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Jean Louis Raduit de Souches  1608–1682

Největší Brňan 17. století

… a tímto jmenujeme plukovníka Jean 
Louis Raduit de Souches vojenským 

velitelem města Brna.

císař Ferdinand III,
14. března 1645

Zlomový okamžik, který odstartoval zá-
vratnou kariéru francouzského důstojníka 
z La Rochelle a předurčil uhájení Brna proti 
Švédům pod jeho vedením roku 1645, patří 
k nejvýznamnějším kapitolám v dějinách 
města a každoročně se připomíná oslavami 
pod názvem Den Brna.

Kdo byl ten muž dvou vlastí, dvou nábožen-
ských vír s mimořádným vojenským talen-
tem, křižující evropská kolbiště 17. století, 
který je oslavován v Brně a na Moravě a je 
téměř neznámý ve své rodné Francii?

Autor: Mgr. Jana Amadou

Spolek přátel Raduit de SouchesPolepšený znak Raduita de Souches
(na velkém nádvoří hradu Špilberk)



Život do roku 1645

Jean Louis Raduit de Souches se narodil 
16. srpna 1608 v rodině chudší hugenotské 
šlechty v přístavním městě La Rochelle. 
Jako mladý muž se účastnil víc jak ročního 
obléhání svého rodného města, což byla 
zkušenost, kterou později využil při oblé-
hání Brna. Po kapitulaci města roku 1628 
se nechal naverbovat do švédské armá-
dy, která mu byla svým protestantským 
vyznáním nejbližší. Ve švédských vojen-
ských službách působil až do roku 1642 

s jeden a půlroční přestávkou, kdy pobýval 
ve Francii. Vypracoval se až na plukovníka 
a seznámil se se špičkami švédského vo-
jenského velení.

J. L. Raduit de Souches byl kromě vojen-
ského nadání a statečnosti i velmi vzdělaný 
a sečtělý. Nicméně lehko vzplanul, byl prch-
livý a ve své vášni neuznával nadřízené. 
Díky svému rozhledu byl přesvědčen o své 
neomylnosti. Tyto jeho povahové rysy mu 

přinesly mnohé nepřátele a brzdily jeho 
slibnou kariéru. Tak také pro rozpory a opa-
kovanou kritiku svých nadřízených, kdy mu 
hrozil vojenský soud, švédskou armádu 
v červnu 1642 definitivně opustil.

Při svém návratu do vlasti se ve Vídni se-
známil s bratrem habsburského císaře Fer-
dinanda III., Leopoldem Vilémem, biskupem 
olomouckým a velitelem císařských vosk, 
který se rozhodnul využít jeho znalostí 

švédské strany. Již v říjnu 1642 byl jme-
nován plukovníkem dragounského pluku, 
tentokrát v císařských službách. Výrazněji 
na sebe upozornil při obléhání Olomouce, 
kdy si svým hrdinským činem získal dob-
ré jméno u dvora. Díky této statečnosti 
a prokázané loajálnosti byl 14. března 1645 
jmenován císařem Ferdinandem III. velite-
lem obrany města Brna.

01 Přístav La Rochelle,
rytina, pol. 18. století
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Nejvýznamnější čin – uhájení Brna 1645

Po porážce císařských vojsk u Jankova 
Švédové táhli na Vídeň, ale v cestě jim stá-
lo Brno se svou pevností Špilberk. Šance 
na ubránění byla velmi malá. Od 3. května 
do 23. srpna 1645, tedy 112 dní, odolávali 
Brňané pod vedením J. L. Raduita de Sou-
ches téměř dvacetinásobné přesile. Velitel 
města zde uplatnil prakticky stejné zása-
dy, které před 18 lety zažil v La Rochelle, 
a tentokrát úspěšně. Zlomovým dnem byl 

15. srpen, svátek Nanebevzetí Panny Marie, 
den generálního útoku, kdy Švédové útočili 
na šesti místech.

Díky skvělému velení J. L. Raduita de Sou-
ches, statečnosti a odhodlanosti všech 
obránců bylo město Brno jako jediné na 
Moravě ubráněno, švédská armáda na 
konci srpna odtáhla a pověst o nepora-
zitelnosti jejího velitele L. Torstensona se 

rozplynula. Ubránění Brna odvrátilo útok 
na Vídeň, urychlilo závěrečná mírová jed-
nání ve westfálských městech a ovlivnilo 
je ve prospěch habsburské monarchie. 
Císař Ferdinand III. se všem obráncům 
včetně celého města velkoryse odměnil 
a pro J. L. Raduita de Souches tento čin 
odstartoval strmě stoupající kariéru.

02 Veduta z obléhání Brna Švédy 
v roce 1645, Hieronymus Benno Bayer, 
Hans Jörg Zeiser, 1645–1646
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Stopy po maršálu 
Raduit de Souches

Připomínka Raduita 
de Souches v Brně

V polovině 17. století se před branami Brna 
událo něco, co nemělo do té doby obdoby 
nejen svým významem vojenským a poli-
tickým, ale i morálním.

Spojení lidských sil v obléhaném městě bez 
ohledu na sociální postavení, věk či národ-
nost v boji za jeden cíl proti uzurpátorovi, 
obrovská statečnost a odhodlanost našich 
předků a víra ve vítězství dobra nepře-
stávají fascinovat a jsou, v dnešní době 
zmítané násilím, inspirativní dodnes.

Na jižní Moravě, ve Francii i v Rakousku 
můžeme najít po J. L. Raduit de Souches 
nemálo stop.

BRNO

Špilberk

Na Špilberku, na rohu vyhlídkové plošiny 
směrem k Petrovu (severovýchodní bastion 
špilberské pevnosti), najdeme od roku 1902 
bronzovou bustu francouzského velitele 

„připraveného vydat další rozkazy“ (03) 
a na velkém nádvoří hradu nad průchodem 
jeho polepšený znak (první zleva).

Přímo na hradě Špilberku vám podrobnosti 
o obléhání Brna Švédy a osobnosti Raduita 
de Souches odhalí expozice Brno na Špil-
berku. Více na www.spilberk.cz.

Petrov

Na Petrově na budově biskupství č. p. 8 
se též nachází polepšený znak J. L. Raduit 
de Souches a na č. p. 6 barokní kartuš 
z roku 1650 (04), jenž připomíná, že zde 
bylo v roce 1645 vojenské velitelství města 
Brna pod jeho vedením.

Uhájení města pod jeho vedením je dodnes 
považováno za nejvýznamnější kapitolu br-
něnských dějin a každoročně se v polovině 
srpna koná rekonstrukce bitvy pod názvem 
DEN BRNA (11), www.denbrna.cz.

Stopy po J. L. Raduit de Souches jsou 
stále živé. Propagací osobnosti Jean Lou-
is Raduit de Souches a jeho památky se 
zabývá Spolek přátel Raduit de Souches, 
www.raduitdesouches.cz.

Náměstí Svobody

Na náměstí Svobody dodnes stojí tzv. Dům 
pánů z Lipé, správně Schwanzův palác, 
jenž J. L. Raduit de Souches koupil ze své 
odměny za uhájení Brna v roce 1649 za 
6 000 zlatých a pobýval zde i jeho syn Ka-
rel Ludvík.

Kostel sv. Jakuba

Dle své poslední vůle je J. L. Raduit de Sou-
ches pohřbený v kostele sv. Jakuba Většího. 
Jeho klečící bronzová socha na mramo-
rovém náhrobku je umístěna za hlavním 
oltářem (05). Na přední straně se nachází 
kartuše, tzv. laudacio, ve staroněmčině 
vyjmenovávající jeho hrdinné skutky.

Moravské náměstí

Vzhled města v roce 1645 je zachycen na 
bronzové maketě Brna z roku 2010 na Mo-
ravském náměstí poblíž kostela sv. Tomáše 
(06).

Kariéra po obraně Brna

Již v roce 1645 byl povýšen na generála 
a ustanoven vojenským velitelem Moravy. 
O tři roky později se stal polním maršá-
lem Moravy a dohlížel na odchod Švédů 
z Moravy, Čech i Dolních Rakous. Jakož-
to uznávaný odborník na opevňování se 
podílel na obnovení obrany královských 
měst. Po smrti svého spoluobránce Brna, 
Ogilvyho, zastával do roku 1663 funkci 
velitele pevnosti Špilberk a v témže roce 
byl povýšen do hraběcího stavu. Poté do-
stal úkoly na východě, zatlačil Turky za 
Dunaj, osvobodil a opevnil slovenská města 
a účastnil se např. výstavby Leopoldova. 

Roku 1665 byl jmenován tajným radou a ná-
sledně se stal velitelem městské gardy ve 
Vídni. Poslední vojenská kampaň ho coby 
maršála císařských vojsk přivedla na území 
Belgie proti jeho rodné Francii. Nicméně se 
projevily jeho staré povahové rysy a spo-
jenecké velení si na něj po jeho návratu 
u vídeňského dvora stěžovalo. J. L. Raduit 
de Souches byl odkázán na své statky 
a zbaven vojenských funkcí. Pokus o re-
habilitaci skončil neúspěchem. Stárnoucí 
a oční i duševní chorobou stižený maršál 
umírá 12. srpna na svém zámku v Jevišo-
vicích ve věku nedožitých 74 let.

JIŽNÍ MORAVA

Jevišovice

Jeho sídelním a reprezentativním mís-
tem byl zámek Jevišovice (07), jakožto 
centrum jevišovického panství. J. L. Ra-
duit de Souches ho koupil v roce 1649 
za 92 000 zlatých a barokně ho přestavil 
včetně kaple, kterou věnoval svému patro-
nu sv. Ludvíkovi.

V Jevišovicích nechal zbudovat i dřevě-
ný lovecký zámeček, dnešní Nový zámek 
a sídlo domova důchodců.

V historickém jádru města se nachází bý-
valá barokní sýpka, kterou nepřímí potomci 
Raduit de Souches z rodu Ugarte využívali 
pro hospodářské účely.

Nespoléhal jen na příjem ze svých statků, 
ale na svých statcích i aktivně podnikal. 
V 70. letech na řece Jevišovce zbudoval 
vysokou pec a tři hamry vyrábějící kujné 
železo a pumy pro armádu.

Další panství na jižní Moravě

Panství na jižní Moravě postupně rozšiřo-
val – roku 1665 koupil Hostim, roku 1679 
Plaveč a roku 1680 Boskovštejn.

Hluboké Mašůvky

Duchovní centrum jeho panství tvořily Hlu-
boké Mašůvky, z kterých udělal dodnes 
známé poutní místo tím, že tamní kapli 
věnoval vzácnou sošku Panny Marie de 
Foy, kterou přinesl ze svého posledního 
vojenského tažení roku 1674 z okolí Dinantu 
v Belgii. Původní dřevěnou kapli přestavěl 
na kamenný kostelík, dnešní kostel Na-
vštívení Panny Marie (08), a soška se zde 
nachází dodnes.

Potomstvo
Raduita de Souches

Pokračovatelem rodu se stal mladší syn 
z prvního manželství Karel Ludvík, který šel 
ve šlépějích svého otce a stal se polním 
maršálem. Jeho jediný přeživší mužský po-
tomek, Karel Josef, neměl štěstí, protože 
z jeho šesti dětí se dospělého věku dožily 
jen dvě dcery. Tím rod Raduit de Souches 
vymírá po meči. Syn z druhého manželství 
umírá krátce po porodu.

Roku 1935 vymřel rod i po přeslici, když 
zanikla jevišovická větev. Rod nepřímo po-
kračoval přes česká hrabata rodu Chotků 
a přes italská knížata Dentice di Frasso, 
kterým patřilo dědictví na Kravsku, v okre-
se Znojmo, až do pozemkové reformy roku 
1948. Potomci slavného prapředka žijí v jižní 
Itálii dodnes.

Kromě kamenného kostelíka vybudoval 
u léčivého pramene i lázně, dnes obytný 
dům č. p. 104, a hostinec č. p. 1. Hostinec 
svému účelu v pozměněné podobě slouží 
dodnes.

Znojmo

J. L. Raduit de Souches vlastnil od roku 
1663 i dům ve Znojmě na dnešním Horním 
náměstí č. 9. Je to přesně ten dům, kde 
roku 1805 po bitvě u Slavkova přenocoval 
císař Napoleon.

RAKOUSKO

Vídeň

Při pobytu ve Vídni pobýval ve svém paláci 
přímo v centru města za kostelem sv. Ště-
pána na Singerstrasse č. 16, dnešní palác 
Breuner (09).

FRANCIE

La Rochelle

V jeho rodišti La Rochelle je několik míst 
spojených s osobností J. L. Raduit de Sou-
ches. V těsné blízkosti přístavu se nachází 
na ulici Chef-de-ville hned dva komplexy 
domů (10), které rodině Raduit de Souches 
patřily.

Rod Raduit pocházel původně z ostrova 
Ré, kde vlastnil pozemky. Od malebného 
ostrova s Vaubanovými pevnostními stav-
bami UNESCO se odvozuje původ názvu 
jeho rodiny.
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