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Do areálu kolem sportov-
ní haly a zimního stadionu se 
po dvou letech vrací tradič-
ní Žďárská pouť. Zelená hora 
ožije původní verzí Svatoján-
ské pouti na počest oblíbeného 
českého patrona. 
� Lenka Kopčáková

Květnová pouť se váže ke svátku sv. 
Jana Nepomuckého, jemuž je zasvě-
cen poutní kostel na Zelené hoře. 
Svátek letos vychází na pondělí 16. 
května, takže víkend před ním bude 
patřit pouti. Na Žďárskou pouť se 
můžeme těšit v podobě, jak se napo-
sledy konala v roce 2019. V letech 
2020 a 2021 pouť znemožnil opako-
vaný nouzový stav kvůli koronaviro-
vé pandemii.

Tato událost má ve Žďáře tradič-
ně dvě části. Věřící oslaví Svatoján-
skou pouť při slavnostních mších 
v zelenohorském kostele ve dnech 
14. – 16. května, děti a milovníci 
zábavných atrakcí a pouťového trhu 
zamíří do areálu sportovišť od 13. do 
15. května. 

Atrakcí se do Žďáru sjede alespoň 
stovka a stánků s pouťovým zbožím 
bude jednou tolik. Světskou část 
pouti tradičně organizuje odbor 
komunálních služeb MěÚ, který již 
od konce loňského roku vybíral pro-
vozovatele atrakcí a prodejce. 

Vlastní organizaci pouti má dlou-
hé roky na starosti Marie Šustrová 
z odboru KS. Jak přibližuje pro ŽN, 
milovníci adrenalinu se letos mohou 
těšit na dva visuté kolotoče, Extrem-
booster, katapult či Factor-X. Děti si 
užijí zábavu na tradičních labutích, 
při aquazorbingu, ve strašidelném 
zámku. Chybět nebude ani dětská 
jízdárna s poníky, která bude s ohle-
dem na zvířata umístěna na trávě 
s měkkým došlapem. Za sportovní 

halou vynikne obří vyhlídkové kolo, 
které mělo před třemi lety ve Žďáru 
premiéru.

„Kancelář pořadatelů bude jako 
vždy ve vchodu zimního stadionu a od 
pátečního odpoledne (13. 5.) v ní bude 
stále někdo přítomen.,“ uvádí Marie 
Šustrová. Kancelář se v minulosti 
osvědčila např. při hledání ztrace-
ných dětí, při zdravotních potížích a 
dalších nečekaných událostech, kte-
ré mohou návštěvníky pouti zastih-
nout. Pouťová zábava se letos neko-
ná. 

Pořadatelé se mohou spolehnout 
na pomoc Městské policie. To jak 
při najíždění atrakcí, tak i v prů-
běhu poutě samotné. Každodenní 
úklid celého areálu poutě letos zajis-
tí městská firma Satt a firma AVE se 
zase postará o rozmístění a vyvážení 
kontejnerů na odpad v pouťovém 
areálu. 

„Návštěvníci budou mít k dispozici 
veřejné toalety v budově zimního sta-
dionu a šest mobilních WC rozmístě-
ných v okolním areálu. Dvě mobilní 

WC budou také u poutního místa na 
Zelené hoře. Jejich použití je zdarma a 
samozřejmostí bude průběžný servis,“ 
informuje Marie Šustrová. 

Bude třeba
vyklidit parkoviště

Pozor! V pondělí 9. 5. do 7.30 
hodin musí řidiči vyklidit parkoviště 
u Sport baru a dvě parkoviště podél 
ulic Sázavská a Libušínská.

Tyto odstavné plochy budou 
během pouti uzavřeny. V pondě-
lí začnou od ranních osmi hodin do 
prostoru kolem sportovní haly a zim-
ního stadionu najíždět atrakce. To si 
vyžádá dopravní omezení v lokalitě, 
které potrvá až do 20. května. 

„Je třeba počítat s tím, že během pou-
ti bude ve Žďáře několikanásobně zvý-
šený pohyb osob i aut. Městský úřad 
se bude snažit situaci preventivně i 
operativně řešit k co největší spokoje-
nosti místních obyvatel,“ uvádí Marie 
Šustrová.

Jak budou
v provozu atrakce: 

Út 10. 5. (9.30 -20.00) zcela bez 
ozvučení

St 11. 5. (9.30 -20.00) bez hudby, 
povoleny jen krátké zvukové zkouš-
ky

Čt 12. 5. (9.30 -14.00) bez hudby, 
(14.00 - 19.00) s hudbou, poté do 
20.30 bez hudby

Pá 13. 5. (9.30 -14.00) bez hudby, 
(14.00 - 22.00) s hudbou, poté do 
24.00 bez hudby

So 14. 5. (9.30 - 22.00) s hudbou, 
poté do 24.00 bez hudby

Ne 15. 5. (9.30 -19.00) s hudbou, 
poté do 21.00 bez hudby

Pouťové omezení MHD
V pouťovém týdnu od 9. do 16. 

května (včetně) dojde ke zrušení 
následujících zastávek MHD:

LIBUŠÍNSKÁ: linka č. 1 (nej-
bližší zastávka Studentská); linka č. 
4 (nejbližší Wonkova, Žižkova); lin-
ka č. 5 (nejbližší Havlíčkovo nám.); 
linka č. 8 (nejbližší Wonkova).

LIBICKÁ: linka č. 1 (pro spoj 
č. 3 je zrušena pro druhý průjezd, 
pro spoj č. 2 je náhradní zastávkou 
Brodská, obch. domy); linka č. 3 
(náhradní Brodská, obch. domy); 
linka č. 8 (náhradní Brodská, obch. 
domy).

SÁZAVSKÁ: zrušena bez náhrady. 
„Starším obyvatelům ulice Libušín-

ská doporučujeme v případě nutnos-
ti využít službu taxíka Maxíka,“ radí 
pořadatelé. 

V trase vedení MHD na Vysoča-
nech a okolí bude zakázáno zastave-
ní, v části úseku I/37 platí omezení 
rychlosti. V květnu se opět rozjíž-
dí oprava komunikace I/37 v ulici 
Bezručova, a tak se dopravní ome-
zení dotknou i zastávek na území 
Žďáru 2. 

Žďár se letos dočká tradiční pouti

ZELENÁ hora, perla zasazená v romantické krajině.
 Foto: Lenka Kopčáková

Právě letos si kostel na Zelené 
hoře připomíná třísetletou tradici 
kdysi výpravných barokních poutí. 

Ty se konají na svátek českého 
patrona sv. Jana Nepomuckého, 
jemuž byl v roce 1722 poutní kos-
tel zasvěcen. 

Autorem slavné žďárské architek-
tonické perly je Jan Blažej Santini 
Aichel, kterého k provedení díla 
povolal zdejší opat Václav Vejmlu-
va. Architekt základní kámen stav-
by položil 16. května 1720 (na svá-
tek patrona) a hotový chrám byl 
vysvěcen 27. září 1722. Od roku 
1994 je památka na seznamu svě-
tového dědictví UNESCO. 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře se stal slavným pout-
ním místem, kam dvakrát ročně 
mířila výpravná procesí.

Krom dodnes zachovalé pou-
ti Svatojánské (k 16. květnu) se tu 
konávala i pouť Svatomariánská (k 
15. srpnu). 

Světská část pouti s kolotoči a 
trhem bývala původně na úpatí 
Zelené hory a podél Konventní-

Ke kostelu stoupají poutníci již 300 let
ho rybníka, směrem k baroknímu 
mostu se sochami. Ještě v 19. sto-
letí se mostu říkalo Na promenádě 
a o poutích býval v obležení stán-
kařů se zbožím. 

Kvůli hluku a vzrůstajícímu 
počtu atrakcí se koncem 70. let 20. 
století světská část pouti přesunu-
la do prostoru tehdy nového areá-
lu u zimního stadionu. Se vžitým 
názvem Žďárská pouť se tu koná 
dodnes a patří k největším poutím 
v Česku.

Pouť ke sv. Janu
Nepomuckému 2022

Program na Zelené hoře v režii 
Římskokatolické farnosti Žďár 2:

� Pátek 13. května: 19.00 
VEČER CHVAL S KAPELOU 
EL_WORSHIP

� Sobota 14. května:
17.00 MŠE SVATÁ - slouží P. 

Václav Hejč, farář v Křižanově, zpí-
vá sbor Nové Město na Moravě

19.00 MŠE SVATÁ - slouží P. 
Pavel Šenkyřík, děkan velkomezi-
říčský, zpívá sbor z VM

� Neděle 15. května:
6.00 MŠE SVATÁ - slouží P. Vla-

dimír Záleský
7.30 MŠE SVATÁ - slouží P. 

Miloš Kabrda 
9.00 MŠE SVATÁ - slouží P. Leoš 

Ryška, ředitel TV Noe, zpívá malá 
schola z Kláštera 

10.30 MŠE SVATÁ - slouží P. 
Leoš Ryška, zpívá chrámový sbor 
Fons

14.30 MŠE SVATÁ - slouží P. 
Pavel Lacina, farář v Pozořicích, 
zpívá schola z Herálce. Po mši 
bude májová pobožnost.

� Pondělí 16. května:
18.00 MŠE SVATÁ - slouží P. Jin-

dřich Bartoš, děkan znojemský.
20.00 – 22.00 NIKODÉMOVA 

NOC – zelenohorský kostel ote-
vřen k tichému rozjímání, mod-
litbě či duchovnímu rozhovoru 
(kněz, jáhni). -lko-

ZELENOHORSKÁ ústřední socha sv. 
Jana Nepomuckého získala zrestau-
rováním zapomenutou  barevnost.  
Momentka na chrámové  dlažbě před 
vrácením „Johánka“ na hlavní oltář. 

 Zdroj: ŘK farnost Žďár 2


