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Vážení přátelé, dámy a pánové,
listovat katalogem k Cenám města můžete letos již posedmnácté. Za tu dobu
se ocenění a uznání dočkaly desítky významných osobností spjatých s naším
městem. Cenu města udělujeme napříč nejrůznějšími obory a já jsem velmi
rád, že stále máme společně s Olomoučany možnost vybírat z řady kvalitních
návrhů a rok co rok se najde dost dalších osobností, kterým máme tu čest poděkovat za jejich celoživotní práci a přínos Olomouci. Ať už tito lidé jsou nebo
nejsou olomouckými rodáky nebo už tu třeba delší dobu nežijí, vždy jsou s naším městem pevně spjatí tím, co v životě dokázali a pomohli tak udělat svět
lepším. Za to jim patří obdiv i dík. A samozřejmě i Cena města, tentokrát pro
osobnosti vynikající v přírodních či společenských vědách, v hudbě, ve sportu,
literatuře nebo objevování svého rodného města.
Před několika lety jsme také začali udělovat Ceny za počin roku. Sošku
symbolizující toto ocenění už si odnesli pořadatelé kulturních i sportovních
akcí, autoři zajímavých publikací i zachránci lidských životů. Tentokrát naštěstí oceňujeme dvě osobnosti za velmi radostné počiny uplynulého roku, a to
uspořádání úspěšných kulturních událostí. Právě to jsou momenty, které nám
každým rokem pomáhají zviditelnit naše město a dávají nám další možnosti,
na které sem můžeme lákat stále více návštěvníků. Za pomoc při probouzení
společenského života ve městě jsem proto vděčný nejen oceněným, ale všem,
kteří se o to snaží společně s námi. Věřím, že jich bude i nadále přibývat.
Jménem svým i všech Olomoučanů chci proto poděkovat oceněným osobnostem nejen za jejich práci, přínos nebo skvělý nápad, který pomohl Olomouc
zviditelnit, ale také za to, jaký vztah k ní stále chovají. Jsou to lidé, na které
můžeme být právem hrdí.

Martin Novotný | primátor

Vladimír Gračka
Vladimír Gračka se narodil 17. 12. 1943 v Olomouci. Absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Lipníku nad Bečvou, původním povoláním
je zedník-památkář. V letech 1972–1979 působil
v Památkovém úřadu, 1979–1989 v Krajském
vlastivědném muzeu. Od r. 1990 byl s bratrem
Františkem spolumajitelem prodejny Olomouciana, která však po několika letech musela být
uzavřena, protože se nacházela v objektu, který
byl privatizován. V r. 1997, když byla dokončena
rekonstrukce národní kulturní památky Přemyslovský palác, byl jmenován jeho kustodem.
Na začátku 90. let objevil poklad arcibiskupa Prečana, prozkoumal též Michalské návrší, dómský
vršek, univerzitu nad hradbami a olomouckou
Korunní pevnůstku, kde objevil nespočet pokladů
(např. šestikrejcar z r. 1800 s podobiznou Františka I., pozlacené žetony sv. Jiří, který zabíjí draky
z 19. století, americké náboje Smith & Wesson
vyrobené v Connecticutu).
Je autorem několika knih: Domovní znamení,
ochranné plastiky a obrazy v Olomouci (1985),

Olomoucké panoptikum (1997), Objevovaná Olomouc (2001, 2012), Domovní znamení v Olomouci (2008) – na ní se podílela také spisovatelka
Helena Lisická a fotograf Karel Zámečníček.
Dále se Slavomírou Kašpárkovou napsali knihu
Olomoucká podzemí (2009), která přibližuje podzemí historického jádra města Olomouce.
Kromě psaní knih má na svém kontě mnoho
odborných statí publikovaných v časopisech
Kdy – Kde – Co v Olomouci, Kulturním měsíčníku,
Zpravodaji VSMO, Zprávách Krajského vlastivědného muzea Olomouc, Vlastivědného věstníku
moravského, ve Vlastivědných listech či Zrcadle
památek. Mezi těmito statěmi najdeme nejen
zprávy o nálezech a historických objevech olomoucké památkové rezervace, ale i zajímavosti
o drobné zahradní architektuře v Dolanech, sgrafitech ve Velké Bystřici či uměleckých památkách
Velkého Újezda. Věnuje se také průvodcovské
činnosti a sběratelství.
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Cena města Olomouce za rok 2012

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.
Lumír Ondřej Hanuš se narodil 20. 11. 1947 v Olomouci. Po ukončení studia na střední škole pokračoval ve svém oblíbeném oboru, ke kterému ho
přivedl jeho strýc – tedy v chemii. V letech 1966
až 1972 studoval analytickou chemii se zaměřením
na organickou analýzu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V posledním
roce studia se seznámil s prof. Zdeňkem Krejčím
z LFUP (s prof. Šantavým objevili kyselinu kannabidiolovou, izolovali ji a extrakt z konopí se začal
užívat ve Fakultní nemocnici). Po tříměsíční spolupráci s prof. Krejčím a následném čtvrtinovém
úvazku nakonec Hanuš získal trvalé místo na Katedře hygieny a epidemiologie (1971–1990).
V letech 1976–78 absolvoval postgraduální studium moderní instrumentální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně,
v letech 1978–79 se věnoval výzkumu ve Výzkumném ústavu farmaceutickém na Mississippské univerzitě.
Přelomový byl rok 1990, kdy jej profesor Raphael
Mechoulam, se kterým byl v kontaktu 16 let, pozval do Izraele, kde působí Hanuš do současných
dnů na Ústavu přírodních látek Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Zde společně s molekulárním
farmakologem Williamem Devanem r. 1992 objevili anandamid (endokanabinoid), který nazvali
podle sanskrtského slova ananda, což znamená
„vnitřní štěstí“. Vše vzniklo v návaznosti na objev

Devanea, který objevil v mozku kanabinoidní receptory a doc. Hanuš se pokusil izolovat z mozku
látku, která se na tyto receptory váže. O tomto výzkumu vznikla publikace Isolation and structure of
brain constituent that binds cannabinoid receptor,
která patří k Hanušovým největším počinům.
V r. 1994 se stal docentem organické chemie
na Univerzitě Palackého. O rok později se stal
doktorem věd na Univerzitě Karlově, uznání se
mu také dostalo v zahraničí. Dlouhodobě pobýval jako hostující výzkumník na NIH v Bethesdě
(na NIDDK a NIAAA) v americkém Marylandu.
Díky jeho objevům se konopí ukázalo jako léčebná alternativa s minimem nežádoucích účinků.
Od r. 2005 začal v České republice aktivně prosazovat léčbu konopím.
Kromě výzkumu konopí se zabýval etiologií cholelitiázy (žlučové kameny), výzkumem kokových listů,
souvislostí encefalopatie a oleamidu nebo změnami hladin endokanabinoidů u hibernujících syslů.
V Izraeli se též věnuje studiu kadidla (psychoaktivní
efekt) a myrhy (léčivé účinky). V současnosti spolupracuje s archeology a hledá biblickou rostlinu
afarsemon. V Jeruzalémě pokračuje na výzkumu
dalších čtyř látek izolovaných z mozku.
Doc. Hanuš je držitelem několika ocenění.
V r. 2005 získal Hanušovu medaili (pojmenovaná
po významném českém chemikovi prof. Ing. Jo-

sefu Hanušovi, který byl vzdáleným příbuzným),
nejvyšší vyznamenání České chemické společnosti za záslužnou práci v oblasti chemie. O rok
později získal Pamětní medaili k 50. výročí obnovení a znovuotevření olomoucké univerzity.
V r. 2007 obdržel titul Doctor chemiae honoris
causa na Masarykově univerzitě v Brně, v r. 2010
získal v Izraeli ocenění Outstanding Immigrant
Scientist za jeho příspěvek státu Izrael, v r. 2011
obdržel titul Medicinae doctor honoris causa
na Palackého Univerzitě v Olomouci, v r. 2011 byl
jmenován čestným vědeckým spolupracovníkem
České neuropsychofarmakologické společnosti
a r. 2012 získal Cenu adiktologie Karlovy univerzity za významný přínos oboru.
Je členem organizací – International Cannabinoid
Research Society, Society for the Protection of
Nature in Israel, České chemické společnosti, redakce časopisu Adiktologie a členem slovenského horolezeckého spolku JAMES.
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PhDr. Reginald Kefer
Reginald Kefer se narodil 27. 7. 1936 v Praze
v rodině knihovníka a mezinárodně uznávaného
hermetika, zakladatele společnosti Universalie
dr. Jana Kefera. Své křestní jméno získal po profesoru Oxfordské univerzity Reginaldu Leonidu
Hardingovi, s nímž otec Jan působil na studijním
pobytu ve Vatikánské knihovně. V sedmi letech
po smrti obou rodičů (otec zemřel v koncentračním táboře Flossenbürg, matka Dagmar zemřela
o několik měsíců později na opakovaný infarkt
v důsledku výslechů na gestapu) převzali péči
prarodiče Moosovi.
Na pražské konzervatoři studoval hru na varhany
a na AMU dirigování. Při studiu působil jako ředitel kůru v kostele sv. Mikuláše, v kostele sv. Josefa v Praze a jako korepetitor v Národním divadle.
Další vysokoškolská studia absolvoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Od
r. 1963 byl sbormistrem opery v Ústí nad Labem.
Jezdil dirigovat do Drážďan do Zemské opery,
jako koncertní varhaník se též dostal do Kanady
a Číny. V r. 1968 vyhrál konkurz na místo dirigenta brněnského Brolnu. Současně začal pracovat
i v Janáčkově opeře, nejprve jako 2. sbormistr,
poté jako korepetitor a dirigent, pedagogicky též
působil na JAMU v Brně, kde učil také Dagmar
Havlovou či Oldřicha Navrátila.
Výrazná spjatost s Olomoucí začala r. 1977, kdy
se stal šéfem opery olomouckého Divadla Oldři-

cha Stibora. Pro olomouckou operu získal vynikající sólisty, např. Jaroslava Meitnera, Vladislava
Zápražného, Jiřího Sulženka. Díky Reginaldu Keferovi se také olomoucká opera stala odrazovým
můstkem pro Leo Mariana Vodičku, Ivetu Žižlavskou, Evu Dřízgovou, Richarda Haana, Jiřího Kalendovského a dalších a svou kariéru zde začínala dnes první dáma vídeňské Státní opery Lubica
Orgonášová. Pro Olomouc téměř získal Štefana
Margitu a Evu Urbanovou.
Za jeho vedení zazněly opery Wagnerovy, Gershwinovy (Porgy a Bess), Straussovy, v českých
i světových premiérách pak dílo Miloše Vacka (Jan
Želivský), Eina Tamberga (Cyrano de Bergerac),
S. Slonimského (Marie Stuartovna), Jiřího Pauera,
Jiřího Štěpánka (Píseň neumírá), Jana Klusáka
(Dvanáctá noc). Ve spolupráci olomoucké opery
s Národním divadlem v Mariboru byla uskutečněna premiéra slovinského skladatele Antonína Foerstera Gorenjský slavíček. Za Ostrčilovo
Honzovo království, Pauerovu Zuzanu Vojířovou
a Slonimského Marii Stuartovnu obdržel 3x cenu
Litfondu (Literární a hudební fond – předchůdce
dnešní Thálie).
V 90. letech se vedle korepeticí v Moravském
divadle věnoval též pedagogické činnosti v ZUŠ
Žerotín, kde vedl komorní pěvecký sbor, se kterým se účastnil natáčení hudebních novinek
se Zlínskou filharmonií a slavnostního obřadu

ve Šternberku, kdy se přenášely ostatky prvního českého arcibiskupa. Koncertoval na varhany
v olomouckých chrámech, účastnil se projektů
biskupa Hrdličky „Olomoucké varhany a zvony“.
V současné době připravuje pro Moravské divadlo
Olomouc erudované průvodní texty k inscenovaným představením, učí na ZUŠ v Litovli a také
působí jako varhaník v kostele České církve husitské v Hodolanech, kde inicioval opravu tamních
varhan a dohlížel na ni. Dále překládá opery pro
titulkovací zařízení.

hudba
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prof. PhDr. JUDr. Leopold Pospíšil, Ph.D., DrSc.
Leopold Pospíšil se narodil 26. 4. 1923 v Olomouci. Jeho otec byl známý a uznávaný olomoucký
advokát, matka pocházela z významné olomoucké
obchodnické rodiny. Vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci, poté práva na Karlově univerzitě v Praze.
Leopold Pospíšil patřil k studentským vůdcům,
kteří organizovali po únorovém komunistickém
puči 1948 pochod vysokoškoláků na podporu
prezidenta Edvarda Beneše proti přijetí diktátu KSČ. Demonstrace byla brutálně rozprášena.
Pospíšil emigroval 13. 3. 1948 do USA, krátce
předtím, než byli povražděni nebo uvězněni jeho
přátelé (např. Brož, Brnovják, Bryks). On sám byl
československými úřady třikrát odsouzen v nepřítomnosti. Dvouletá dcera Zdenka musela zůstat
a za rodiči emigrovala až v r. 1968. Tam se proslavila jako bioložka.
V USA studoval Leopold Pospíšil sociologii a filozofii na Willamettské univerzitě v Oregonu a antropologii na univerzitě v Oregonu a na Yale University. Vystřídal zde ale také mnoho zaměstnání
– pracoval jako farmář, kovboj, pekař, hrobník,
kostelník aj.
V letech 1956–1993 byl profesorem na Yale
University v New Havenu a kurátorem antropologického oddělení Peabodyho muzea. Zabýval se
kulturami Eskymáků Nunamuit na Aljašce, indiánů

Hopi v Arizoně a Kapauků na Nové Guinei, kde
poprvé doplul r. 1954 a stal se tak vůbec prvním
Čechem, který se k tomuto kmeni dostal. Zkoumal
též kulturu tyrolských sedláků v Obenbergu. Jeho
dlouholeté výzkumy patří k zakladatelským pracím
v oboru antropologie práva. Významný je zejména
jeho objev „právního pluralismu“ – stavu, kdy se
lidé v různých oblastech svého života řídí různými
právními systémy.
Roku 1984 byl jmenován členem americké National Academy of Sciences. Dále byl ve dvou funkčních obdobích prezidentem kanadsko-americké
Společnosti Čechů a Slováků pro vědy a umění,
která sdružovala naši vlasteneckou inteligenci
v emigraci (v této funkci mj. navrhoval Jaroslava Seiferta na udělení Nobelovy ceny). Byl také
poradcem amerických prezidentů pro otázky lidských práv.
Po r. 1989 každý rok navštěvoval Československo,
přednášel v Olomouci (zde též organizoval pomoc
vědeckým pracovištím Univerzity Palackého zásilkami literatury a přístrojového vybavení). V současné době každoročně přednáší na Univerzitě
Karlově v Praze a je zván k přednáškám na řadě
světových univerzit.
Prof. Pospíšil je autorem 103 původních vědeckých prací, napsal 22 knih a monografií – např.
Etnologie práva (1997), The Kapuaku Papuans of

west New Guinea (1963), Anthropology of law
(1971). V českém jazyce je k dispozici článek Systémy víry: náboženství a magie. Ovládá 7 jazyků, je
laureátem 31 čestných vědeckých hodností, které
mu udělily světové univerzity, také držitelem čestného doktorátu Univerzity Karlovy. V současné
době žije v New Haven v Connecticutu, do České
republiky se ale pravidelně vrací.

společenské vědy
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Ing. Luboš Toušek
Luboš Toušek se narodil 18. 2. 1937 v Olomouci. Po dokončení studií v Praze se vrátil do Olomouce, kde v r. 1962 zahájil svou dlouholetou
práci v dobrovolné tělovýchově, v Tělovýchovné
jednotě Slavoj Olomouc-Bělidla. Nejprve jako
cvičitel žáků, později mládeže i dospělých. Stal
se postupně cvičitelem 3., 2. a 1. třídy. Byl jedním
z těch, kteří v r. 1971 začali v rámci dobrovolné
tělovýchovy uplatňovat prvky pobytu v přírodě –
cvičební hodiny v přírodě, vycházky, výlety, putování, tábory, putovní táboření. V té době již jeho působnost přesáhla hranice Tělovýchovné jednoty
Sokol Olomouc-Bělidla (změnu názvu mateřské
jednoty z dřívějšího Slavoje na Sokol se mu podařilo prosadit díky příznivější politické atmosféře
v r. 1968) a začal pracovat na úrovni okresního
výboru ČSTV jako člen okresní náčelnické rady
Základní tělesné výchovy, posléze pak i na úrovni
ústřední komise pobytu v přírodě. V souvislosti se
svojí činností v těchto tělovýchovných orgánech
zahájil i svoji lektorskou činnost, a to na úrovni
okresního výboru ČSTV (při cvičitelských školách ZTV, doškoleních cvičitelů a cvičitelských
srazech) i na úrovni ústřední komise při školení
cvičitelů pobytu v přírodě III. třídy a na dorosteneckých táborech organizovaných touto komisí.
V r. 1973 založil tradici bělidelských sokolských
stanových táborů, která bez přerušení trvá stále.
Kromě táborů organizoval zimní výcvikové kurzy

pro žactvo i pro cvičitele, od r. 1976 zorganizoval
mnoho ročníků bělidelského dálkového pochodu
„Za škrtnutou lenost“, zimní přechody Jeseníků,
rekreační vodácké akce. Všechny tyto aktivity,
na nichž vychoval řadu svých kvalitních pomocníků a pozdějších pokračovatelů v tradičních činnostech pobytu v přírodě, doplňoval publikační
činností zaměřenou na pobyt v přírodě, v časopise ZRTV a v metodických materiálech a příručkách pro školení cvičitelů. V současné době je
připravena do tisku jeho publikace Uzly trochu
jinak, než jsme zvyklí z „velkých knih“.
Po obnovení Sokola v r. 1990 se angažoval při
renovaci této tradiční tělovýchovné a společenské organizace. Od přestoupení bělidelské jednoty do svazku Československé obce sokolské
v r. 1992 nejdříve na úrovni Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy, v letech 1995–2007 pak
i na ústředí jako člen výboru ČOS. Ve své mateřské jednotě pracoval jako náčelník a od r. 1992
až dosud jako starosta, v župě zastával od r. 1995
až do konce r. 2012 postupně úlohu starosty, jednatele a tajemníka.
Vedle své největší záliby, pobytu v přírodě, se
s velkým zaujetím věnoval i nácviku hromadných
tělovýchovných skladeb. Od r. 1975 se zúčastnil
se svými cvičenci všech Celostátních spartakiád,
od r. 1994 pak všech Všesokolských sletů a od
r. 1999 i všech Světových gymnaestrád. Na všech

těchto akcích působil jako cvičitel ve své mateřské jednotě, ale i na úrovni okresu – župy. Již
v r. 1996 se připojil k pražské výzvě organizovat
Běh Teryho Foxe a jako pracovník sokolské župy
pak zorganizoval v Olomouci 13 ročníků této, tehdy velmi populární celosvětové akce.
Jeho činnost v Sokole byla oceněna jednak
hejtmanem Olomouckého kraje, jednak sokolským ústředím – je držitelem Stříbrné medaile
České obce sokolské.

sport
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Mgr. Rostislav Valušek
Rostislav Valušek se narodil 18. 6. 1946 v Olomouci v rodině živnostníka Augustina Valuška
(r. 1957 přinucen odejít do dělnického povolání)
a matky v domácnosti, která později pracovala
jako dělnice v pekárnách. V dětství byl zásadně
ovlivněn babičkou, díky níž přilnul ke křesťanské
víře a umění. Do rodiny Valuškových patří též sestra Milena, která se věnuje umělecké fotografii.
Vyučil se zámečníkem a později při zaměstnání
vystudoval gymnázium. Od ledna do července
1969 byl v emigraci. V letech 1969–1974 studoval na Husově bohoslovecké fakultě v Praze.
Na kněze Československé církve husitské byl vysvěcen r. 1975, ovšem certifikát s titulem Mgr. obdržel až r. 1990.
Poté, co ukončil studia a nebyl mu udělen souhlas k výkonu kněžského povolání, pracoval Valušek jako topič, skladník, kulisák a čerpač. Od
r. 1973 byl hlavním editorem, grafikem a knihvazačem první posrpnové samizdatové edice Texty
přátel (vydávána v Olomouci, do r. 1989 obsáhla
přes 280 titulů, zveřejnil zde i některé své sbírky
– např. S tou slovní veteší, Únik, Logopády či scénář k večeru Setkání mezi zrcadly). Nezůstalo jen
u této edice – v letech 1983–1990 vydával vlastní samizdatovou sborníkovou edici Enato (původní i překladová tvorba), dále se od r. 1987 podílel
jako opisovač a knihvazač na samizdatové edici
Morava a Kuběnově časopisu Box. Důležitá je též

Valuškova účast na projektech Šlépěj v okně bytového divadla v Brně v letech 1973–1974. Problémy nastaly v r. 1977, kdy byl na sjezdu SČS
označen Vasiľem Bilakem za třídního nepřítele
a následně byl perzekvován Státní bezpečností.
Činnost Rostislava Valuška byla a je rozmanitá –
přispíval též do samizdatových sborníků Nějakej
vodnatelnej papírovej člověk, spoluredigoval sborník Bítov, publikoval v časopisech a novinách Proglas, Souvislosti, Scriptum, Velehrad, Prostor Zlín,
Český zápas a Hanácké noviny; spolupracoval
s nakladatelstvími Vetus Via a Votobia. Patřil také
k významným členům olomouckého uměleckého
sdružení Ars-klub. V 70. letech se na Valuškově
chalupě v Drahanovicích konaly neoficiální divadelní představení, happeningy a komponované
večery poezie, k nimž psal scénáře. Je rovněž autorem grafické úpravy a ilustrací některých knižních titulů vydaných nakladatelstvím Votobia. Své
grafické práce představil na samostatných výstavách v Olomouci, Praze a Litovli. V normalizačních
letech psal pod pseudonymem Vratislav Halen
texty do katalogu výtvarníků. Bohatá je již jednou
zmíněná tvorba básnická, která se řadí do spirituální linie české poezie. Je prostoupena biblickými
motivy a symboly, motivicky a formálně připomíná
pozdní básně Bohuslava Reynka. V posledních
20 letech mohl vydat své básnické sbírky Ztotožňování (1990), Milostivé léto (1996), Léthé ve snu

(2004) či sbírku v žánru haiku Duše s vytrhanou
podlahou (2006).
V současné době přispívá do Antologie české
duchovní lyriky 20. století, Hosta či Matice cyrilometodějské. Spolupracuje s Českým rozhlasem
Olomouc, s redaktorem Janem Sulovským natočil pořad Milostivá léta Rostislava Valuška (2012)
a v r. 2013 pro Svět poezie na stanici Vltava pořad
Duše s vytrhanou podlahou. Od r. 1990 mohl začít
působit jako kněz husitské církve a své povolání
vykonává dodnes – působí jako kněz v Olomouci
a v Církvi československé husitské v Horce nad
Moravou.

literární činnost
Cena města Olomouce za rok 2012

Michael Tarant
V rámci Dnů evropského dědictví se v pátek
7. září 2012 uskutečnilo na Horním náměstí v Olomouci open-air představení Carmen – slavné dílo
George Bizeta.
Operu Carmen zkomponoval Georges Bizet
v r. 1875 na základě libreta, jehož autory byli Henri Meilhac a Ludovic Halévy. Ti vycházeli ze stejnojmenné novely Prospera Meriméeho. Hlavními
postavami tragického příběhu lásky a žárlivosti
jsou temperamentní dívka Carmen, oslavovaný
toreador Escamillo a zoufalý voják José.
Olomouckou inscenaci nastudoval šéf činohry
Moravského divadla Olomouc Michael Tarant, or-

chestr řídil dirigent Petr Šumník. V titulní roli cikánské dívky Carmen se představila mezzosopranistka Barbora Polášková.
Další postavy ztvárnili David Szendiuch, Jakub
Rousek, Jiří Přibyl, Lea Vítková či Zdeňka Mollíková. Celek tvořili jak členové opery, tak i činohry
a baletního souboru, do představení se též zapojila tanečnice z flamencové skupiny Aires del Sur.
Na toto představení se přišlo podívat několik tisíc
lidí, kteří umělce odměnili potlesky po jednotlivých výstupech a nakonec závěrečnými bouřlivými ovacemi.

kultura – režijní realizace open air představení
Moravského divadla Olomouc Carmen
Cena za počin roku 2012

prof. PhDr. Pavel Zatloukal
Od 25. 10. 2012 do 31. 3. 2013 se v olomouckém
Muzeu umění konala jubilejní výstava Od Tiziana po Warhola, která rekapitulovala pětisetletou
historii sběratelství na Olomoucku a šedesát let
činnosti muzea.
Výstava byla rozčleněna do 5 kapitol a expozičních prostor – Staré umění v Arcidiecézním muzeu,
Výtvarné umění 19. století, Výtvarné umění 1890–
1947, Výtvarné umění 1948–2011 a Dokumentace
v Muzeu moderního umění. Kurátoři vybírali zhruba
ze 170 tisíc děl a nakonec bylo k vidění bezmála
600 exponátů. V Arcidiecézním muzeu např. Tizianův obraz Apollón a Marsyas (1550–1576), plátna
Anthonise van Dycka, Jana Brueghela st., Karla
Škréty, vystaveny byly také sochy, kresby, grafické
listy, středověké knižní malby, ukázky notových záznamů, nábytku, mincí a medailí.
Větší část výstavy se odehrávala v Muzeu moderního umění. Umění 19. století zde bylo představeno v širokém záběru, počínaje klasicismem přes
romantismus, biedermeier, realismus a akademickou malbu až po snový symbolismus. Zastoupena byla např. díla Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Antonína Chittussiho, bratří Mánesů nebo
Josefa Václava Myslbeka. Z období 1890–1947
byly představeny ukázky vrcholných děl Emila

Filly, Jana Preislera, Jana Štursy, Josefa Čapka,
Bohumila Kubišty, Otto Gutfreunda, Františka Tichého, Františka Hudečka, Vincence Makovského, Hany Wichterlové, Toyen, ale také německých
expresionistů (Heinrich Maria Davringhausen)
a mnoha dalších.
Jednu z nejmladších a dynamicky se rozvíjejících
muzejních sbírek reprezentuje autorská kniha –
leporelo Andy Warhola Brillo (1975). Nechyběl
zde žádný z významných českých poválečných
umělců. Zajímavá byla monumentální dvojvitráž
Z města i venkova vyrobená podle návrhu Karla
Svolinského, která vedle rovněž představeného
gobelínu Antonína Kybala Hrála si má milá s holubičkou reprezentovala Československo v roce
1958 na Expo v Bruselu. Tato část expozice navíc
představila výběr ze sbírek poválečného maďarského, slovenského, polského či ruského umění.
Muzeum nezůstalo jen u výstavy, součástí celého projektu byly také desítky doprovodných akcí,
přednášky, komentované prohlídky a koncerty či
speciální programy pro žáky a studenty. K výstavě
vyšly tři publikace, jež vedle toho, že sloužily jako
katalog vystavených děl, shrnuly historii sběratelství a mecenátu výtvarného umění na Olomoucku
a Kroměřížsku.

Výstavu navštívilo přes 37 tisíc lidí. Byl tak překonán dosavadní rekord, který držela expozice
Olomoucké baroko z přelomu let 2010–2011.
V Arcidiecézním muzeu se vystřídalo skoro šestnáct tisíc návštěvníků, kolekci výtvarného umění
19. a 20. století si přišlo prohlédnout 21 603 zájemců o umění.

kultura – jubilejní výstava Od Tiziana po Warhola:
Muzeum umění Olomouc 1951–2011
Cena za počin roku 2012

ROK 2011
BANK Ladislav, RNDr.
* 13. 5. 1940, Olomouc | v 50. a 60. letech nejlepší plavec olomouckého regionu
Cena města v oblasti sport
DOHNAL Vít, PhDr., CSc.
* 25. 3. 1932, Krnov | významný olomoucký archeolog
Cena města v oblasti společenské vědy
FIALA Jiří, prof. PhDr., Mgr., CSc.
* 3. 4. 1944, Olomouc | profesor bohemistiky
Cena města v oblasti literatura
NEORAL Čestmír, doc. MUDr., CSc.
* 1. 12. 1952, Olomouc | přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci
Cena města v oblasti přírodní vědy – medicína
ŠŤOTA Jan
* 9. 6. 1949, Olomouc | d
 louhodobý velitel sboru dobrovolných hasičů v Černovíře
Cena města v oblasti jiné
COUFALOVÁ Jana
* 3. 6. 1988, Olomouc | za záchranu lidského života
Cena za počin roku v oblasti hrdinský čin
KOLEKTIV AUTORŮ PUBLIKACE
za publikaci Průvodce Olomoucí
Cena za počin roku v oblasti kultura
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC
za aktivity v rámci 80. narozenin Jiřího Suchého
Cena za počin roku v oblasti kultura

ROK 2010
DOBRÝ Miloš, Ing.
* 31. 1. 1923 Praha † 23. 11. 2012 Olomouc | představitel židovské obce
Cena města v oblasti jiné, za šíření osvěty o holocaustu
JOUKAL Jan, Mgr.
* 6. 4. 1942 Nové Město na Moravě | ředitel společnosti Olomoucká kina
Cena města v oblasti jiné
KOĎOUSEK Rostislav, Prof. MUDr., DrSc.
* 1. 7. 1926 Žďár nad Orlicí | lékař
Cena města v oblasti přírodní vědy
VIKLICKÝ Emil, RNDr.
* 23. 11. 1948 Olomouc | skladatel a hudebník
Cena města v oblasti hudba
GALERIE CAESAR zastoupená Miroslavem Schubertem
za koncert a výstavu skupiny The Residents
Cena za počin roku v oblasti kultura
KLIMKOVÁ Irena, Bc. a ZAMAZAL Martin, Mgr.
za charitativní a humanitární činnost na Haiti
Cena za počin roku v oblasti jiné
MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
za koncert k 10. výročí zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na seznam památek UNESCO
Cena za počin roku v oblasti kultura
CAPALBO Carlo a JOHN Václav, Dr. Ing.
za organizaci 1. ročníku Olomouckého půlmaratonu
Cena za počin roku v oblasti sport

ROK 2009
DVOŘÁK Lubomír, Prof. RNDr., CSc.
* 10. 7. 1940 Rokytnice u Přerova | fyzik, pedagog
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy
MACIUCHOVÁ Hana
* 29. 11. 1945 Šternberk | herečka
Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění
KACANU Eva, Mgr.
* 20. 5. 1965 Jablonec nad Nisou | paraolympijská vítězka ve vrhu koulí
Cena města Olomouce v oblasti sport
PEŠÁK Lubomír, Ing.
vybudování Veteran Areny – muzea historických automobilů
Cena za počin roku v kategorii jiné
Muzeum umění Olomouc
retrospektivní výstava Skleník – Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury
Cena za počin roku v kategorii kultura
BRÁZDIL Milan, MUDr.
záchrana lidského života
Cena za počin roku v kategorii hrdinský čin
Unie výtvarných umělců Olomoucka, zastoupená předsedou Zdeňkem Vackem
realizace výstavy k 20. výročí založení UVUO
Cena za počin roku v kategorii kultura

ROK 2008
DUDA Miloslav, prof. MUDr., DrSc.
* 26. 8. 1941 Olomouc-Holice | lékař, pedagog
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

HEJTMÁNEK Milan, prof. RNDr., DrSc.
* 3. 5. 1928 Olomouc | biolog, pedagog
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy
MACURA Stanislav
* 6. 3. 1946 Karviná | hudebník, dirigent, hudební dramaturg
Cena města Olomouce v oblasti hudba
SCHNEIDER Lubomír
* 3. 5. 1928 Olomouc † 28. 8. 2012 Olomouc | malíř, kreslíř, grafik
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
ŠPRINC Zdeněk, JUDr. et PhDr., CSc.
* 2. 7. 1919 Prostějov † 22. 8. 1988 Olomouc | studentský aktivista, publicista, společenský a kulturní organizátor
Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy – in memoriam
ŠTĚRBOVÁ Dina, RNDr.
* 22. 4. 1940 Bratislava | cestovatelka, horolezkyně, matematička, humanitární aktivistka
Cena města Olomouce v oblasti sport

ROK 2007
GRONSKÝ Libor, MUDr.
* 25. 3. 1958 Olomouc | psychiatr, organizátor výtvarných a hudebních akcí
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění a hudba
HOŘÍNEK Milan, Mgr., Ph.D.
* 6. 7. 1937 Olomouc | pedagog, spolutvůrce obnovené samosprávy města, prezident Lions clubu Olomouc
Cena města Olomouce za boj proti totalitě
KAŇKOVSKÝ Alois
* 19. 7. 1983 Šternberk | cyklista, trenér mládeže
Cena města Olomouce v oblasti sport
KRÁLÍK Oldřich, Prof. PhDr., DrSc.
* 9. 6. 1907 Kroměříž † 20. 8. 1975 Olomouc | filolog, literární historik, pedagog a publicista
Cena města Olomouce v oblasti literatura – in memoriam

ŠLECHTA Josef
* 4. 3. 1925 Olomouc | výtvarný umělec, malíř
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
VALUŠKOVÁ Milena, MgA.
* 6. 10. 1947 Olomouc | výtvarná umělkyně, fotografka
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
ŽŮREK Vladimír, RNDr.
* 16. 7. 1942 Strážnice | pedagog, houslista, primárius Stupkova kvarteta
Cena města Olomouce v oblasti hudba

ROK 2006
BABKA Václav
* 11. 8. 1927 Praha † 1. 7. 2010 Olomouc | divadelní a filmový herec
Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění
GALGONEK Vladislav
* 14. 5. 1946 Český Těšín | fotograf, fotoreportér ČTK
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie
KAMARÁD Václav
* 6. 6. 1929 Olomouc † 17. 2. 2007 Olomouc | bývalý politický vězeň
Cena města Olomouce za boj proti totalitě – in memoriam
KLIMEŠ Jiří
* 21. 9. 1947 Olomouc | sbormistr pěveckých sborů
Cena města Olomouce v oblasti hudba, sborový zpěv
MÍHAL Vladimír, prof. MUDr., CSc.
* 9. 12. 1951 Trenčín | dětský lékař, onkolog
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

NATHER Friedrich, Univerzitní profesor Ing.
* 7. 4. 1924 Bruntál † 14. 4. 2009 Oberstaufen | emeritní profesor Technické univerzity v Mnichově, čestný
profesor Univerzity v Temešváru
Cena města Olomouce za počin roku pro Olomouc za propagaci Olomouce v zahraničí a za úsilí o rozvoj
česko-německých vztahů
RYŠAVÝ Milan
* 7. 1. 1927 Podivín, okres Břeclav | houslista, historik, publicista a hudební organizátor
Cena města Olomouce v oblasti hudba, hudební historie
SMAHEL Rudolf
* 21. 7. 1916 Kunovice † 15. 9. 1997 Olomouc | umělecký fotograf, fotoreportér, odborný publicista
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie – in memoriam

ROK 2005
BIČÍK Vítězslav, prof. RNDr., CSc.
* 26. 12. 1937 Neplachovice | pedagog, vědecký pracovník, popularizátor přírodovědeckých poznatků
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy
CÁSKOVÁ Jarmila, roz. Malendová
* 23. 3. 1934 Olomouc † 1. 7. 2008 Olomouc | klavíristka, korepetitorka
Cena města Olomouce v oblasti hudby
CHORÝ Rudolf
* 17. 4. 1929 Nemilany u Olomouce † 10. 10. 2007 Olomouc | akademický sochař
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
JUNKOVÁ-KHÁSOVÁ Eliška
* 16. 11. 1900 Olomouc † 5. 1. 1994 Praha | česká automobilová závodnice
Cena města Olomouce v oblasti sport – in memoriam
KLING Paul Franz
* 4. 7. 1936 Nördlingen | bývalý primátor partnerského města Nördlingen
Cena města Olomouce primátorovi německého partnerského města Nördlingen

MEZIHORÁK František, prof. PhDr., CSc.
* 6. 10. 1937 Vracov | historik, pedagog, politolog a politik
Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy
TRAPL Miloš, prof. PhDr., CSc.
* 15. 1. 1935 Hustopeče u Brna | historik, spisovatel
Cena města Olomouce v oblasti historie

ROK 2004
BRYKS Josef, plk.
* 18. 3. 1916 Lašťany u Olomouce † 12. 8. 1957 Jáchymov | letec, stihač 310. a 242. perutě R.A.F.
Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2. světové války – in memoriam
ČECHÁK Pavel
* 25. 3. 1938 Pardubice | sportovec, trenér
Cena města Olomouce v oblasti sport
DOSTÁL Pavel
* 25. 2. 1943 Olomouc † 24. 7. 2005 Brno | publicista, dramaturg, režisér, textař, dramatik, televizní scénárista
Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění
JALŮVKA Ladislav
* 15. 6. 1932 Ostrava | malíř, grafik
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
KOMÁREK Miroslav, prof. PhDr., DrSc.
* 20. 4. 1924 Lazníky u Přerova | bohemista, lingvista
Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy
LUKL Pavel, prof. MUDr., CSc.
* 21. 4. 1905 Praha † 4. 12. 1995 Olomouc | lékař, kardiolog
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy – in memoriam

VLČEK Josef
* 6. 6. 1920 Kaňovice | publicista, žurnalista
Cena města Olomouce v oblasti publicistika a žurnalistika
WEST William R.
* 4. 2. 1947 New Jersey (USA) | pedagog, výkonný předseda Owensboro Sister Cities
Cena města Olomouce za koordinaci spolupráce s partnerským městem Owensboro

ROK 2003
BĚLOHLÁVEK František
* 11. 5. 1924 Nový Rychnov | malíř, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagog
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
HOŘÍNEK Antonín
* 5. 10. 1919 Velká Bystřice † 25. 7. 2009 Šternberk | sportovec, sportovní funkcionář
Cena města Olomouce v oblasti sport
KRÁL Vladimír, prof. MUDr., Csc.
* 29. 3. 1938 Plzeň | přednosta I. Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého
a Fakultní nemocnice v Olomouci
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy
MARTINÁKOVÁ Lucie, roz. HLOUŽKOVÁ
* 4. 3. 1981 Olomouc | sólistka baletního souboru Moravského divadla
Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění
NICEK Ladislav, Dr. Ing.
* 27. 8. 1913 Roudnice nad Labem † 12. 5. 2011 Šternberk | plavec, průkopník zimního plavání
Cena města Olomouce v oblasti sport
P. OLEJNÍK Josef, Msgre.
* 1. 7. 1914 Květná † 11. 7. 2009 Šternberk | skladatel duchovní hudby, pedagog
Cena města Olomouce v oblasti hudby

PEPRNÍK Jaroslav, prof. PhDr., Csc.
* 11. 2. 1927 Ivančice | filolog, profesor katedry anglistiky a amerikanistiky
Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy
POP Zdarek
* 23. 9. 1928 Přerov † 7. 5. 2008 Olomouc | loutkář, scénograf, výtvarník, vedoucí amatérského loutkového
divadla Kašpárkova říše Olomouc
Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění
ŠLAPETA Lubomír
* 9. 12. 1908 Místek (Frýdek-Místek) † 11. 4. 1983 Olomouc | akademický architekt
Cena města Olomouce v oblasti architektura a urbanismus – in memoriam
VOGLOVÁ Libuše
* 31. 7. 1924 Prešov | zakladatelka Svazu nuceně nasazených
Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

ROK 2002
GAJA Vojtěch, PhDr.
* 28. 7. 1912 Miškovice u Kroměříže † 23. 5. 1992 Olomouc | překladatel, estetik, pedagog
Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy – in memoriam
KOLÁŘ Bohumír, Mgr.
* 10. 11. 1932 Prostějov | novinář
Cena města Olomouce v oblasti kultura
PŘIKRYL Zdeněk, prof. PaedDr.
* 4. 7. 1928 Chomoutov | emeritní profesor sochařství, medailér, publicista, básník
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
ROMAN Pavel
* 25. 1. 1943 v Olomouci † 31. 1. 1972 v USA | čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě
Cena města Olomouce v oblasti sport – in memoriam

ROMANOVÁ – Graham Eva
* 27. 1. 1946 v Olomouci | čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě
Cena města Olomouce v oblasti sport
ŠTĚRBA Otakar, prof. RNDr., CSc.
* 18. 11. 1933 Brno | ekolog, cestovatel, odborný spisovatel
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy
TOPOĽSKÁ Lucy, doc. PhDr., CSc.
* 31. 12. 1933 Olomouc | germanistka, pedagožka
Cena města Olomouce v oblasti literatura

ROK 2001
P. BERKA Jakub Karel OPraem., Mgr.
* 9. 1. 1962 Vejprty | rektor baziliky a svatokopecký farář
Cena města Olomouce v oblasti kulturní a duchovní činnosti
BURIAN Václav
* 19. 7. 1921 Podbřežice u Vyškova † 18. 9. 1998 Šternberk | historik Olomouce a Hané
Cena města Olomouce v oblasti historie – in memoriam
CZMERO Rostislav
* 7. 12. 1926 Kralice na Hané † 23. 2. 2002 Olomouc | novinář
Cena města Olomouce v oblasti publicistika
HEGROVÁ Květoslava, Mgr.
* 4. 1. 1932 Praha | rusistka, pedagožka, překladatelka, zakladatelka Střediska SOS
pro vzájemnou pomoc občanů
Cena města Olomouce v oblasti sociální a charitativní činnosti
PANOŠ Vladimír, doc. RNDr., CSc.
* 2. 7. 1922 Strážské (Slovensko) † 7. 1. 2002 Olomouc | geograf, speleolog, pedagog
Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti přírodní vědy

STIBOR Miloslav, PaedDr.
* 11. 7. 1927 Olomouc † 7. 3. 2011 Olomouc | umělecký fotograf, výtvarný pedagog
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
TOGNER Milan, prof. PhDr.
* 29. 9. 1938 Zlín † 28. 11. 2002 Olomouc | historik umění, pedagog
Cena města Olomouce v oblasti historie umění

ROK 2000
HAMPLOVÁ Dobromila, roz. Leherová
* 17. 4. 1950 Šternberk | majitelka umělecké agentury ARS VIVA v Olomouci
Cena města Olomouce v oblasti hudby
KOMENDA Stanislav, prof. RNDr., DrSc.
* 7. 5. 1936 Louka u Jemnice † 17. 2. 2009 Olomouc | matematik, překladatel, pedagog, spisovatel
Cena města Olomouce v oblasti osobnost
KOVAŘÍK Slavoj
* 22. 9. 1923 Olomouc-Holice † 26. 6. 2003 Praha | malíř, scénograf, sochař, pedagog
Cena města Olomouce za celoživotní tvůrčí činnost v oblasti výtvarné umění
MAŠATOVÁ Milada, roz. Ulrichová, Mgr.
* 2. 2. 1934 Olomouc † 23. 6. 2000 Olomouc | režisérka a dramatička, zakladatelka loutkářského oddělení
Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění
MORES Antonín, prof. MUDr.
* 24. 5. 1908 Skoronice † 1. 2. 1997 Olomouc | lékař, pediatr, pedagog
Cena města Olomouce v oblasti lékařství – in memoriam
PÁNKOVÁ Věra, roz. Horská
* 17. 10. 1929 Zábřeh † 27. 11. 2000 Olomouc | režisérka a metodička, zakladatelka literárně-dramatického oboru
Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění – in memoriam
PEŘINA František, generálmajor
* 8. 4. 1911 Morkůvky u Břeclavi † 6. 5. 2006 Praha | legendární stíhací pilot
Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2. světové války

PEŘINA Jan, prof. RNDr., DrSc.
* 11. 11. 1936 Městec Králové | fyzik, tvůrce kvantové optiky, pedagog
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy
VÁLEK Drahomír
* 18. 11. 1925 Brno † 27. 11. 2001 Olomouc | sportovní trenér
Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti sportu

ROK 1999
MACHÁČEK Jaroslav, prof. PhDr., CSc.
* 15. 11. 1929 Olomouc | jazykovědec – anglista
Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy
NOHEJL Jaromír
* 24. 9. 1925 Kutná Hora † 22. 3. 2004 Olomouc | emeritní šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc
Cena města Olomouce v oblasti hudba
NOŽÍŘ Otakar
* 12. 3. 1917 Ledeč nad Sázavou † 2. 9. 2006 Paseka | fotbalový internacionál a tenista
Cena města Olomouce v oblasti sportu
NOŽÍŘOVÁ Jiřina, roz. Weintrittová
* 19. 4. 1920 Vyškov † 3. 9. 2007 Šternberk | házenkářka, zasloužilá mistryně sportu
Cena města Olomouce v oblasti sportu
SPÁČIL Vladimír, PhDr.
* 4. 10. 1935 Brodek u Přerova | archivář, historik
Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy
ŠTREIT Jindřich, prof. Mgr.
* 5. 9. 1946 Vsetín | fotograf, pedagog
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
VEJDOVSKÝ Václav, prof. MUDr., DrSc.
* 15. 2. 1896 Praha † 28. 9. 1977 Olomouc | přednosta oční kliniky a děkan lékařské fakulty UP
Cena města Olomouce v oblasti lékařství – in memoriam

ROK 1998
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
ČERNOUŠEK Tomáš, Ing. arch.
* 6. 12. 1927 Brno † 13. 9. 2001 Praha | hlavní architekt a předseda komise pro sakrální umění Olomouckého
arcibiskupství, výtvarník, člen Zastupitelstva města Olomouce
Cena města Olomouce v oblasti architektura
DOFO – Olomoucká fotografická skupina | 1959–1975
HAJN Ján
* 17. 10. 1923 Galanta † 27. 3. 2006 Olomouc | fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO
PŘEČEK Ivo
* 12. 9. 1935 Olomouc † 21. 2. 2006 Olomouc | fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO
Cena města Olomouce v oblasti fotografie
HANÁKOVÁ Marie
* 22. 1. 1922 Mostišť u Velkého Meziříčí | trojnásobná mistryně světa v atletice, osminásobná
mistryně Evropy v atletice
Cena města Olomouce v oblasti sportu
HYNEK Zdeněk, Ing. arch.
* 16. 11. 1922 Olomouc † 13. 8. 2006 Olomouc | olomoucký architekt a urbanista, odborný publicista,
dlouholetý člen a spolupracovník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci
Cena města Olomouce v oblasti architektura
LANGROVÁ Martina, roz. Žalčíková, Mgr.
* 2. 7. 1967 Zlín | pracovnice olomoucké charity a občanského sdružení Trend vozíčkářů
Cena města Olomouce v oblasti osobnost
PETRŮ Eduard, prof. PhDr., DrSc.
* 16. 12. 1928 Olomouc † 3. 3. 2006 Olomouc | literární vědec, editor
Cena města Olomouce v oblasti historie

PLÍHAL Karel
* 23. 8. 1958 Přerov | folkový skladatel a písničkář
Cena města Olomouce v oblasti hudba
PROCHÁZKA Josef, prof. MUDr., CSc.
* 22. 12. 1914 Osenice † 27. 7. 2002 Olomouc | lékař – hematolog, pedagog, aktivní hudebník
a hudební organizátor
Cena města Olomouce v oblasti hudba
ŘEHÁK František
* 4. 10. 1923 Nový Bydžov | herec a režisér, dlouholetý člen Moravského divadla
Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění
SMEJKAL Bohuslav
* 11. 5. 1924 Olomouc-Holice | kulturní a osvětový pracovník
Cena města Olomouce v oblasti kultura
STRNAD Miroslav, doc. Ing., CSc.
* 9. 1. 1958 Jihlava | vedoucí výzkumného týmu řešitelů léčby rakoviny
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy
STÝSKAL Jiří, doc. PhDr., CSc.
* 30. 8. 1934 Olomouc | literární historik a teatrolog, pedagog
Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění
ŠNAJDR Miroslav, st.
* 8. 11. 1938 Tovéř, okr. Olomouc | malíř, hudebník
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
THEIMER Ivan, Dr. h. c.
* 18. 9. 1944 Olomouc | sochař, výtvarník
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění
VÁCLAVEK Ludvík E., prof. PhDr., CSc.
* 28. 4. 1931 Olomouc | literární historik, germanista
Cena města Olomouce v oblasti historie

ZATLOUKAL Pavel, prof. 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

ROK 1997
BRÜCKNER Karel
* 13. 11. 1939 Olomouc | fotbalový trenér
Cena města Olomouce za vynikající a dlouholetou trenérskou činnost oddílu kopané SK Sigma Olomouc
ENGELBRECHT Wilken, drs.
* 19. 9. 1962 Nizozemí | pedagog nederlandistiky
Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodně 1997
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUC
Cena města Olomouce za všestrannou pomoc během povodně 1997
JAŘAB Josef, prof. PhDr., CSc. Dr. h. c.
* 26. 7. 1937 Kravaře, okr. Opava | amerikanista, senátor
Cena města Olomouce za práci pro rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci
KULÍŠEK Jaroslav, pplk.
* 22. 7. 1953 | účastník mírové mise
Cena města Olomouce za odvahu při výkonu vojenské služby
LIBERDA Miroslav, doc. JUDr.
* 2. 4. 1926 Čečejovice † 7. 1. 1998 Olomouc | děkan Právnické fakulty UP
Cena města Olomouce za zásadní podíl při budování Právnické fakulty UP v Olomouci – in memoriam
LOUDA Jiří
* 3. 10. 1920 Kutná Hora | heraldik
Cena města Olomouce za vynikající výsledky v oboru heraldiky
MĚSTO LUZERN
Cena města Olomouce za pomoc při odstraňování následků povodní 1997

MACHYTKA Lubor, PhDr. JUDr.
* 26. 1. 1918 Nová Paka, okr. Jičín † 28. 1. 2001 Olomouc | historik umění
Cena města Olomouce za dlouholetou badatelskou práci v oblasti starého umění
SCHINDLER Antonín
* 25. 5. 1925 Dvorce, okr. Bruntál † 9. 9. 2010 Olomouc | hudebník, organolog
Cena města Olomouce za všestrannou kulturní zejména hudební, interpretační a organizační činnost
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR Gymnázia v Olomouci-Hejčíně
Dohnalová Lenka, roz. Šenková
* 18. 3. 1963 Šternberk | pedagožka, sbormistryně
MLYNÁŘ Richard
* 23. 5. 1963 Šternberk | hudebník
Cena města Olomouce za vynikající interpretaci hudební tvorby
ŠVÁB Josef, plukovník, MUDr.
* 8. 10. 1933 Trpín-Hlásnice u Svojanova, okr. Svitavy | bývalý ředitel Vojenské nemocnice
Cena města Olomouce za památkovou obnovu a rozvoj kulturního života Klášterního Hradiska
TICHÁK Milan, PhDr.
* 20. 8. 1933 Paskov, okr. Frýdek-Místek | historik a publicista
Cena města Olomouce za dlouholetou práci v oblasti olomoucké vlastivědy
PLATFORMA VEENENDAAL – OLOMOUC
Cena města Olomouce za angažovanost při odstraňování důsledků povodní 1997
VOZNICA Petr, generálmajor, Ing., CSc.
* 7. 11. 1954 Karviná | vojenský velitel
Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodní 1997
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