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BABLER Otto František
* 26. 1. 1901 Zenica, Bosna  †  24. 2. 1984 Olomouc

básník, překladatel, bibliofil a spisovatel
Cena města Olomouce v oblasti literatura – in memoriam

Od roku 1935 pracoval jako knihovník Obchodní a živnostenské komory v Olomouci, po jejím zrušení v roce 1948 přešel do Státní vědecké knihovny,  
odkud odešel pro onemocnění zraku v roce 1956 do důchodu. Kulturní orientace na jihoslovanské jazyky a literatury, která vyplynula z jeho původu,  

spojila jeho životní osudy také s obnovovanou olomouckou univerzitou. Působil zde jako lektor srbochorvatštiny až do počátku padesátých let.

ČERNOUŠEK Tomáš, Ing. arch.
* 6. 12. 1927 Brno  †  13. 9. 2001 Olomouc 

hlavní architekt a předseda komise pro sakrální umění Olomouckého arcibiskupství, výtvarník, člen Zastupitelstva města Olomouce.
Cena města Olomouce v oblasti architektura

Jeho tvorba se soustřeďovala ke dvěma oblastem – k volné kresbě a k architektuře a to zejména k vodohospodářským a sakrálním stavbám.  
Realizované projekty se vyskytují nejen v Olomouci, ale po celé Moravě. Architekt Černoušek byl však znám rovněž jako autor a spoluautor řady publikací. 

Byl členem redakční rady časopisu Architekt.
DOFO

Olomoucká fotografická skupina (1959–1975)

Založení skupiny je datováno rokem 1959, kdy byl poprvé užit název DOFO. V tomto roce bylo poprvé otištěno i programové prohlášení.  
Teprve tehdy nesporně existovala jak skupina, tak její název a program.

HAJN Jan
* 17. 10. 1923 Galanta

fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO
Cena města Olomouce v oblasti fotografie

V roce 1959 zakládá skupinu DOFO. Od roku 1964 byl kandidátem SČSVU. V roce 1968 spoluzakládal fotoklub  
při Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, s nímž dodnes spolupracuje.

Jako člen skupiny DOFO zaujal fotografií z pracovního prostředí a nevšedními zátišími sestávajícími z všedních předmětů. Společně s Ivo Přečkem se však 
v rámci skupiny DOFO stal nejvýraznějším představitelem jejího výchozího a základního programu, osobitého naplňování „poezie všedního dne“.   



PŘEČEK Ivo
* 12. 9. 1935 Olomouc

fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO
Cena města Olomouce v oblasti fotografie

Se skupinou DOFO vystavoval jako host v roce 1959, členem se stal o rok později. Od roku 1964 byl kandidátem SČSVU, od 1979 evidován při ČFVU.
Ve skupině DOFO měl blízko zejména k J. Hajnovi, s nímž sdílel zájem o tematiku pracovního prostředí a osobitého naplňování „poezie všednodennosti“. 

Charakterizuje ji syrovými, nevymyšlenými zátišími z dílenského prostředí a fotomontážemi odložených lidských věcí, jež „zbyly“ po člověku.  
Od roku 1991 člen Spolku olomouckých výtvarníků.

HANÁKOVÁ Marie
* 22. 1. 1922 Mostišť u Velkého Meziříčí

trojnásobná mistryně světa v atletice, osminásobná mistryně Evropy v atletice
Cena města Olomouce v oblasti sport

Marie Hanáková se k běhání dostala až po šedesátce. V běhu na deset a dvacet pět kilometrů získala na mistrovství světa  
v kategorii veteránů třikrát zlato a spolu s maratónem ještě tři stříbrné medaile.  

Je nositelkou šesti zlatých z mistrovství Evropy za tratě od pěti do pětadvaceti kilometrů a je dvojnásobnou mistryní Evropy v maratonu. 

HYNEK Zdeněk, Ing. arch.
* 16. 11. 1922 Olomouc

olomoucký architekt a urbanista, odborný publicista, dlouholetý člen a spolupracovník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
Cena města Olomouce v oblasti architektura

S jeho jménem je spjata celá řada projektů nejen v Olomouci, ale po celé Moravě a v Čechách. Výsledky rozsáhlé rekonstrukční a památkové činnosti,  
která přispěla k zachování a obnově i dalšímu využití historických památek, sakrálních staveb a památkových objektů,  

byly prezentovány na výstavě 113 objektů v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci v listopadu 1982.

LANGROVÁ Martina
rozená Žalčíková, Mgr.

* 2. 7. 1967 Zlín
pracovnice olomoucké charity a občanského sdružení Trend vozíčkářů

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

Pomáhala při organizaci osobní asistence v občanském sdružení Trend vozíčkářů. V roce 1996 začala pracovat v Arcidiecézní charitě Olomouc.  
Cenu Olgy Havlové, kterou od roku 1995 uděluje výbor dobré vůle, převzala Olomoučanka Martina Langerová dne 4. května 1998.

Veškerý svůj čas a zájem věnuje činnosti Spolku Trend vozíčkářů. Toto olomoucké občanské sdružení působí pro téměř padesát klientů. 



PETRŮ Eduard, prof. PhDr., DrSc.

* 16. 12. 1928 Olomouc

literární vědec, editor

Cena města Olomouce v oblasti historie

Působí na katedře bohemistiky se specializací na dějiny starší české literatury a teorii literatury. V roce 1986 byl jmenován profesorem pro obor  

teorie literatury a dějiny české literatury. V letech 1989–1994 byl vedoucím katedry bohemistiky a slavistiky a od roku 1994 proděkanem.  

Svou rozsáhlou badatelskou, pedagogickou a popularizační činnost zahájil koncem 50. let řadou bibliografií.  

Od roku 1966 spolupracoval s Čs. televizí v rámci celostátní přehlídky Academia film Olomouc.

PLÍHAL Karel

* 23. 8. 1958 Přerov

folkový skladatel a písničkář

Cena města Olomouce v oblasti hudba

V roce 1983 byl Karel Plíhal prohlášen největší osobností folkové scény 80. let a získal udělení Tipu časopisu Melodie 1983  

jako výrazný a mimořádný písničkářský talent. 

 Josef, prof. MUDr., CSc.

* 22. 12. 1914 Osenice, okr. Jičín

lékař – hematolog, vysokoškolský učitel, aktivní hudebník a hudební organizátor

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Po maturitě na klasickém gymnáziu v Jičíně začal studovat Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.  

Do Olomouce přišel v roce 1953 a pracoval na I. interní klinice Fakultní nemocnice. Záhy se stal vysokoškolským učitelem  

Lékařské fakulty Univerzity Palackého, kde se v roce 1956 habilitoval a v roce 1967 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství.  

Muzikantské geny zdědil po svém dědečkovi, kantorovi a uznávaném varhaníkovi.Všechny hudební zkušenosti plně zúročil v Olomouci,  

kde založil v roce 1954 lékařské kvarteto. V roce 1973 se stal předsedou nově založeného Kruhu přátel hudby.

ŘEHÁK František

* 4. 10. 1923 Nový Bydžov

herec a režisér, dlouholetý člen Moravského divadla

Cena města Olomouce v oblasti divadlo

Dráhu divadelního herce zahájil po osvobození v roce 1945 prvním angažmá u Středočeského divadla v Mladé Boleslavi.  

Do Olomouce přišel poprvé v roce 1947 jako voják a město se mu natolik zalíbilo, že od té doby si přál hrát ve zdejším divadle.  

V roce 1948 získal krátké angažmá na olomoucké scéně, v letech 1951–1959 přesídlil do Zlína.  

Do Olomouce se vrátil a působil v Krajském oblastním divadle a poté dvacet let v Divadle Oldřicha Stibora.  

Ve filmu debutoval poměrně pozdě, zato vynikajícím hereckým výkonem v roli Abbého v Menzlově Rozmarném létě.



SMEJKAL Bohuslav

* 11. 5. 1924 Olomouc-Holice

kulturní a osvětový pracovník

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Knihovník, bibliofil, milovník umění a publicista zasvětil svůj život nejen knihám, čtenářům a knihovnickému povolání, ale i Svatému Kopečku.  

Maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1943 a o dva roky později začal pracovat v knihovně Obchodní a živnostenské komory.  

V letech 1949–1984 působil ve Státní vědecké knihovně dlouhá léta jako vedoucí knihovnických služeb a později jako zástupce ředitele.  

I po odchodu do důchodu se vrátil ke své profesi a období let 1987–1998 věnoval zpracování a pořádání nového knihovního fondu olomouckého arcibiskupství.  

V letech 1995–2000 byl aktivním členem Knihovní rady Okresní knihovny v Olomouci.

STRNAD Miroslav, doc. Ing., CSc.
* 9. 1. 1958 Jihlava

vedoucí výzkumného týmu řešitelů léčby rakoviny
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

V Olomouci působí od května 1992 na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UP jako vedoucí laboratoře růstových regulátorů.  
Jeho tým spolupracovníků se věnuje výzkumu fytohormonů regulujících buněčné dělení. Ve spolupráci s Katedrou patofyziologie Lékařské fakulty  

Univerzity Palackého a Ústavu francouzské akademie věd v Roscoftu byla v roce 1995 nalezena nová skupina látek brzdící růst buněk, tedy i nádorových. 
Tato látka odvozená od rostlinných hormonů byla nazvána „Olomoucin“ a je pod tímto názvem distribuována předními světovými firmami.

STÝSKAL Jiří, doc. PhDr., CSc.
* 30. 8. 1934 Olomouc

literární historik a teatrolog, vysokoškolský učitel
Cena města Olomouce v oblasti divadlo

V letech 1957–1960 působil na středních školách v Jeseníku a Zábřehu. Od roku 1960 pracoval krátce v Univerzitní, později již Státní vědecké knihovně 
v Olomouci, odkud přešel v roce 1961 na Filozofickou fakultu UP a začal zde působit jako odborný asistent Katedry českého jazyka a literatury.  

Za knihu Bedřich Václavek a divadlo získal prémii Českého literárního fondu. Publikoval více než 50 studií věnovaných významným  
osobnostem olomouckého divadla. Po listopadu 1989 se stal zakladatelem a vedoucím Katedry věd o umění.

ŠNAJDR Miroslav, st.
* 8. 11. 1938 Toveř, okr. Olomouc

malíř, hudebník
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

 Patří k významným představitelům olomouckého výtvarného umění 20. století. S malířstvím se seznámil u svého otce Františka Šnajdra.  
Jeho tvorbou se prolíná několik uměleckých inspirací a témat. Prvním je selskohanácké prostředí a vliv katolického pojetí světa,  

do druhého zasáhl syn a dcera. Silný vliv měl na jeho umělecké cítění začátek 70. let a normalizační období, kdy začal hledat oporu v italské renesanci. V únoru 
1999 byla v olomouckém Muzeu umění zahájena největší retrospektivní výstava jeho výtvarné tvorby, která představila 162 obrazů,  

komentovaných kreseb, koláží, monotypů i grafických listů z let 1962–1998.



THEIMER Ivan, Dr. h. c.
* 18. 9. 1944 Olomouc

sochař, výtvarník
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Umělecká tvorba Ivana Theimera si získala ohlas zejména v zahraničí, kde byl pověřen řadou významných zakázek,  
například výzdobou Elysejského paláce, pomníku ke 200. výročí Velké francouzské revoluce v Paříži. Po 21. srpnu 1968 odletěl do Francie.  

Československo navštívil koncem roku 1989 a v roce 1992 se zúčastnil odhalování bronzového obelisku „Via lucis“ v Uherském Brodě.  
Od června do září 1996 se představuje svým dílem v Praze a 17. října 1996 se zúčastnil vernisáže své první velké retrospektivní výstavy v rodišti,  

která se konala v nově rekonstruovaných prostorách Muzea umění. Dne 22. října 1998 získal čestný doktorát na UP za uměleckou tvorbu.

VÁCLAVEK Ludvík E., prof. PhDr., CSc.
* 28. 4. 1931 Olomouc

literární historik, germanista
Cena města Olomouce v oblasti historie

Studoval němčinu a ruský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Byl žákem prof. Pavla Trosta, aspiranturou prošel v Lipsku  
u prof. Hanse Mayea a kandidátskou disertaci obhajoval v Praze u prof. Goldstükera. V roce 1963–1967 byl vedoucím katedry germanistiky  

a anglické filologie, poté od roku 1969 proděkanem FF UP. Po roce 1968 měl zákaz výkonu povolání a publikování.  
Sedmnáct dlouhých let publikoval jen něco málo v zahraničí nebo tajně, pracoval na částečný úvazek v knihovně univerzity.  

V roce 1989 byl rehabilitován a od prosince zastával funkci děkana Filozofické fakulty UP.  
V roce 1990 byl jmenován profesorem dějin německé literatury.

ZATLOUKAL Pavel, doc. PhDr.
* 27. 10. 1948 Olomouc

historik umění, ředitel Muzea umění v Olomouci, člen vědecké rady Ministerstva kultury ČR a Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně
Cena města Olomouce v oblasti kultura

Studoval v letech 1968–1973 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého obor dějiny umění. Od roku 1974 pracoval v Oblastní galerii výtvarného  
umění v Olomouci, zprvu jako správce sbírek kresby a grafiky, později i sbírky architektury. Od roku 1990 je ředitelem Muzea umění,  

které pod jeho vedením prochází postupnou stavební rekonstrukcí. Jeho rozsáhlá činnost se soustřeďuje do dvou oblastí.  
První z nich je zaměřena na kritiku a dějiny výtvarného umění zejména současné tvorby. Druhým pólem jeho badatelské činnosti  
je zájem o dějiny architektury od pozdního 18. stol. do současnosti, se specializací k problematice historismu ve střední Evropě.




