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Průběh obrany královského města Brna pod hrdinným velením plukovníka Jeana Raduita de
Souches za přispění velitele hradu Špilberka plukovníka Georga Jacoba Ogilvyho, proti zlým
nepřátelům švédským v čele s generálem Lennartem Torstensonem s pomocí sedmihradského
knížete Jiřího Rákócziho.
Třetí den poté, co se vojska švédská rozložila kolem Brna, bylo to ve středu, vyslal Torstenson
tajné zvědy na průzkum opevnění. Aby nepůsobili podezřele, byli neozbrojení. Však brněnští
obránci je brzy odhalili a rovněž beze zbraní je přemohli pouhým zápolením muže proti muži.
Následující týden v úterý, když k zajatým špehům donesla se zpráva, že vojáci Torstensonovi již
kopají pod hradbami příkopy, pokusili se z žaláře na svobodu proniknout a tvrdými ranami
pěstmi do hlavy své strážné omráčili. Podařilo se jim skrýt v brněnském podzemí.
Tři dny ukrytí zvědové vyčkávali v podzemí. Třetího dne v pátek vyšli ze sklepení malou chodbou
těsně za městskou hradbou ústící a obdivuhodným výkonem na svobodu se dostali. Po krátké
traverse rozeběhli se a dlouhým skokem hradební příkop překonali. Tím se dostali do bezpečí
švédského tábora a podali zprávu generálu Torstensonovi, aby tento dle podaných zpráv
obléhání mohl následujícího dne počít.
Po víkendu v pondělí obhájci házeli zápalné koule na košiny a mantellety příkopů švédských ke
Špilberku. Koule dal velitel hradu plukovník Ogilvy připevnit k řetězům a radil obráncům kouli
před hodem roztočiti, aby dolétla dále.
Druhý den před polednem dorazila útočníkům na pomoc velká obléhací děla, které přivezl
Rákóczi. Děla to byla tak obrovská, že téměř tucet vojáků bylo třeba k jejich obsluze. Švédové
vystřelili na Měnínskou bránu mnoho střel, obránci se však nenechali překvapit a zeď obranná
zbudovaná z rozkazu Souchova ještě před útokem a chránící samotnou bránu všechny střely
odrazila.
Švédové nezaháleli a na středu připravili útok pěších oddílů na hradbách. Obránci však byli
připraveni, překvapeným švédům muškety použíti nedovolili a strhla se mela, při které zápolící
bojovali šavlemi a kordy. Útočníci zpět z hradeb byli zahnáni.
Do konce týdne byl klid, a tak Souches pověřil jednoho z nejhbitějších mušketýrů, aby doručil
zprávu na hrad Pernštejn, kterýžto v držení císařských zůstával. Onen mušketýr prosmýkl se
kolem ležení útočníků a hrdinským výkonem po svých dostal se v neděli až na hrad. Vzkaz
Souchův o pomoc vyřídil.
Následující čtvrtek po dělostřeleckém útoku zřítila se střecha zbrojnice, kde byl uskladněn
střelný prach tolik potřebný pro obranná děla. Bylo zapotřebí nejsilnějších sedláků, kteří ve
městě našli útočiště proti řádění Švédů, aby vlastníma rukama nadzvedávali spadlé trámy,
zatímco střelný prach byl odnášen do bezpečí.
V pondělí Švédové pouze na dálku mušketami proti Brnu hrozili. Obležení z hradeb pozdravovali
Švédy vždy veselou hudbou, na věže věšeli víchy, červené prapory a terče pokřikujíce, by se
nepřítel učil stříleti.
Švédové, když viděli, že se do města lehce nedostanou, zkoušeli vymýšlet všelijaké cesty, jimiž by
obránce zaskočili. Následující pondělí vrhali kameny proti bráně Židovské, snažíce se trefit přímo
doprostřed. K tomu kameny směřovali jakýmisi pometly. Brněnští, když několik pometel od
Švédů ukořistili, bránili se proti kamenům týmž způsobem, aby zabránili prolomení brány.
Ve středu k obraně hradu před nepřáteli ze západu házeli obhájci z bašt zápalné koule na košiny a
mantellety švédských příkopů. Obrana to byla účinná zejména proti kopáčům, koule totiž byly
těžké a mnohdy útočníkům hlavy drtily.
Následující den v brzké ráno podnikli Švédové podlý útok na stráže na hradbách. Aby nevzbudli
podezření, opustili muškety a chopili se luků. Mnohé škody způsobili obráncům svými šípy.



Po týdnu ve středu ke čtvrté hodině odpolední obležení na Špilberku zaslechli v lesích za řekou
západně od hradu mohutné střílení, a to právě v místě kde stály pluky jízdy švédské, které měly
zabrániti přichodu pomocného vojska do města. Byla to pomoc z Pernštejna, kterou na prosby
Souchovy poslal polní maršálek Colloredo pod vedením hraběte Vrbny. Když se boje přesunuly
do údolí řeky Svratky, jali se císařští útočiti šavlemi na oddíly švédské s takovou prudkostí, že
brzy padl švédský plukovník Kallenberg a ostatní se dali na útěk. Vrbna se svými jezdci v
největším spěchu hnali se k obranným zákopům švédským, které bylo snadné na koních
překonati, neboť švédští vojáci ve zmatku utíkali. Tak se dostali až ke Svratce, kde vojáci sesedli z
koní a skrz nejhlubší místa řeky dostali se na druhou stranu, aby se vyhnuli hlídaným brodům.
Nakonec vojákům nezbylo, než kvapem kolem švédských postavení proběhnouti až k Brněnské
bráně, kde již je obránci města s jásotem vítali. Tak hrabě Vrbna dokázal přivést tolik očekávanou
pomoc, která ačkoli byla malá v poměru k nepřátelům, přece potěšila obležené a dodala jim
odvahy k další obraně.
Celý týden hrabě Vrbna pobyl v obléhaném městě, další středu však proklouzl mezi útočníky a
vydal se zpět na hrad Pernštejn. Byl nucen vydati se oklikou přes les v blízkosti obce Kohoutovice,
kde to však málo znal a musil se nadto vystříhati švédských hlídek. Obdržel k tomu od městské
rady podrobný plán lesa. S tímto plánem dokázal se pěšky protlouci až k polím za hradem Veveří,
kde již naň čekal pobočník s koněm.
Hned v pátek se podařil významný úspěch, když stráž na Špilberku povšimla si oddílu Švédů,
kterak obhlížejí minérské práce jako inspekce. Přivolaný plukovník Ogilvy rozpoznal v oddílu
plukovníka Montaignea. Vyptal si od strážného kopí a znamenitě mířenou ranou jej proklál na
místě. Když se smrt plukovníkova donesla k Torstensonovi, velmi se čílil a údajně toho večera
opil se do němoty.
Již zoufalí Švédové ve snaze dostati se do města, pouštěli se do podivných kousků. Využívali k
tomu dlouhé španělské píky. V sobotu následujícího týdne byli spatřeni, jak v běhu zabodávali
píky do městského příkopu a skokem snažili se dopravit na hradby. Snaha to byla zoufalá a
marná.
V úterý posledního týdne pak podnikl Torstenson generální útok. Využil k tomu jezdecké oddíly
knížete Rákócziho. Ten nejprve honosil se, jak jsou jeho jezdci zruční a jak dokáží své koně
všelijakým způsobem paráditi a ovládati. Pak se oddíly sedmihradských proháněly hradebním
příkopem a přitom velice hbitě překonávali překážky a příkopy tam kladené obránci. Mezi
městem a hradem jezdci vnikli do kryté cesty a poplach tam způsobili. Do města ani do hradu ale
nepronikli. Torstenson byl velice rozezlen, vyčítaje Rákóczimu, že ti jeho koně jsou sice
všestranní, ale nanejvýš do vojenských průvodů a cirkusů.
Tak generál Torstenson po neúspěchu všech svých pokusů od Brna odtáhl s nepořízenou.


