
Páter Martin Středa se v roce 1645,
v době obléhání města Brna švédskými 
vojsky, stal duchovním a morálním 
pilířem celé obrany města.
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Páter Martin Středa 
11. 11. 1588 – 26. 8. 1649 

Martin Středa – rektor brněnské jezuitské koleje, vynikající teolog a řečník, je znám především jako jeden 
z významných mužů podílejících se na úspěšné obraně Brna proti švédskému obléhání v roce 1645.

Martin Středa byl synem městského radního z hornoslezských Hlivic. V roce 1605 začal studovat v semináři 
pro chudé studenty Sv. Václava v Praze a o tři roky později vstoupil do pražského Tovaryšstva Ježíšova.  
Odkud byl poslán na noviciát do Brna, kde započal s teologickými a fi lozofi ckými studiemi.
 
Po ukončení studií se stal věhlasným řečníkem, doktorem fi losofi e a později i doktorem bohosloví. Napsal 
několik spisů z duchovního života a morální teologie. Ovládal češtinu, latinu, polštinu a němčinu. 
V letech 1626–1627 byl profesorem jezuitského kolegia v Nise a v letech 1628 až 1629 byl ustanoven 
rektorem jezuitského kolegia v Brně.
V roce 1645, jako katecheta české provincie a rektor jezuitské koleje v Brně, se účastnil obrany města Brna, 
které bylo celých 112 dní obléhané švédskými vojsky. Stal se nejen morální oporou obránců a duchovním 
symbolem brněnské obrany, ale pomáhal také svými organizačními schopnostmi – byl to právě on, kdo 
nechal vycvičit oddíl studentů jezuitské koleje ve zbrani. Martin Středa chodil celou dobu obléhání města 
mezi obránce a povzbuzoval je k důvěrné modlitbě.
Při obležení těšil lid a ujišťoval ho předpověďmi, aby se nebál, že nepřítel město neobsadí ani nedobude.

ŠVÉDSKÁ VOJSKA MĚSTO BRNO NIKDY NEDOBYLA.
Páter Martin Středa zemřel 26. srpna v roce 1649 v Brně.
 
Jeho ostatky odpočívají v prosklené rakvi v kryptě jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. 

Na volném prostranství před kostelem se rozhodlo město Brno zbudovat pomník této významné osobnosti, 
která se velkou měrou zasloužila o záchranu města v době švédského obléhaní.
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