
Stavění máje ve Žďáře 

 

Májka nebo máj je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních 

slavností rozšířených po většině Evropy. Nejčastěji bývá májka stavěna 30. dubna nebo 1. 

května, ale v některých oblastech se staví v období svátku sv. Jiří, letnic nebo nejčastěji 

letního slunovratu. Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany jako smrk, ale lze se setkat 

také s májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje 

se na ní zdobený věnec. V některých oblastech Čech se májka staví o letním slunovratu, a to z 

jedle nebo borovice a po slavnosti se spálí. V některých oblastech jihovýchodní Moravy se 

zas staví v době svátku světce místního kostela před hodami.  

 

Obnovená tradice by proto měla navázat na aktuální rozvoj folklorních tradic, snahu o 

rozvinutí navazujících, zapomínaných zvyklostí  a nového vztahu obyvatel k jejich městu a 

regionu. 

 

Možné termíny stavění, dle tradice 

 

Sv. Jiří     24. dubna 

Svatodušní svátky ( letnice )   15. května 2016, 4. června 2017 

Sv. Prokop ( žďárská pouť)  4. července 

vysvěcení žďárského kostela – žďárské hody  

     28. července 

Svatováclavské trhy    28. září 

 

Standardní model je možné převzít ze zkušeností města Velká Bíteš, včetně programového 

schematu. Samotný program by měl být postaven na uvedeném rozvoji folklorních spolků a 

atraktivního městského trhu s odpovídajícím obsahem. Vzor např. Havlíčkův Brod. 

 

Možný příběh a rámcový scénář ke stavění máje pro rok 2017. 

 

Varianta 1. 

 

Sázava odvádí své vody od Žďáru na západ k Vltavě. V dolním toku protéká starobylým 

klášterem Sázavským. V něm byl do roku 1053 opatem slovanských mnichů sv.Prokop. A 

toho českého světce si naši předkové vybrali za patrona svého kostela ve Žďáře . Svátek 

patrona žďárského kostela je slaven vždy nejbližší neděli ke 4. červenci. V samotném Žďáře, 

ale zatím hraje prioritu Svatojánská pouť na Zelené Hoře. Regionální muzeum jistě ověří jak 

se slavila městská pouť v historii. 

 

Postavení máje v sobotu před poutí – nemusí být ani tak velká, dokonce by se dalo uvažovat o 

postavení a vyzdobení velké břízy ( nová tradice a menší pracnost ). V sobotu odpoledne nebo 

v neděli ráno by se Mše svaté zúčastnily krojované soubory  z Vysočiny a Horácká muzika. 

Postupně by se jistě přidala řada občanů. Někteří by se jistě podívali do skříní po krojích 

svých předků. Krojovaný průvod by se vydal z kostela na náměstí , kde by byl připraven 

kulturní program.  

 

V Jihlavě, kde stavění máje obnovují v letošním roce, folklorní soubory v sobotu 7. května, 

v rámci programu zaplétají společně májový věnec. 
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Varianta 2. 

 

Obec Žďár byla na město povýšena roku 1607, kardinálem Františkem z Ditrichštejna.V roce 

2017 tedy oslavíme 410. výročí této události. Při této příležitosti kardinál potvrdil právo 

prodeje vrchnostenského vína ve městě. Už od roku 1252 patřili do majetku žďárského 

kláštera významné vinařské vesnice, Zaječí, Pavlovice a Kobylí. Tyto vesnice dodnes 

prokazují tento historický vztah např. na svých internetových stránkách. Pokud k nim přidáme 

současnou partnerskou vinařskou vesnici Cerainne z Francie lze si představit velmi přitažlivý 

scénář projektu. 

 

V rámci oslav by po přečtení a potvrzení městských práv by mohl starosta se členy městské 

rady a s hosty z vinařských obcí otevřít mázhauzy – stánky jednotlivých vinařských obcí a 

místních vinoték. Tím bude zahájen prodej vína a kulturní program. Prodej vína by mohl být 

řešen prodejem ochutnávací skleničky a žetonů na jednotlivé košty. 

 

S tím by mohl být spojeno vystoupení folklorních souborů, Horácké muziky a  cimbálové 

muziky z vinařských regionů. V rámci večerního programu mohou folklorní muziky mohou 

pokračovat ve vybraných částech města, nebo vinotékách. 

 

 

Vytvoření tradice 

 

Vytvoření tradice bude především záležet na dostatečném zájmu ze strany potenciálních 

organizátorů. Města, prokopské farnosti, folklorních souborů atd. Stejně tak je nutné najít 

schopný organizační výbor.Termín a forma provedení, případné každoroční opakování  záleží 

pak na vzájemné diskusi a dohodě. 

 

 

 

 

Návrh na opatření. 

 

Problematiku stavění máje projednat v kulturní komisi města a připravit prováděcí zprávu, 

včetně finanční rozvahy.  

 

Po získání názoru v radě města, vytvořit organizační komisi a připravit stavění máje 

v souvislosti s termínem oslav 410. výročí povýšení na město nebo v rámci Dne Žďáru. 

 

Připravit dohodu – memorandum o vytvoření tradice stavění máje a podílu zúčastněných na  

její každoroční realizaci. 

 

Žďár nad Sázavou 4.4. 2016 

 

 

 

 

 

 


