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V dubnu zažila Vysočina 
nezvyklou podívanou. K Hav-
líčkovu  Brodu a pak ke Žďá-
ru nad Sázavou a dál na Velké 
Meziříčí jela po silnicích výlet-
ní loď Poseidon. 

 Lenka Kopčáková

Plavidlo se jménem starořeckého 
boha moře a vodního živlu sloužilo 
donedávna na Vltavě v Praze. V tuto 
dobu je již součástí fl otily výletních 
lodí na Vranovské přehradě a díky 
svým rozměrům 32 m délky, 5,4 m 
šíře a 52 tun váhy je největší lodí 
na Moravě. Noví majitelé za převoz 
Poseidonu zaplatili víc jak milion 
korun.

Speciální cesty lodi po suchu se 
zhostila hodonínská společnost  
zaměřená na nadrozměrnou dopra-
vu. Jak během jízdy informoval ŽN 
při mobilním rozhovoru její zástup-
ce Zdeněk Novák, přeprava tak vel-
ké lodi musela mít zvláštní povolení 
ministerstva dopravy. 

„Máme zkušenosti s převozem roz-
měrných nákladů, ale Poseidon byla 
zatím asi největší a nejtěžší lodí na 
tak velkou vzdálenost,“ uvádí šéf pře-
pravního týmu. 

Kudy loď projížděla, vzbuzovala 
pozornost a cvakaly spouště foto-
aparátů. Ze střechy kabiny tahače 
vlála česká vlajka.  

„Jízda je pro nás prestiží, cestu lodi 
vždy sleduje spousta lidí a zrovna tak 
čekají i v cíli,“ vyznává se Novák. 

Z Prahy do Mělníka a odtud do 
Týnce nad Vltavou jela loď ještě 

po vodě. Ale pak ji fi rma naložila 
obřím jeřábem na speciální vozidlo 
a Poseidon již pokračoval po suchu.

Cesta mu trvala rovné čtyři dny: 
v pondělí 11. 4. přejela loď z Týn-
ce do Havlíčkova Brodu, v úterý 12. 
4. náklad projížděl trasou přes Žďár 
nad Sázavou k motorestu Devět 
křížů u Velké Bíteše.

Ve středu 13. 4. se vydal dál ke 
Znojmu. Ve čtvrtek 14. 4. pozdě 
večer dovezli přepravci Poseidon 
v pořádku do cíle.  „V pátek kolem 
poledne dojede velký jeřáb a měli by-
chom začít skládat,“ plánoval Zde-
něk Novák. 

Na dotaz, jakou rychlostí může 
náklad jet, odpověděl: „Většinou 
jedeme krokem, jen na rovné cestě, 
kde nás to pustí a není nikde žádný 
strom ani kopec, si můžeme dovolit jet 
rychlostí 60 až 70km/hod. Přes ves-
ničky jen 10 km/hod.“  

Do samotného Žďáru se tahač s 
naloženou lodí blížil v úterý 12. 4. 
Přijížděl od Ždírce nad Doubra-
vou a v cestě mu stál barokní most 
se sochami.  „Historický most jsme 
přejeli bez problému. Je sice úzký, ale 
pro nás byl ještě široký dost,“ ohlíží se 
Novák. Osádka s rozměrným nákla-
dem bravurně zvládla i kruháč s 

úzkým profi lem na Brněnské ulici, 
ale problém nastal při výjezdu ze 
Žďáru směrem na Velké Meziříčí, 
kde bylo třeba projet přes rozesta-
věný most.

„Tento most má šíři jen tří metrů a 
jeho betonová svodidla byla pro náš 
náklad moc úzká. Protože loď byla 
níž jak ta svodidla, museli jsme pod-
ložit dřevěné fošny, aby se při průjez-
du podvalník zvedl o 5 cm,“ vysvětlu-
je šéf party machrů. Loď projela na 
milimetr těsně nad svodidly. 

Pro jeho tým prý toto nebyl tak 
velký problém, protože jsou zvyk-
lí řešit komplikovanější situace – a 
ty je ještě po cestě na Vranovskou 
přehradu čekaly. „Problémem bylo 
zdržení, protože jsme zastavili pro-
voz,“ dodává ještě  Zdeněk Novák a 
v pozadí našeho rozhovoru je slyšet 
atmosféra jízdy.

Jak pro ŽN uvedli provozovate-
lé Lodní dopravy na Vranově Jiří 
Čurda a Dalibor Dufek, loď Posei-
don rozšířila stávající fl otilu lodí s 
názvem Valentýna a Viktorie. „Po 
odstranění šrámů z přepravy a drob-
ných úpravách interiéru bude Posei-
don od 23. dubna 2016 nasazendo 
provozu,“ slibovali hned po přebrá-
ní lodi noví majitelé.

Jak si také Čurda a Dufek pochva-
lují, loď vyrobená v roce 1987 je v 
dobrém technickém stavu. Svou 
prostorností pro 200 osob, záze-
mím s klimatizací i topením slibuje 
Poseidon pohodlí a možnost plout 
takřka celoročně. Výletníci se prý 
mohou těšit např. na podvečerní 
plavby s živou hudbou.

NEOBVYKLÁ podívaná na žďárské křižovatce Brněnská – Horní - Novoměst-
ská. Od náměstí přijíždí tahač s naloženu výletní lodí. Lidé zastavují a sledují, 
jak machři stáčí náklad doleva.  Foto: Lenka Kopčáková

V dubnu Vysočinu brázdil Poseidon

Na plochu od nového mostu 
na Libušíně až po areál Bou-
chalky se po roce vrací Tradič-
ní žďárská pouť, druhá největší 
v ČR. Přijede na 40 velkých 
a 60 malých atrakcí, prodejci 
rozloží  200 stánků s pouťovým 
zbožím.

 Lenka Kopčáková

Milovníci adrenalinu opět najdou 
své oblíbené atrakce z dřívějška, jako 
visutý kolotoč, „EXTREM-BOOST-
ER“, katapult či „FACTOR X“.

Na  menší děti zase čekají tradiční 
labutě, „Aquabumper“ (vodní člu-
ny), „Aquazorbing“ (koule na vodě), 
strašidelný zámek či jízdárny s poní-
ky.  Pouťová zábava se letos konat 
nebude.

„O výběru stánků a atrakcí jsme jed-
nali již od konce předchozího roku a 
konečný výběr atrakcí proběhl koncem 
března,“ informuje  Marie Šustrová 
z odboru komunálních služeb MěÚ, 
který již tradičně organizaci  Žďárské 
pouti v areálu kolem zimního stadio-
nu zajišťuje.

Kancelář pořadatelů bude jako kaž-
dý rok ve vchodu zimního stadionu. 
„Od pátečního odpoledne v ní bude stá-
le někdo přítomen,“ujišťuje Šustrová.

Při najíždění atrakcí, tak i v průbě-
hu poutě samotné,  se spolu s pořa-
dateli činí i Městská policie. Každo-

denní úklid celého areálu poutě má 
zajišťovat úklidová fi rma Janáčková  
a rozmístění a vyvážení kontejnerů 
na odpad provede fi rma ODAS. 

„Šest mobilních WC bude umístěno v 
areálu stadionu a dva  mobilní WC na 
poutním místě na Zelené hoře,“ infor-
muje dál Šustrová s tím, že použi-
tí  bude zdarma a   samozřejmostí   
je   průběžný servis.  „Návštěvníkům  
budou k dispozici také veřejné toalety v 
budově zimního stadionu,“ dodává.

Jak budou provozovány 
pouťové atrakce:

V úterý  10. 5. do 20 hod., zcela 
bez ozvučení.

Ve středu 11. 5. do 20 hod., bez 
hudby (povoleny jsou pouze krátké 
zvukové zkoušky při instalaci, a to až 
od  14.30 hod.) .       

Ve čtvrtek 12. 5. s hudbou od  
14.30 do 19 hod., poté bez hudby do 
20.30  hod.

V pátek 13. 5. a v sobotu 14. 5. s 
hudbou do 21.30 hod.(v pátek až od 
14 hod.), poté bez hudby do 24 hod. 

V neděli 15. 5. s hudbou do 19 
hod., bez hudby do 21 hodin.

Uzavírky místních
komunikací 

V souvislosti s konáním Tradiční 
žďárské pouti musí řidiči  v termínu 

od 9. do 16. 5. počítat s uzavírkami 
místních komunikací takto:

Ulice Libušínská v úseku od kři-
žovatky s ulicí Dolní a Jungmanno-
vé (u „forda“) po mostek přes tok 
Staviště (u č.or. 46) – délka uzavír-
ky cca 150 m.

Ulice Sázavská v úseku od křižo-
vatky s ulicí Libušínská (v místě 
dřívějšího dětského dopravního 
hřiště) směrem k mostu přes řeku 
Sázavu, asi  na úroveň sportovní 
haly – délka uzavírky cca 60 m.

Ulice Jungmannova – místní 
komunikace v úseku od silnice I/37 
k zimnímu stadionu – délka uzavír-
ky cca 120 m.

Navržená trasa objížďky: po silni-
ci I/37 a I/19 – ulicemi Jungman-
nova, Dolní, Žižkova a Brodská a 
po místních komunikacích – ulice-
mi Libušínská, Revoluční, Libická, 
Sázavská, Uhlířská a Okružní horní 
ve Žďáře n. S.; objížďka bez znače-
ní s využitím místní znalosti.

Bude uzavřen most
na Klafar i parkoviště

Během pouťového týdne v době 
od  9. do 16. května (včetně) musí 
řidiči počítat   s uzavřením parko-
viště u Sport–Baru a vedle nové 
komunikace na Klafar, na ulici 
Libušínská. Nutnost vyklizení zmí-
něného prostoru je do  7.30 hodin  

v  pondělí 9. května. 
Marie Šustrová z odboru komu-

nálních služeb MěÚ se prostřed-
nictvím ŽN obrací na občany, kte-
ří využívají tato parkoviště, aby v 
uvedené době parkovali jinde ve 
městě. Nabízí se např. parkoviště 
u Domu kultury a centrální parko-
viště. „Umožněno bude i parkování 
na komunikaci z Libušína na Kla-
far, která bude v době pouti neprů-
jezdná“, uvádí Šustrová. Nový most 
na Klafar zůstane pro chodce prů-
chozí. 

V době od 8.  do 16. května také 
platí zákaz vjezdu nákladních vozi-
del do ulice Šípková a do částí ulic 
Libušínská a Studentská.

V pouťovém týdnu
odklonění MHD

Organizace Tradiční žďárské pou-
ti  si vyžádá na týden od  8.  do  16. 
května (včetně) odklonění trasy 
MHD, vedoucí ulicí Libušínskou, 
na ulici Dolní. Ve stejné době (8. 
5. od 20.15 hod. do 16. 5. včet-
ně)  bude zrušena zastávka MHD   
Libušínská. Jako náhradní zastávku 
pro linky č. 4A, 4B a 4C  za zruše-
nou zastávku MHD  Libušínská lze  
využít zastávky Wonkova nebo Žiž-
kova, pro spoje č. 1, 7, 9, 11 a 21, 
25, 29, linky č. 5 lze využít zastávku 
MHD Havlíčkovo náměstí.

Tradiční žďárská pouť: 13. - 15. května


