
„Jedna z legend vypráví, že poslední dělová koule 
vystřelená švédským vojskem se zastavila u nohou pátera 
Středy. Tento pravděpodobně smyšlený příběh však 
představuje výstižnou metaforu pro odkaz pátera Středy 
jako muže, který svojí duchovní a mravní silou bojoval 
proti dobyvačné agresi.  
Jedná se tak o klasický křesťanský souboj dobra se zlem. 
Jsem přesvědčen, že toto téma nenásilného odporu bude 
aktuální v každé době a proto jsem se rozhodl použít tento 
motiv jako hlavní ideu ve svém návrhu.“
          MgA. Jan Šebánek, PhD.

Socha p. Martina Středy bude umístěna na vnitřní straně 
pomyslného oblouku, který vytváří přirozená pěší cesta 
okolo nároží kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
Socha tak nebude stát v cestě pěším, nicméně se stane 
součásti jejich cesty.

Autor vítězného návrhu Jan Šebánek se rozhodl 
navrhovanou sochu realizovat v bronzu. Tento tradiční 
sochařský materiál se dle jeho názoru pro dané místo 
hodí nejlépe. 
Figuru pátera Martina Středy moduluje ve velkých 
sochařských formách, s detailem růžence zastrčeného za 
pasem. Vzhledem k tomu, že se dochovaly ostatky i portrét 
pátera, se autor rozhodl ve svém návrhu pracovat s jeho  
skutečnou podobou, byť poněkud schematizovanou.

Bronzová socha bude osazena na podstavci z šedě 
probarveného betonu, se zapuštěnou bronzovou dělovou 
koulí v jeho horní části. 
Pod horním okrajem podstavce bude „obíhat“ jeden 
z páterových textů:
„Netrap se předčasně starostmi o to, co se stane. Stačí 
zlé, co přináší každý den. Měj rád prosté věci a spokoj se 
s málem – zakusíš velký pokoj.“ 

Text nemusí být defi nitivní, při jeho výběru a odsouhlasení 
se očekává spolupráce se zadavatelem díla – městem 
Brnem. Díky prostorovému umístění přiměje text diváka 
obejít celou sochu a obhlédnout ji ze všech stran. 

Ve střední části podstavce bude umístěn výrazný nápis 
se jménem pátera Martina Středy.
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