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Byl prvním porevolučním 
tajemníkem Městského úřa-
du ve Žďáru nad Sázavou. 
Zrovna v době, kdy se v kotli 
českých dějin tavila nová 
společnost. Některé lid-
ské vlastnosti, jak se časem 
ukázalo, jsou žáruvzdorné… 
� Lenka Kopčáková

Jednou ráno, roku 1966. Skřípění 
brzd. Z vlaku vystupuje muž s čer-
stvým diplomem inženýra ekono-
mie. Ve svých 23 letech je plný elá-
nu a chuti něco dokázat… Ale to 
město je zcela jiné, než rodný Jičín 
a města, která znal… Místo nádraž-
ní budovy jakási bouda, i když jis-
tou exkluzivitu vykazuje podchod 
pod kolejištěm. Respekt vyvolává 
mohutná fabrika…

„Hoj, tvoje pracoviště,“ dodává si 
„odvahy, a vykročí k městu dláždě-
nou silnicí v holé pláni…

Vlevo na kopci se jako pevnost 
tyčí semknuté sídliště, obklopené 
šiky popelnic. Stalingrad se jmenu-
je. Vpravo na skále ční nad řekou 
silueta kostela. Za ním lze tušit 
maloměstské centrum… 

Tak si své první dojmy ze Žďá-
ru vybavuje ještě po 52 letech náš 
host v redakci, Stanislav Kopal. Po 
sametové revoluci první tajemník 
Městského úřadu ve Žďáru nad 
Sázavou. I přes nevalné prvotní 
dojmy zapustil na drsném Žďársku 
kořeny, a stal se, jak sám říká, Horá-
cem. V listopadu Stanislav Kopal 
oslaví pětasedmdesátku,  veřejný 
život má stále v merku, a má rád i 
nadsázku.

V 60. letech prý sice ještě po žďár-
ském náměstí běhaly slepice, ale za 
humny již bylo vidět, že se chysta-
jí velké změny. Sídliště rostla jako 
houby po dešti… „Přímo bylo cítit 
ve vzduchu, že toto město má ambice 
být jednou důstojným centrem okre-
su,“ dodává.

Český kokteil pro Brežněva
Stanislav Kopal nastoupil do 

Žďárských strojíren a sléváren. 
Mladí nadšenci z Jednotného klu-
bu pracujících ( JKP) dokon-
ce nacvičili muzikál. „Jmenoval se 
Nanebevzetí pana Hanouska, a před-
běhl dobu. Soustředili jsme do něho 
síly místních ochotníků a talentova-
né bigbítové kapely,“ říká. Parodii 
na encyklopedie z 50. let však Žďár 
v roce 1968 viděl jen jednou. Para-
doxně největší úspěch zazname-
nal u členů nového celozávodního 
výboru KSČ Žďasu. Ještě nevěděli, 
co je brzo čeká… „Ale kdo to věděl? 
Vzhledem k následující politické situ-
aci se již reprízu nepodařilo uvést,“ 
konstatuje pamětník. 

Vybavuje si i „kotel“, když na jaře 
1968 moderoval na příkaz ředitele 
JKP besedu s redaktory zahranič-
ní redakce ČS rozhlasu, Jaroslavem 
Jírů a Karlem Jezdinským. „Příkaz 
zněl striktně. Držet se tématu zahra-
ničních problémů…Když jsem ale 
vstoupil do sálu sokolovny, pochopil 

jsem, proč to ředitel hodil na mě. Sál 
narvaný rozdivočelými spoluobčany, 
emoce se daly krájet,“ vybavuje si 
Kopal. 

Na to, že z pánů redaktorů bude, 
dle slibu, páčit jen moudra, co si 
myslí o Mobutuovi a Lumumbovi, 
musel rychle zapomenout. „I když 
z alibismu jsem to zkusil, a publi-
kum i redaktoři mě poslali někam - 
zaslouženě,“ směje se.

Atmosféra ve společnosti houst-
la, padla cenzura, bortila se dogma-
ta, všechno bylo v pohybu. Mnozí 
vstupovali do strany s přesvědče-
ním o nástupu demokracie, nebo 
se pokoušeli zakládat nové strany. 
„Později se ukázalo, jak moc jsme se 
mýlili, neboť pro Brežněva byl tohle 
smrtící koktejl, jenjž odmítl pít,“ 
konstatuje náš host. Sám podepsal 
výzvu „Dva tisíce slov“ a začal se 
činit v závodním časopise ŽÁR. 
Hned v roce 1969 musel z politic-
kých důvodů odejít…

Coby absolvent fakulty vnitřní-
ho obchodu se Ing. Kopal uchytil 
v podniku Potraviny Brno. Za úkol 
měl rozvoj obchodní sítě na okrese 
Žďár. „Vlastně jsem pak během dva-
ceti let byl u třiceti novostaveb a asi 
stovky modernizací a rekonstrukcí,“ 
ohlíží se.

Bořitel, či stavitel?… 
V roce 1969 byl do čela radni-

ce instalován pozoruhodný muž. 
Jedni mu dodnes říkají bořitel, jiní 
naopak stavitel. 

„Nebyl sice vzdělán v oboru staveb-
ním, ale měl vizi – a hlavně možnost 
ji realizovat,“ naznačuje náš host. 
Nový předseda MNV Antonín 
Bubák dokázal změnit svérázným 
způsobem tvář města… Tehdy jen 
málokdo měl odvahu odporovat 
mocným, a jemu bylo údajně tole-
rováno, co jiným nebylo dovoleno. 
Prý do chvíle, než se mu někdo na 
stavbě zabije…

„Sice jsme se politicky hrubě rozchá-
zeli, ale oceňuji, že toho nezneužíval. 
Kdo měl s ním profesně co činit, zjis-
til, že spolupráce je to velmi složitá,“ 
vzpomíná náš host.

Pro názornost líčí případ z roku 

1975: „Začátkem ledna jsem byl 
povolán ke známému bořiteli-stavi-
teli. Rozhodl se v akci „Z“ postavit 
novou mléčnou jídelnu, náhradou za 
tu, jež musí ustoupit při bourání části 
náměstí,“ vzpomíná. …Spěchalo to, 
nová provozovna měla být předána 
téhož roku v prosinci.

Na schůzce se mladý ekonom 
opatrně zeptal na projekt. „Otáz-
kou jsem předsedu nepřekvapil. Sáhl 
do šuplíku a vytáhl papír rozměru asi 
A3 , nesoucí stopy nedávné svačiny. Na 
něm velký obdélník, rozdělený svis-
le na dvě poloviny. V jedné z nich byl 
uprostřed ještě jeden malý obdélník. 
To bylo vše,“ líčí Stanislav Kopal. 

Po chvíli, kdy na výkres s úžasem 
zíral, se nesměle zeptal, zda se dob-
ře domnívá, že jedna polovina by 
mohla představovat prodejní plo-
chu, a ta druhá provozní zázemí… 
A dostal souhlasnou odpověď. „To 
mi dodalo odvahy, abych se zeptal 
na onen malý obdélníček. Odpověď 
zněla - sporák. Napadlo mě jediné: 
jsem v jedné místnosti s šílencem. Asi 
se bude zase projektovat během stav-
by. To jsem s ním už zažil…“ běželo 
mu tehdy hlavou. 

V době plánovaného socialistic-
kého hospodářství, kde panovaly 
dodavatelsko-odběratelské vztahy, 
nebylo možné v tak v šibeničním 
termínu sehnat takový počet chla-
dící a mrazící techniky a dalšího 
nutného zařízení, jaký byl potřeba.

Když Kopal sdělil zprávu - pří-
mo ortel - v podniku, vyhlásil pro-
vozní náměstek poplach… A stalo 
se něco neuvěřitelného. Tak zvaný 
„mlíčňák“, nyní prodejna Vesna, byl 
skutečně uveden do provozu v ter-
mínu. „Ještě dnes nevím, zda jsme 
byli účastni zázraku, nebo jen toho, 
co z nás dokázal vymačkat bořitel-
stavitel. S typickou argumentací té 
doby a váhou své politické pozice se 
vložil do intervence snad až přímo ve 
vládě,“ směje se po letech Stanislav 
Kopal.

Po celý rok 1989 něco viselo ve 
vzduchu, a mezi lidmi opět po dva-

ceti letech rezonovala nálada nekli-
du, vyjádřená postojem My a Oni. 
Listopadový převrat uvolnil emoce, 
pocity svobody a možnost pouká-
zat na ekologické problémy. 

Na stole měl seznam 
nežádoucích…

Stanislav Kopal byl v roce 1990 
aktérem demonstrace proti chro-
nickým odkladům stavby obchvatu 
města Žďáru n. S. „Šlo spíš o výzvu 
k řešení. S přáteli jsme lidskou hrází 
zastavili dopravu na průtahu městem. 
Přečetl jsem výzvu, a tu předal histo-
ricky poslednímu předsedovi MNV 
Vratislavu Knoflíčkovi,“ ohlíží se muž 
s duší rebela. A výsledek? Dodnes 
se vystřídalo na radnici hodně gar-
nitur, ale průtah vydržel. A vypadá 
to, že určitě delší dobu ještě vydrží. 
Bohužel…

V roce 1991 Stanislav Kopal při-
jal funkci tajemníka nově zřízeného 
Městského úřadu. Tehdy jej ze záko-
na jmenoval přednosta Okresního 
úřadu Jan Teplý.

„Hned první den po příchodu na rad-
nici jsem na stole nalezl lístek se sezna-
mem nežádoucích pracovníků úřadu,“ 
vzpomíná Kopal, který od tzv. kula-
tých stolů znal rozložení názorů a 
vliv politických sil…

Úřadu chyběli lidé s právnickým 
vzděláním a odborníci na komunální 
problematiku. Tajemník musel pro-
vést reorganizaci.

„Nájezdy na ministerstva a další 
instituce prováděli všichni, - starosta, 
zástupce, tajemník i vedoucí odborů 
- podle potřeby, neboť legislativa byla 
chatrná,“ vysvětluje bývalý tajemník.

Výsledky návštěv prý bývaly růz-
né, a Žďár si často vyměňoval zkuše-
nosti s jinými městy. „Mnohé dobré 
nápady se zrodily přímo  v týmu našich 
vedoucích. Začalo se dařit v rozvojo-
vých záměrech,“ dodává. Startovala  
první etapa stavby  cyklochodníku, 
zkulturnila se plocha podél řeky na 
Libušíně, dnešní dějiště unikátních 
pašijových her, začala výstavba prů-
myslové zóny… 

 (Pokračování příště )

V ROce 1976 ve Žďáře otevřel Merkur, tehdy nejmodernější velkoprodejnu na 
Žďársku. Foto: archiv S. K. 

Vybudoval síť obchodů a šéfoval
prvnímu Městskému úřadu ve Žďáře

STANISlAV KOPAl, první porevo-
luční tajemník MěÚ 
 Foto: Lenka Kopčáková


