či  pevnostních  objektů)  a  v  prezentaci  rozsáhlých  obrazových  příloh. 
Svou koncepcí a přesahem se zčásti vymyká snad jen práce rakouského historika 
a vojenského inženýra Kurta Mörz de Pauly, který se ve své práci z roku 1997 nazva-
né Der Österreichisch-Ungarische Befestigungsbau 1820 – 191446 věnoval jednotlivým 
fázím výstavby pevností v rozsáhlém prostoru habsburské monarchie (české země 
nevyjímaje), resp. poukazoval na nejnovější trendy v pevnostním stavitelství a na 
jejich aplikaci při budování obranného systému monarchie.47 Ani tato dekáda však 
nepřinesla studii, která by nabídla čtenáři jiný pohled na pevnostní město, než jaký 
byl do té doby běžný. 

K jistému posunu v historiografii pevnostních měst ve sledovaném prostoru do-
cházelo pozvolna až po roce 2000. Přestože ve většině publikačních výstupů stále 
přetrvával a dosud přetrvává „tradiční“ zpracování dějin pevnostního města/pev-

42  BOGDANOWSKI, Janusz. Fortyfikacje austriackie na terenie galicji v latach 1850 – 1914. Kraków : Kra-
kowski  Oddział  Towarzystwa  Polsko-Austriackiego,  1993;  BOGDANOWSKI,  Janusz.  Architektura 
obronna w krajobrazie Polski.  Warszawa;  Kraków  :  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  1996.  Ve  vztahu 
k pevnosti Krakov stojí za zmínku, že v 90. letech začal vycházet Atlas Twierdzy Kraków, jehož jedno-
tlivé díly byly věnovány konkrétním pevnostním objektům v Krakově. Atlas byl vydáván i v následu-
jícím desetiletí. 

43  GRÁFEL, Ľudovít. Nec Arte, Nec Marte. Komárňanský pevnostný systém. 1. vydání, Komárno : Mestský 
úrad, 1999; 2. vydání, Komárno : Mestský úrad, NEC ARTE spol. s r.o., 2006. 

44  GRESTENBERGER, Erwin. K. u. k. Befestigungsanlagen in Tyrol und Kärnten 1860 – 1918. Wien : Verlag 
Österreich 2000.

45  ROSSNER, Willibald. Die Anfänge der Panzerfortifikation in Österreich-Ungarn. In Militaria Austria-
ca, 1994, č. 16, s. 83 – 99. ROSSNER, Willibald. Die österreich-ungarische Gebirgsfortifikation der Ära 
Vogl 1881/1883 – 1900. In Militaria Austriaca, 1994, č. 15, s. 33 – 50.

46  MÖRZ DE PAULA, Kurt. Der Österreichisch-Ungarische Befestigungsbau 1820 – 1914. Wien : Verlags-
buchhandlung Stöhr, 1997. 

47  Po roce 2000 publikovali obdobně pojaté monografie nizozemský historik Rudi Rolf (Festungsbauten 
der Monarchie. Die - k.k. und k.u.k.- Befestigungen von Napoleon bis Petit Trianon, eine typologische 
Studie. Middelburg : Prak Publ., 2011) a američtí historikové H. W. Kaufmann a J. E. Kaufmann (The 
Forts and Fortifications of Europe, 1815 – 1945: The Central States Germany, Austria-Hungary and Czecho-
slowakia. Pen & Sword Books Ltd., 2014).
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ností, čtenáři se dostalo do rukou i několik studií a publikací, které přinášejí nové 
pohledy, přístupy i nové badatelské výzvy. Jedním z důvodů tohoto posunu může 
být  i  skutečnost,  že  se  fortifikační problematikou začali  zabývat  také historikové 
(především  mladší  generace),  kteří  se  profesně  nevěnovali  pouze  vojenským  dě-
jinám. V jejich práci je patrná snaha o propojování vojenských dějin s jinými ob-
lastmi dějepisné práce a  širší portfolio využívaných pramenů, než bylo doposud 
obvyklé. Je nutné však zdůraznit, že v české, slovenské, polské a rakouské dějepisné 
práci je tento trend zastoupen značně nerovnoměrně. 

Na Slovensku nebyla od druhého vydání Gráfelovy publikace o pevnosti Komár-
no (2006) vydána žádná nová kniha o pevnostních/posádkových městech v 19. sto-
letí. Z pohledu metodologického  je  tedy stále nepřekonaný sborník z  roku 2002, 
jenž  byl  zmíněn  v  úvodní  části  této  studie.  Práce,  které  na  Slovensku  vycházely 
k problematice pevnostního města,  zpravidla  sloužily potřebám památkové péče 
a jejich hlavním cílem byl stavebně-historický popis jednotlivých fortifikací.48 Také 
v polské historiografii (ve vztahu k Haliči) se autoři píšící o pevnostních lokalitách 
z velké části drželi tradičního – technicistního přístupu.49 Výjimkou snad byly jen 
v této studii uvedené práce Michala Baczkowského, jenž působí v současnosti jako 
profesor na Historickém ústavu Jagellonské univerzity v Krakově,50 či Aleksandera 
Łupienka.51 Tradiční cestou se ve výzkumu pevnostních měst/pevností vydali v no-
vém tisíciletí i rakouští historikové. V současnosti jsou badatelské aktivity ve vztahu 
k bývalým pevnostem Rakousko-Uherska koncentrovány do Rakouské společnosti 
pro výzkum fortifikací.52 Publikační výstupy členů této společnosti, které jsou zve-
řejňovány na jejich internetových stránkách a v rámci konferenčních sborníků, jsou 

48  Nejnověji například OZIMY, Andrej. História pevnostného systému Komárno – Komárom, so zreteľom 
na stavebno-historický vývoj „ústrednej pevnosti“ v Komárne. Rigorózní práce obhájená na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre, 2018.

49  Jmenujme alespoň publikaci Franze Forstnera Twierdza Przemyśl (Warszawa : Bellona, 2000) či mono-
grafii Tomasze Idzikowského Twierdza Przemyśl. Powstanie-Rozwój-Technologie (Krosno : Arete, 2014). 
Zcela odlišný pohled na pevnost Přemyšl nabízí studie věnované jejímu dobývání v časech první svě-
tové války. Nejnověji například oceňovaná monografie britského historika Alexandera Watsona The 
Fortress.The Siege of Przemysl and the Making of Europe´s Bloodlands (New York : Basic Books, 2020).

50  Z  jeho  nejnovějších  prací  BACZKOWSKI,  Michal.  Miasta i miasteczka wschodniej cześci Galicji pod 
koniec XVIII wieku. Wpływ armii austriackiej na miasta Galicji 1772 – 1815. Tom VI. Kraków; Lwów : 
Historia Iagellonica, 2020.

51  ŁUPIENKO, Alexander. Military Aspects in the Spatial Development of Polish Cities in the Nineteenth 
Century. In Acta Poloniae Historica, 2016, č. 114, s. 255 – 290. Tato studie reprezentuje jeden z proudů 
ve výzkumu měst (posádkových a pevnostních) v 19. století. Aleksander Łupienko se zamýšlí nad tím, 
jaký vliv měla armáda na urbanistický (prostorový) rozvoj předních polských měst (Varšavy, Krako-
va, Lvova, Lodže a Poznaně) v posledních desetiletích před vypuknutím první světové války. Studie 
je přínosná právě důrazem na analýzu přímých a nepřímých vlivů armády na  tento proces a  také 
komparativním přístupem. Připomeňme, že v období, o kterém Łupienko píše, už většina v této studii 
zmíněných lokalit nebyla pevnostmi. K procesu defortifikace (na příkladu německých měst) viz MIN-
TZKER, Yair. The Defortification of the German City, 1689 – 1866. Cambridge : Cambridge University 
Press, 2012. K procesu defortifikace Olomouce a Hradce Králové nejnověji ZATLOUKAL, Pavel. Medi-
tace o architektuře. Olomouc, Brno, Hradec Králové: 1815 – 1915. Řevnice : Arbor vitae, 2016.

52  Österreichische  Gesellschaft  für  Festungsforschung  byla  založena  v  roce  2008,  jejími  zakládajícími 
členy jsou Volker Pachauer, Reinfrid Vergeiner a Nicola Fontana. Společnost sídlí ve Vídni a v sou-
časnosti  ji  tvoří  sedm  stabilních  členů  Dostupné  na  internete:  ˂http://www.kuk-fortification.net/˃ 
[30. 7. 2020].
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z velké  části  zaměřeny na  technický popis  fortifikací,  a  to především v prostoru 
Tyrolska a na Balkáně.53 

Mnohem  intenzivněji  se  v  novém  tisíciletí  vyvíjel  výzkum  pevnostních  měst 
v České republice. V současnosti  je asi nejlépe v dějepisné práci podchycena olo-
moucká pevnost.  Jak  již bylo zmíněno, v roce 2003 byla k  jejím dějinám vydána 
syntetizující monografie Vladimíra Kupky a Miroslava Kuch-Breburdy. O sedm let 
později pak byly publikovány v rozsáhlé publikaci Olomoucké baroko dvě kapitoly 
k olomoucké pevnosti a  jejímu obléhání.54 Mnohovrstevnatým pohledem na olo-
mouckou pevnost v 19. století se pak zabýval autor této studie, který od roku 2004 
realizuje kontinuální výzkum v Rakouském státním archivu – Válečném archivu 
ve Vídni. Výsledkem  jeho dlouholetého studia pramenů z provenience klíčových 
centrálních  vojenských  úřadů,  ale  i  celé  řady  pramenů  z  oblastních  a  okresních 
archivů, jsou dvě monografie. V té první z roku 2011 je těžiště výkladu položeno na 
stavebně historický vývoj olomoucké táborové pevnosti, a to v kontextu celkové ob-
ranné koncepce habsburské monarchie. Nejedná se tedy o čistě technicistní pohled 
na  pevnostní  město,  ale  spíše  o  objasnění  pozadí  rozsáhlých  investičních  aktivit 
v Olomouci, jež byly zasazeny do širšího kontextu pevnostní výstavby v podunaj-
ské  monarchii  i  mezinárodněpolitického  vývoje.55  Ve  druhé  monografii56  se  pak 
autor pokusil nahlédnout „za valy pevnostního města“ a v rámci tematických ka-
pitol podchytit problematiku vnitřního fungování a organizace pevnostního města 
(včetně jeho střežení a pohybu po něm), stavebních omezení v rámci pevnostního 
pásma, zdravotních a hygienických poměrů v pevnostním městě, vojenské posádky 
(včetně analýzy jejího početního stavu, struktury, vojenského školství a ubytování), 
každodenního života v pevnosti, soužití a konfliktů mezi vojskem, obyvatelstvem 
a civilními úřady a v neposlední řadě mimořádných opatření a každodenního ži-
vota v pevnosti v čase války či v dobách přípravy na válku. Vzhledem k absenci 
podobně koncipovaného díla v dějepisné práci států vzniklých po rozpadu Rakous-
ko-Uherska posloužily autorovi jako metodologický vzor práce německých histo-
riků, z nichž některé byly citovány i v této studii. Obdobně pojaté práce pro ostatní 
pevnostní města českomoravského prostoru prozatím nejsou k dispozici. 

Kromě  výzkumu  pevnostní  Olomouce  probíhá  v  poslední  dekádě  také  inten-
zivnější  výzkum  pevnosti  Terezín.  Autorem  několika  časopiseckých  studií,  které 
posunují dosavadní interpretaci stavebního vývoje a událostí v této pevnosti57, je Jiří 

53  Např. PFEIFER, Gustav (ed.). Die Festungen im Alttirolerraum/ I forti militari nel Tirolo storico. Edition 
Raetia, 2016.

54  PRCHAL, Vítězslav. Války s Pruskem a přeměna Olomouce v pevnost. In ELBEL, Martin – JAKUBEC, 
Ondřej (eds.). Olomoucké baroko. Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2010, s. 285 – 292; KUPKA, 
Vladimír.  Olomoucké  fortifikace  na  plánech  a  ve  skutečnosti.  In  ELBEL  –  JAKUBEC  (eds.),  Olo-
moucké baroko, s. 293 – 300.

55  VIKTOŘÍK, Michael. Táborová pevnost Olomouc. Modernizace olomoucké pevnosti v 19. století. České 
Budějovice : Veduta, 2011.

56  VIKTOŘÍK, Michael. Hinter den Wällen der Festungsstadt. Ein Beitrag zu Alltagsleben, Organisation und 
Einrichtung der Festungsstadt im 19. Jahrhundert (am Beispiel der Festung Olmütz). České Budějovice : 
Veduta, 2018.

57  Tj. výklad především v pracích Andreje Romaňáka, Vladimíra Kupky (KUPKA, Vladimír et al. Pevnost 
Terezín: kulturní statek České republiky navrhovaný k zápisu na Seznam světového kulturního a přírod-
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Hofman58. V jeho pracích je patrná nejen snaha o překročení tradičního formátu 
výkladu, ale především výzkum ve vídeňském válečném archivu, jehož fondy jsou 
– jak už bylo ostatně zmíněno – pro výzkum této problematiky naprosto klíčové. 
Kromě obou výše zmíněných autorů nikdo jiný nerealizuje dlouhodobější výzkum 
ve vídeňském archivu. Výjimku představují badatelé, kteří tento archiv příležitostně 
navštíví, přičemž předmětem jejich studia (ve vztahu k pevnostem) jsou především 
bohaté sbírky s plánovou dokumentací.59 

V případě Prahy a Brna nemáme k dispozici v posledních letech téměř žádné 
studie, která by rozšiřovaly naše dosavadní poznatky o těchto pevnostech v 19. sto-
letí.60  Pevnost  Josefov  se  dočkala  reprezentativní  publikace  v  roce  2019.61  Pavel 
a Olga Mertlíkovi, kteří dlouhodobě publikovali drobnější studie k Josefovu, v ní 
podávají  čtivý přehled dějin města  i pevnosti,  a  to v podstatě až do  současnosti. 
Přestože se jedná o reprezentativní publikaci, v níž je publikována celá řada nových 
skutečností a údajů, včetně obrazových příloh, monografie je psána v tradičním du-
chu a mnohé z otázek spojených s vnitřním fungováním pevnostního města zde ne-
jsou nikterak analyzovány. Z památkového hlediska pak nahlížel ve svých studiích 
na různé objekty josefovské pevnosti pracovník památkové péče Jiří Slavík, který 
se dlouhodobě věnuje rovněž technické stránce opevnění Hradce Králové.62 Netra-

ního dědictví UNESCO. Praha : Národní památkový ústav, 2010) či Ivana Fuksy (Pevnost Terezín proti 
pruské rozpínavosti. Praha : Národní muzeum, 2016).

58  Jiří Hofman působil jako manažer programových aktivit projektu Terezín – město změny. Je také jed-
ním ze zakládajících členů výše zmíněné Společnosti pro výzkum dějin vojenství, z. s. Z jeho publikační 
činnosti jmenujme alespoň: Pellegriniho paměti o obraně pevnosti Terezín. In KOLÁŘ, Ondřej – ŠRÁ-
MEK, Josef. VIRIBUS UNITIS, sborník k 55. narozeninám PhDr. Karla Podolského. Olomouc : Univerzita 
Palackého, 2016, s. 7 – 37; Koncepce obrany Čech po sedmileté válce. In Historie a vojenství, 2019, roč. 68, 
č. 3, s. 46 – 59; Déšť, napětí a ticho – pevnost Terezín ve válce 1866. In BARUS et al., Mlhy na Chlumu, 
s. 173 – 181. Jako zcela přelomová v kontextu nejen historiografie terezínské pevnosti, ale obecně výzku-
mu pevnostního města v 18. století, se jeví jeho dosud neobhájená disertační práce Zemi k obraně, matce 
ke cti. Stavba pevnosti Terezín 1780 – 1790. Disertační práce. Olomouc : FF UP Olomouc, 2021. 

59  V 90. letech realizoval rešerši obrazového materiálu k pevnostem českomoravského prostoru přede-
vším Vladimír Kupka, který k  této problematice publikoval  studii Plány a mapy  fortifikací z  16. až 
19. století, ležících na území dnešní České republiky, uložené ve Válečném archivu ve Vídni (In Sborník 
archivních prací, 1998, roč. 48, č. 1, s. 189 – 279). Po roce 2000 jmenuje alespoň Vladimíru Rákosníkovou 
(Historické plány pevnosti Terezín ve vídeňském Kriegsarchivu – archivní studie. In Zprávy památkové 
péče, 2009, roč. 69, č. 5, s. 376 – 384) nebo Jana Bažanta (Pevnost Terezín a její plánované modernizace 
ve světle materiálů z Rakouského státního archivu ve Vídni. In Historie a vojenství, 2015, roč. 64, č. 4, 
s. 27 – 35).

60  V brněnské historiografii se setkáváme s pevnostní problematikou téměř výhradně jen v souvislosti 
s vězením na Špilberku (viz například studie Jiřího Vaňka Špilberské kasematy a jejich přeměna na 
vězení v roce 1784. In Forum Brunense: sborník prací Muzea města Brna, 1994, roč. 7, č. 1, s. 91 – 106). 
V případě Prahy budou některé dílčí studie teprve publikovány na stránkách sborníku Documenta Pra-
gensia, č. 38, 2019 (v tisku). Pavla Hasilová a Jan Hasil se ve své studii věnují cestám za každodenností 
pražského barokního opevnění; Lukáš Sláma Janu de La Croon: pražskému veliteli a stavbě barokní-
ho opevnění; František  Iša  režimu otevírání a zavírání pražských bran v  třicátých  letech  18.  století 
a Martina Maříková životu na pražských hradbách v době míru od druhé poloviny 18. století až do 
roku 1860).

61  MERTLÍKOVÁ, Olga – MERTLÍK, Pavel. Josefov. Kapitoly z dějin pevnosti a města. Liberec : Naklada-
telství Bor, 2019.

62  Z celé řady technicky zaměřených studií jmenujme například: SLAVÍK, Jiří. Dvojité kasárny josefovské 
pevnosti. In Zprávy památkové péče, 2001, roč. 61, č. 3, s. 57 – 64; SLAVÍK, Jiří. Brány císařské a krá-



Kultúrne dejiny / Cultural History, Volume 12, Issue 1, pp. 61-83 / 75

Michael Viktořík
Pevnostní město v habsburské monarchii v 19. století v dějepisné práci

diční formou (prostřednictvím egodokumentů) se pak věnuje obrazu pevnostního 
Hradce Králové historik tamního muzea Josef Šrámek, který se dlouhodobě zabývá 
také reflexí války 1866.63 

Závěr
Jakým způsobem je tedy v dějepisné práci 20. a 21. století pojímáno pevnostní město 
v 19. století na území námi vybraných nástupnických států? Přestože je v posledním 
desetiletí stále hlasitěji slyšet debatu o novém pojímání vojenských dějin a přestože 
bylo publikováno několik studií a publikací, které ukazují pevnostní města/pevnos-
ti z mnohem širší perspektivy, než tomu bylo dříve, stále v dějepisné práci výrazně 
převažuje desetiletí  trvající trend pozitivistického a technicistního způsobu psaní. 
Příčiny  tohoto  jevu spočívají nejen v nechuti historiků  (včetně studentů) zabývat 
se tímto tématem z širší perspektivy a v interakci s jinými odvětvími historiografie, 
ale také v nechuti (či v nemožnosti) realizovat rozsáhlejší rešerši pramenné základ-
ny. Nejedná  se však pouze o  studium široké  škály pramenů úřední provenience 
(především z bohatých fondů Rakouského státního archivu ve Vídni), ale i dalšího 
portfolia pramenů běžně využívaných v rámci Neue Militär Geschichte – zejména 
egodokumentů, pramenů lokální provenience či denního tisku. Pevnostní město/
pevnost má vzhledem ke svému specifickému režimu vnitřního fungování a urba-
nistickému vývoji značný výzkumný potenciál směrem k různým sociálním a hos-
podářským jevům, ke kulturním jevům a dějům, k problematice každodennosti, ale 
i k samotným vojenským dějinám. Jako perspektivní tematické rámce se nabízí na-
příklad otázky vnitřního fungování a organizace pevnostního města, soužití vojen-
ského a civilního živlu (především výzkum kooperace i konfliktů mezi vojenskými, 
samosprávnými a politickými úřady v dané lokalitě) či pohled na pevnostní město 
z kulturně historické a antropologické perspektivy. 

Z  dosavadních  prací  mnoha  českých,  slovenských,  rakouských,  polských,  ale 
i italských badatelů však čtenář může nabýt dojmu, že je výzkum pevnostních měst 
vyčerpán,  a  sice  publikováním  převážně  technicistních  studií,  které  popisují  sta-
vební  vývoj  těchto  lokalit,  popřípadě  podávají  výčet  a  popis  různých  vojenských 

lovské hraniční pevnosti Josefov. In Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pra-
coviště v Josefově, 2014, č. 4, s. 7 – 19; SLAVÍK, Jiří. Královehradecká pevnost. Stavba a zásobování jako 
organizační problém velkého rozsahu. In Královehradecko, 2006, č. 3, s. 79 – 106. V roce 2015 pak Slavík 
vydal publikaci Královehradecká pevnost (Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2015), v níž je 
přehlednou a tradiční formou popsán stavebně-historický vývoj této východočeské pevnosti. Obdobné 
informace pak byly použity i do syntetizující monografie k dějinám města Hradce Králové (SLAVÍK, 
Jiří. C. k. hraniční pevnost Hradec Králové 1766 – 1793. In BLÁHA, Radek (ed.). Hradec Králové. Praha 
: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. 660 – 682).

63  Z bohaté publikační činnosti tohoto historika jmenujme alespoň ŠRÁMEK, Josef. Venkov za prusko-
-rakouské války roku 1866: Selské paměti jako historický pramen a podnět pro další bádání. In Výcho-
dočeské listy historické,  2014,  č.  32,  s.  183 –  191; KESSLER, Vojtěch – ŠRÁMEK,  Josef. Obrazy války 
v historii aneb Mantinely recepce válečných událostí na příkladu války roku 1866. In Marginalia His-
torica, 2016, č. 2, s. 105 – 131. ŠRÁMEK, Josef. Beletrizující memoáry jako historický pramen? Vzpo-
mínky spisovatele Ignáta Herrmanna na dětství v královéhradecké pevnosti ve válečném roce 1866. 
In Východočeský sborník historický, 2019, č. 36, s. 65 – 111. Nejnověji: ŠRÁMEK, Josef. Město v poutech 
hradebních. K otázce vnímání pevnostní éry Hradce Králové v období 19. a 20. století. In Východočeský 
sborník historický, 2020 (v tisku).
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událostí s nimi spojených. Některé z těchto publikačních výstupů jsou navíc zatí-
ženy kompilativním přístupem (pracují se starší a nepřesnou literaturou, pakliže je 
vůbec k dispozici), postrádají hlubší metodologické ukotvení a hlavně ambici podat 
plastičtější obraz zkoumaného města/pevnosti.  Jistým neduhem této doby  je pak 
skutečnost, že se právě tyto texty stávají v „odlehčené“ podobě podkladem pro celou 
řadu internetových článků, z nichž také čerpá široká veřejnost. Dosavadní rešerše 
však  jednoznačně ukazují, že ke každému z pevnostních měst,  jež byla zmíněna 
v této studii, existuje nepřeberné množství aktového materiálu64, který teprve čeká 
na své „odhalení“ a prostudování. Jak již bylo řečeno, potenciál tohoto tématu tedy 
zůstává zdaleka nevyužit.
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SUMMARY

A Nineteenth Century Fortified City in the Habsburg Monarchy from
a Historiographical Perspective

The presented article attempts to answer the question what is the perception of a nineteenth 
century  fortified city  in Central Europe  in  twentieth and  twenty first century historiogra-
phy, particularly in the area of some of the successor states after the dissolution of Austria-
Hungary (i.e. within the territory of present-day Slovakia, Austria, the Czech Republic and 
a part of Poland). Although the focus of the analysis specifically lies in Czech historiography, 
the paper also discusses the issue in the context of Slovak and Austrian historical works and, 
briefly, even considers Polish and Italian historiography.

Every  fortified  city  was,  by  definition,  a  garrison  city,  but  not  every  garrison  city  was 
a fortified city. Generally, a garrison city is understood as a locality where the army was ac-
commodated in military quarters and also in other public and private buildings, and where 
military offices were very often located too. In spite of the common denominator, which was 
the high proportion of the army within the total population of the site, there were significant 
differences between fortified and garrison cities that have to be taken into account. And it 
was not only the walls (fortifications) apparent at first sight. In the area of the present-day 
Slovak Republic, Czech Republic or Austria, hundreds of garrison towns existed in the course 
of  the nineteenth century but only some of  them possessed the status of a fortified town. 
Some of these sites gradually lose their military significance in the post-Napoleonic era and 
from this point on they did not play an important role in the defensive plans of the Habsburg 
Monarchy. Thus, in the second half of the nineteenth century, the list of the significant forti-
fied cities was narrowed down to Komárno in Slovakia, Josefov, Terezín, Prague and Hradec 
Králové in Bohemia, Brno and Olomouc in Moravia, Linz and Vienna in present-day Aus-
tria, and Cracow in Galicia (later Przemyśl also became more relevant in that crown land). In 
terms of historiography, most of the attention was given to mentioned fortified cities.

The  history  of  fortified  cities,  and  fortifications,  is  frequently  perceived  as  one  of  the 
branches of military history. Over the last decade, primarily in Czech historiography, there 
is a growing trend to revise existing approaches to military history and to look on discussed 
issues from a broader socio-cultural perspective with a stronger emphasis on the individual 
in a historical process. Contrary to Slovak, Polish and Austrian historical works, in Czech his-
toriography more publications can be found which review and analyse the approach of his-
torians towards modern military history (in particular works of Jiří Hutečka, Petr Wolmuth 
or Vítězslav Prchal). However, the research of fortified and garrison cities is less influenced 
by the debate than would seemingly be expected. Whereas in the Czech context the works 
of Jiří Hofman, Michael Viktořík and Josef Šrámek represent a certain exception, in other 
historiographies the attempts to examine the issue of fortified/garrison cities from a broader 
perspective are very rare. In general, in the historiography of states established after the dis-
solution of Austria-Hungary (focused on the topic of fortifications) the decades-long trend of 
a positivistic and technical style of writing still prevails.

In Czech, Slovak, Polish and Austrian historiography, the issue of the relation of the army 
and the urban environment in the nineteenth century is predominantly represented in pub-
lications about the history of cities and in regional, rather popularization papers. In terms 
of „Städteforschung“, the historical interpretation is limited to information about the pres-
ence of the garrison (very often stating inconsistent and highly debatable data about numer-
ousness),  factual  descriptions  of  events  during  a  period  of  various  military  conflicts,  and 
a presentation of excesses or funny stories connected with the garrison with the intention 
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of refreshing the text. The research, primarily aimed at fortified cities/ fortresses,  is much 
influenced by the traditional approach. The authors of monographs and scholarly journal ar-
ticles frequently abandon explaining described phenomena and processes and furthermore, 
a stating of the broader context of the economic and social development of the site is also 
lacking there. The predominant majority of the papers are connected via the lack of a deeper 
analysis of the coexistence of the army and inhabitants, abandoning the information about 
the cooperation among military, political and regional offices (including the conflicts  that 
occur there) as well as the organisation and running the military life in fortified cities. Taking 
into consideration the lack of research of primary sources in crucial archives (especially the 
Austrian State Archive – the War Archive in Vienna), the papers also have a deficiency in the 
explanation of the building development of various fortresses.

To summarize, publications that would analytically discuss the phenomenon of a garri-
son or fortified city and offer methodological bases for further research are still lacking. The 
causes of that problem lie not only in the disinclination of historians (students included) to 
consider the topic more widely and in a cooperation with other branches of historiography 
but also in a disinclination (or impossibility) to realise a wide-ranging research of primary 
sources. Moreover, in the research of fortified cities there is no natural continuity of research 
and knowledge transfer, and even when the most recent trends and approaches in military 
history are reflected, only individual scholars apply them in the academic sphere.

A  fortified  city/fortress  has  a  great  research  potential  of  various  social  and  economic 
phenomena;  the  issue of  everydayness but also  the military history  itself. However,  from 
the perspective of many Czech, Slovak, Austrian, Polish and Italian scholars  it seems that 
the research of  fortified cities  is exhausted by publishing a few technically written papers 
which describe the building development of the sites, or provide a list and a description of 
various military events connected with them. Those publications are rich in images, contrary 
to the texts, which are often compilations (work with older and imprecise literature if avail-
able), lacking deeper methodological embedding and primarily with the ambition to provide 
a more vivid image of the examined city/fortress. A certain malady of this period is the fact 
that those texts become the basis for a wide range of internet articles which are frequently 
read by  the public. However, as  research so  far has clearly shown,  for every  fortified city 
mentioned in the article, a copious amount of records (particularly in funds of the War Ar-
chive in Vienna) – still waiting to be “discovered” and studied – exists. Thus, as has been said, 
the full potential of the issue remains untapped. 
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