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Belfort - Vaubanova pevnost, trojí obležení a zvláště obrana 

Belfortu 1870 (pluk. Denfert- Rochereau), lev od sochaře 

Fréderica Augusta Bartholdiho 

 

Kdo nezažil, těžko si představí. Prostor pár kilometrů čtverečních, silně opevněné město 

obležené nepřítelem, ve kterém se nachází 17 tisíc obránců, z nichž pouhé 3,5 tisíce jsou 

vojáci. Proti nim stojí v přesile čtyřicetitisícové útočící vojsko s početným dělostřelectvem, 

které za dobu více jak sta dní vypálí na 400 tisíc střel. Výsledek? Budeme-li pokračovat řečí 

čísel – na straně obránců 4 700 mrtvých a raněných, včetně civilistů, na straně útočníků ztráty 

2 tisíc. 

Nad bojištěm svítá únorové slunce, píše se rok 1871. Končí francouzsko-pruská válka, 

ve které je Francie potupena svým tradičním nepřítelem jako nikdy předtím. My se však 

nacházíme v pevnosti Belfort, východo-francouzském městě, které i po podepsání příměří 

mezi poraženou Francií a nedávno vzniklým sjednoceným Německem úspěšně vzdoruje 

nepřátelskému obléhání. 

Nakonec zbraně umlkají i zde. Velitel obránců Belfortu plukovník Denfert-Rochereau 

se podrobuje vyššímu rozkazu a dne 16. února 1871 on a jeho muži vycházejí z pevnosti a 

zachovávajíce si svou čest se vzdávají. Po téměř třech měsících krvavých bojů opouštějí své 

těžce bráněné pozice a přenechávají je nepříteli…. Nabízí se otázka: Nebyl tedy nakonec 

jejich odpor, zaplacený prolitou krví zbytečný? Nebyl. Vždyť také právě jako výraz uznání 

statečnosti obránců Belfortu zůstává toto alsaské město se svým okolím i nadále součástí 

Francie. Jako jediná oblast ze ztraceného Alsaska a Lotrinska! A tak nejen díky této své 

pointě vstupuje příběh obránců Belfortu nezapomenutelně do dějin. Ty jsou v tomto případě 

až výjimečně laskavé a spravedlivé. 

Mnoho a mnoho životů je nenávratně ztraceno, ale rodí se nový symbol, symbol 

hrdinného odporu Francouzů proti Němcům. Vzhledem k historickým souvislostem, dávné a 

současné rivalitě mezi těmito národy není divu, že se tento příběh brzy proslaví, žije svým 

druhým životem a stává se skutečným symbolem. Brzy dostává také své hmotné umělecké 

ztvárnění v podobě monumentální sochy lva, kterou vytesal známý francouzský sochař 
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Fréderic Bartholdi, pozdější tvůrce slavné Sochy Svobody dlící nad newyorkským přístavem - 

branou do Nového Světa. Pomyslnou východní bránu do Francie tedy nyní střeží Belfortský 

lev umístěný na úpatí skály pod místní citadelou. Toto Bartholdiho druhé nejslavnější dílo 

nám tak dodnes připomíná silný a nezapomenutelný příběh statečných obránců Belfortu, kteří 

sice prohráli, ale nebyli poraženi. 

 

Belfort . Toto město ve východní Francii na pomezí Alsaska a Franche-Comté, ležící na 

řece Savoureuse, bylo již v dávných dobách pro svou strategickou polohu velice důležitým 

místem, přezdívaným jako „brána do Burgundska“. Pro své zeměpisné podmínky je celá 

okolní oblast nazývána též jako „belfortská průrva“ (nebo také „sníženina“). Město je totiž 

posazeno do úzkého sedla mezi horskými masivy pohoří Jura (na jihu a jihovýchodě, tvořící 

hranici mezi Francií a Švýcarskem) a pohoří Vogézy (na severu a severozápadě, určující 

hranici mezi Alsaskem a Lotrinskem). Tímto územím prochází též důležitá dopravní spojnice 

mezi řekami Rhonou a Rýnem, který protéká východně od této oblasti směrem na sever.1 

Belfort náležel od roku 1360 rakouským Habsburkům, a to až do roku 1636, kdy připadl 

Francii. Tento stav potvrdil na konci třicetileté války také Vestfálský mír. Francouzský král 

Ludvík XIV. si samozřejmě uvědomoval velký strategický význam této oblasti, obzvlášť 

vzhledem k svým ambiciózním expanzivním plánům a neustálým válkám vedeným 

s okolními státy během své vlády. Poté, co se Francii podařilo roku 16782 dobýt na Španělsku 

oblast Franche-Comté, jejíž zisk zabezpečoval obranu dříve poměrně odříznutého Alsaska, 

význam Belfortu ještě více vzrostl. Město se stalo důležitou branou do tohoto připojeného 

území a tím i do Francie. Ludvík XIV. následně pověřil svého vojenského architekta, 

proslulého Vaubana, tehdy ještě v hodnosti brigádního generála, aby zdokonalil místní 

opevnění a zvýšil tím obranyschopnost města, které se mělo stát součástí vznikajícího řetězce 

mohutných pevností.3 

 

Sébastien le Prestre markýz de Vauban se narodil roku 1633 v Saint-Léger de 

Foucher u Avallonu4 v chudé francouzské šlechtické rodině. Z existenčních důvodů se nechal 

najmout již v sedmnácti letech do armády, a to nikoli francouzské, nýbrž do armády 

Španělského království. V právě probíhající francouzsko-španělské válce byl zajat, ale pro 

jeho veliké schopnosti mu byla kardinálem Mazarinem nabídnuta důstojnická hodnost ve 

                                                           
1 Všechno o zemi. Místopisný průvodce světem. Praha 1998, s. 75, 204, 312, 738. 
2 Mír v Nijmwegen. 
3 Skřivan, Aleš: Evropská politika 1648-1914. Praha 1999, s. 23. 
4 Burgundsko, department Yonne. 
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francouzské armádě. V ní se stal jedinečným vojenským odborníkem, nejen v oblasti 

budování pevností a jejich dobývání. Svou kariéru zakončil v hodnosti maršála, jímž byl 

jmenován roku 1703. 

Během své vojenské kariéry získal ohromné zkušenosti, především z válek 

s Nizozemím. Vybudoval celkem 33 nových a zásadně modernizoval více než 300 starších 

pevnostních objektů. Je nejvýznamnějším představitelem tzv. francouzské fortifikační školy 

bastionového systému opevňování. Právě on byl tvůrcem prvního komplexního zajištění 

francouzských hranic systémem pevností, které vždy přizpůsoboval konkrétním terénním 

podmínkám. Vojenští teoretici později rozdělili jeho stavby do tří skupin. Nejrozšířenější jsou 

pevnostní objekty Vaubanova 1. systému. Mezi pevnosti dokonalejšího 2. systému, 

obohaceného četnými vnějšími prvky, patří právě pevnost Belfort. Ještě více propracovanější 

je systém třetí, příkladem jeho použití je pevnost Neuf Brisach v horním Alsasku. 

Pozoruhodné na Vaubanovi je, že ačkoli vybudoval mnoho pevností, nikdy žádné při 

jejím obléhání nevelel. Zato zdokonalil systém obléhání natolik, že po Vaubanovi platilo 

nepsané pravidlo, že neexistuje pevnost, již by nebylo možné dobýt. Na jeho práci se 

všeobecně navazovalo i po jeho smrti a z jeho poznatků se čerpalo v podstatě až do třetí 

čtvrtiny 19. století. Zavedení vysoce výbušné munice v roce 1885 posunulo vojenskou teorii a 

praxi, tedy i otázku pevností, opět o kus dál.5 

 

Pevnost Belfort, jak již bylo řečeno, je jedním z příkladů použití Vaubanova 2. 

systému. Vaubanovy práce na zdokonalení místního opevnění začaly v roce 1687. Navrhl a 

nechal postavit pětiboké bastionové opevnění kolem celého města, které zdvojnásobovalo 

jeho plochu (viz obr. 1 a 2). Obranyschopnost zvyšovaly věžové bastiony a výstavba vnějších 

podpůrných opevnění. Přístup do města umožňovaly dvě silně opevněné brány. Porte de 

France6 na západě a Porte de Brisach na severu. Dále bylo nutno zdokonalit a zesílit ty části 

opevnění, které byly otevřeny ostřelování z okolních kopců.7 Následovala výstavba kasáren, 

skladů, vojenské nemocnice, kostela, a také modernizace opevnění místní citadely na 

jihovýchodním okraji města. Všechny Vaubanovy záměry a plány však nebyly uskutečněny 

pro nedostatek financí. 

V této podobě pevnost Belfort úspěšně čelila dvojímu obléhání v letech 1813 a 1815. 

Čas a posun ve vojenské taktice si vyžádal další modernizaci pevnosti, při které byly využity i 

                                                           
5 Kupka, Vladimír: Maršál Vauban. HaV 46, 1997, č. 2, s. 156-161. 
6 Tato brána se dodnes bohužel nedochovala. Byla zničena roku 1891; ne dělostřeleckými granáty, ale lopatami a 
krumpáči byla rozebrána na stavební materiál. 
7 Proti výšinám „la Miotte“ a „Gibet“ severně respektive severovýchodně od města. 
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zkušenosti z bojů během napoleonských válek. Další zdokonalení pevnosti nyní řídil generál 

Haxo. Podstatně vylepšil opevnění citadely výstavbou nových lépe krytých baterií a 

vyhloubením nových příkopů. Dále navázal na dřívější pevnůstky postavené na okolních 

kopcích a kolem cest vedoucích do města a nechal na jejich místě vybudovat samostatné 

pevnosti nazvané podle kopců, na kterých se nacházely.8 Tyto pevnosti byly navzájem mezi 

sebou propojeny příkopy a přímo navazovaly na opevnění města, čímž vytvářely předsunutý 

zákopový tábor (viz obrázek 3), který měl pomoci lépe vzdorovat nepřátelským 

dělostřeleckým bateriím, jejichž dostřel se postupující dobou neustále zvyšoval.9 

Právě tato vylepšení umožnila úspěšný odpor pevnosti Belfort ve francouzsko-pruské 

válce v letech 1870-1871. 

 

Obléhání Belfortu 1870-1871. Dobytí Štrasburku dne 28. září 1870 umožnilo 

německým vojenským silám10 pod vedením Carla Wilhelma von Werder postupovat dál na jih 

směrem na Belfort. Velitel Belfortské posádky plukovník Pierre Philippe Denfert-Rochereau 

začal ihned po zprávách o blížícím se nepříteli připravovat obranu pevnosti. 

Nutno přiznat skutečnost, že Francie v té době již válku v podstatě prohrála. Dne 2. září 

1870 kapitulovalo u Sedanu na 100 000 francouzských vojáků a do zajetí padl i císař 

Napoleon III. Ještě větší tragédii znamenala kapitulace 196 000 francouzských vojáků 

v Metách 27. října. Padlo druhé francouzské císařství a byla vyhlášena republika, která se 

snažila i nadále pokračovat ve válce. 

Již po těchto událostech dorazil nepřítel k Belfortu a 3. listopadu 1870 zahájil obléhání 

města. Díky houževnatosti obránců, se mu však nepodařilo úplně dokončit jeho obklíčení. 

Ulevit obráncům Belfortu se pokusil generál Charles Denis Bourbaki. Se svými muži zaútočil 

15. ledna 1871 na německé pozice, ale po třídenní bitvě se musel stáhnout do sousedního 

                                                           
8 „Fort de la Miotte“, „Fort de la Justice“ (dříve Gibet) a „Fort du Vallon“. 
9 V podstatě až do roku 1885 se jako jediný materiál pro stavbu pevností bastionových soustav používaly cihly, 
lomový kámen a zemina. Bastiony a zdi, které je spojovaly (tzv. kurtiny), byly budovány ze zdiva silného cca 1 
metr. Kasematy (jejich vnitřní prostory), které sloužily jako skladiště střeliva nebo dělostřelecké pozice, ze zdiva 
silného cca 1,5 metru. Bastiony a kurtiny byly chráněny příkopy se zděnými stěnami (tzv. eskarpami a protějšími 
kontreskarpami). Odolnost vůči v podstatě všem typům dělostřeleckých střel zaručovalo silné zemní nakrytí 
silné 3-6 metrů, ve směru předpokládaného útoku až 30 metrů. Slabinou takovýchto opevnění byla zranitelnost 
obranných dělostřeleckých baterií, které však byly postupem času ukrývány do stále dokonaleji chráněných 
kasemat a pancéřových věží. Takovéto pevnosti bylo možné zničit jedině náloží min dopravenou podkopem pod 
základy. Důležité boje se tudíž odehrávaly v příkopech mezi sapéry a obránci, kteří proti nim podnikali útočné 
výpady. Pevnosti tedy byly zdokonalovány dalšími předsunutými prvky, kontrgardami, raveliny, příkopy 
(navzájem propojenými cestami), předsunutými pevnůstkami atd. Viz Kupka, Vladimír: Francouzská pevnostní 
výstavba v letech 1871-1885. HaV 45, 1996, č. 2, s. 20-22. 
10 Státu Baden-Würtemberg. 
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Švýcarska. S postupujícím časem dorazily k Belfortu další německé jednotky, jejichž 

opakované útoky však obránci úspěšně odráželi. 

Dne 15. února 1871 se francouzská vláda dohodla s Německým císařstvím na uzavření 

příměří a nařídila plukovníkovi Denfert-Rochereau, aby kapituloval. Ten se rozhodl rozkaz 

uposlechnout a po více jak třech měsících bojů, dne 16. února 1871, opustil se svými muži 

pevnost, aby se vzdal.11 

Dne 28. února 1871 byly mezi Francií a Německem dohodnuty předběžné mírové 

podmínky. Konečná mírová smlouva z 10. května 1871 podepsaná ve Frankfurtu nad 

Mohanem znamenala pro Francii obrovskou potupu, ztrátu Alsaska a Lotrinska a reparace ve 

výši 5 miliard zlatých franků. 

Jako výraz úcty a uznání statečného odporu obránců Belfortu však toto město jako 

jediná část Alsaska nebylo připojeno k Německu12. Udělení této výjimky odůvodňovala i 

skutečnost, že město se svým okolím bylo narozdíl od zbytku Alsaska frankofonní. Vzniklo 

tedy tzv. Belfortské teritorium, které mělo výjimečný statut, jenž se odrážel i v jeho správě.13 

Po opětovném připojení Alsaska k Francii v roce 1919 nebylo Belfortské teritorium začleněno 

zpět do alsaského departmentu Haut-Rhin, ale roku 1922 se stalo 90. francouzským 

departmentem. 

 

Belfortský lev. Obléhání Belfortu z přelomu let 1870-1871 se v podmínkách pokořené 

Francie stalo symbolem hrdinného a úspěšného odporu Francouzů proti Němcům. Na tento 

příběh dodnes upomíná monumentální socha lva, kterou vytvořil v letech 1872-1879 slavný 

francouzský sochař Frédérice Auguste Bartholdi. Kamenné bloky byly jednotlivě vytesány a 

sestaveny až na úpatí skály pod Belfortskou citadelou, kde se 22 metrů dlouhá a 11 metrů 

vysoká socha z růžového pískovce nachází. 

Původně měl být lev umístěn tak, aby hleděl směrem na východ, čelem k nepřátelskému 

Německu. Po německých protestech bylo od tohoto záměru upuštěno a hlava lva je tedy 

orientována směrem na západ. Je otázkou osobního vkusu, co je pro koho přijatelnější. Pro 

německou stranu zřejmě to, když na ni lev ukazuje svou zadní část těla.☺ 

Pro neshody mezi Bartholdim a městem Belfort se pomníku nedostalo žádného 

oficiálního zasvěcení. Slavnostní odhalení dne 28. srpna 1880 tak inicioval a financoval 

                                                           
11 Pozn. Plukovník Denfert-Rochereau má v Belfortu na Náměstí republiky svou sochu a v Paříži své náměstí. 
12 Území bylo do roku 1871 součástí departmentu Haut-Rhin (Alsasko). 
13 V čele stál administrátor se svou komisí, namísto prefekta a generální rady. 
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sochař sám. Kopie lva se nacházejí v Paříži na náměstí plukovníka Denfert-Rochereau a 

v botanické zahradě v Montrealu. 
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