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„...Slibuji na svou čest...
(Dokončení ze str. 6)

Prezidentovi se jeho obrovským 
úsilím podařilo některé z nich 
zachránit.

V prvních letech svého působe-
ní se Emil Hácha aktivně zasazoval 
za práva českého národa. Mylně se 
domníval, že nacisté budou respek-
tovat uzavřené dohody a mezinárod-
ní právní normy. 

Od roku 1940 se u něho zača-
ly objevovat zdravotní komplikace 

arteriosklerosy. Osudovým zlomem 
byl atentát na Heydricha, který v 
květnu 1942 provedli čs. výsadkáři. 
Následné terorizování našeho náro-
da během heydrichiády a osobní 
nátlak nacistů v čele s K. H. Frankem 
a ministrem školství a lidové osvěty 
Moravcem podlomily i duševní stav 
Emila Háchy.

Zlomený muž se stal loutkou oku-
pantů a ve svých projevech říkal to, 
co požadovali.

Nemoc postupovala a prezident ze 
zámku v Lánech od roku 1943 téměř 
nevycházel. Několikrát údajně žádal 
svého lékaře Maixnera o jed, aby to 
skončil. Nakonec už nemohl mlu-
vit, selhávala mu paměť a nepozná-
val lidi.

Dne 8. 5. 1945 Německo podepsa-
lo kapitulaci a tím zanikl protektorát. 
Hned v prvních poválečných dnech 
revolucionáři Emila Háchu zatkli a 
dopravili jej do vězeňské nemocnice 
na Pankráci. Lékař marně žádal pře-
voz do sanatoria a Hácha dne 27. 6. 
1945 ve věznici zemřel. 

Národní soud později rozhodl, že 
v důsledku špatného zdravotního 
stavu neodpovídal Hácha od ledna 
1943 za své činy.

Návrat exilového prezidenta
Do role úřadujícího českosloven-

ského prezidenta tzv. třetí repub-
liky byl po válce potvrzen Edvard 
Beneš, který od léta 1940 téměř pět 
let coby exilový československý pre-
zident vedl exilovou vládu v Londý-
ně a byl uznaným vrcholným před-
stavitelem čs. odboje.

Začátkem dubna 1945 Beneš při-
cestoval přes Moskvu na osvoboze-
né východní Slovensko a v Košicích 
jmenoval první poválečnou vlá-
du. Do Prahy přijel 16. května. Ofi-
ciálně prezidentem byl zvolen 19. 
6. 1946 ústavodárným Národním 
shromážděním.

Ve funkci byl po opakované volbě 
tři roky a 66 dní. Abdikoval po pře-
vzetí moci komunisty. Na dlouho 
pak nastal soumrak demokratické 
země. (Pokračování příště)

EDVARD BENEŠ, druhý prezident 
Československa.

EMIL HÁCHA, státní prezident Pro-
tektorátu Čechy a Morava
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Žďár nad Sázavou dlouhodobě 
bojuje s tak zvaným reklamním 
smogem. Čili nesourodou pestro-
barevnou plejádou nabídek, která 
byla donedávna vidět na mnoha 
volných plochách, zdech, plotech, 
sloupech či billboardech.

Město se předloni do estetické-
ho přerodu pustilo systematicky. 
Vydalo dokument s názvem Manu-
ál reklamy, který je návodem pro 
majitele podniků. 

Podle slov starosty Martina 
Mrkose (Žďár-ŽM) bylo cílem 
radnice kultivovat veřejný prostor 
z hlediska estetiky a označová-
ní provozoven „Pro tyto účely jsme 
krom Manuálu reklamy vyčlenili 
v rozpočtu města i příslušný dotač-
ní program na podporu označování 
provozoven,“ vysvětluje.

Tuto aktivitu podnikatelé berou, 
a první vlaštovky na sebe nedaly 
dlouho čekat. Během roku 2022 

některé provozovny velmi hezky a 
nadčasově zkultivovaly své znače-
ní a zmizely i nevzhledné vybledlé 
plachty.

„Součástí celého tohoto snažení je i 
řešení městského orientačního systé-
mu se stručnými a jasnými údaji.

Bude ve sjednocené modré bar-
vě, kterou městu doporučil grafický 
odborník,“ pokračuje starosta.

V minulosti bylo po Žďáru 
na sloupech veřejného osvětle-
ní kolem 110 cedulí. Ale spíš než 
navigační systém připomína-
ly reklamu různých akcí. „Každá 
cedule vypadala jinak, obsahovala 
různé typy různě barevného písma i 
s různými informacemi. Skutečně to 
nebyl naváděcí systém,“ konstatuje 
Mrkos.

Dle jeho slov navigační systém v 
letech 2008-2021 provozovala fir-
ma Hostalek-Werbung, podobně 
jako v dalších městech. 

Konec reklamního smogu ve Žďáře
„My jsme tuto smlouvu vypověděli 

a převzali jsme navigační systém do 
vlastní správy. Přicházíme s jednot-
ným grafickým a estetickým formá-
tem, abychom veřejný prostor posu-
nuli do vyšší kvalitativní úroveň,“ 
vysvětluje starosta.  

Radnice měla s firmou dohodu, 
že jí za každou ceduli platila ročně 
2000 Kč bez DPH. Nyní bude roč-
ní příjem města 2520 Kč bez DPH 
ročně. 

„Předpokládáme, že se počet cedulí 
sníží, protože ne každá firma bude 
chtít dodržovat předem daný manu-
ál vzhledu cedulí. Správu nad navi-
gačním systémem přebírají Technické 
služby města,“ dodává šéf radnice. 

Informační cedule zůstávají ve 
stejném rozměru jako v minulos-
ti, mohou však nést jen omeze-
né informace jako logo firmy, šip-
ky, vzdálenost v metrech, popř. 
webové stránky. Již žádné nabídky 
služeb nebo upoutávky na akce, 
které řidiči stejně nestíhali číst. 
Jen to rozptylovalo jejich pozor-
nost za volantem.  

Novému jednotnému vizuálu se 
musí přizpůsobit i velké potravi-
nové řetězce, s jejich jinak typický-
mi barvami. „Zůstane jim jen jejich 
typický logotyp brand v provedení 
bílého písma na modrém podkladu,“ 
přibližuje Martin Mrkos. 

Připouští, že takto se počet cedu-
lí sníží asi na polovinu. Zájem mají 
hlavně velké řetězce či např. elek-

tro prodejny. Drobné a menší spo-
lečnosti již službu nevyužijí. 

Výrobu informačních cedulí mají 
ve správě Technické služby na Sat-
tu a nabíhá dle zájmu obchodníků 
a společností postupně. Požádat 
o ceduli může jakýkoliv komerční 
subjekt.

Na otázku ŽN, zda se město pro 
řešení městského orientačního 
systému zhlédlo v příkladu někte-
rých jiných měst, starosta odpoví-
dá, že ví jen o městech, kde působí 
jmenovaná reklamní společnost. 
„A tam to hraje všemi barvami. 
Možná již jsou města, kde zaved-
li jednotný vizuál, ale zatím o nich 
nevím,“ říká. Počin Žďáru je tak 
vlastní, s cílem vyřešit vizuální 
strategii města.

„Je to součást dlouhodobějšího 
žďárského projektu. Snažíme se něk-
teré věci vizuálně sjednocovat a pro 
veřejnost tak zpřehlednit. V našem 
Manuálu reklamy máme jasná pra-
vidla, jak má vypadat reklama, ori-
entační cedule, označování provozo-
ven či polepy,“ přibližuje starosta. 
Původní barevné cedule jsou již 
všechny sundány. 

Znatelný rozdíl, Žďár začíná 
z tohoto pohledu působit vel-
mi moderně. Jednotný orientač-
ní systém není nudný, naopak je 
přehledný. Ne nadarmo se říká, že 
méně je někdy více. Občané i náv-
štěvníci města si nový žďárský styl 
rychle osvojují. -lko-

V Malé galerii zimní zahrady na Staré radnici je k vidění dvanáct vítěz-
ných snímků roku 2022 z tematických kol veřejné soutěže. Tu pro ama-
térské fotografy vyhlašuje každoročně město Žďár nad Sázavou prostřed-
nictvím svého zpravodaje. Témata roku 2022 zněla: Portrét, Příroda, 
Sport a Žďár. K vidění jsou opravdu krásné záběry. 

O vítězích rozhoduje odborná porota, ale i veřejnost. Do hlasování na 
Facebooku postoupilo ve finále dvanáct fotografií, vždy tři z celkem čtyř 
kol soutěže. Vítězové David Košťál a Ondřej Dočekal přebrali od pořada-
telů hodnotné ceny pro svůj koníček. Výstavu si můžeme přijít prohléd-
nout do 31. ledna 2023.

Po slavnostní vernisáži někteří nadšenci vytáhli z brašen fotografic-
ké přístroje a až do večera setrvali na bezplatném, ovšem přínosném 
workshopu pro fotografy. Tématem byla modelka s šátky a kolegy při 
práci motivoval profesionální fotograf Ivo Holán k zajímavým výsled-
kům. -lko- 

MODELKA s šátky byla tématem bezplatného fotografického workshopu na Sta-
ré radnici. Foto: Lenka Kopčáková

Amatérští fotografové
ukázali cit pro krásu


