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Vážené dámy a pánové, milí přátelé,
když si Olomoučané vloni připomínali zásluhy a přínos šesti osobností a jedné významné instituce, bylo to už po dvacáté, kdy město vyjádřilo za konkrétní činy a dílo i konkrétní poděkování. Letos tedy zahajujeme třetí dekádu projektu, který potvrzuje, že mezi
námi stále žijí mimořádní lidé se schopností zaujmout, vyniknout nad průměr a případně
stvořit cosi nadčasového. Je velmi potěšitelné, že ani po dvaceti letech není nouze
o tipy na oceněné – letos se opět sešlo několik desítek zajímavých návrhů.
Olomouc je městem s neobyčejně dlouhou historií i tradicemi, k nimž patřil vždy i zdravý
patriotismus a hrdost. Patriotismus dávných tvůrců a jejich hrdost na příslušnost k olomouckému měšťanstvu ostatně zanechaly v Olomouci množství nepřehlédnutelných
a výrazných stop - za všechny stačí připomenout jedinečný Sloup Nejsvětější Trojice,
vytvořený olomouckými mistry a řemeslníky. Dnešní Ceny města Olomouce nám jen
připomínají, že hrdost je v Olomouci stále na místě a že zde stále žijí a pracují lidé, kteří
dokáží pílí, odhodláním či mistrovstvím pozvedávat své konání na výrazně nadstandardní úroveň.
Ceny města Olomouce jsou udělovány od roku 1998. V roce 2009 k nim pak navíc
přibyla i cena za počin roku. Díky tomuto ocenění můžeme každým rokem vyjádřit vděk
i za konkrétní jednotlivé projevy statečnosti a rozhodnosti. Tato cena vyjadřuje uznání
významného jednání, konkrétního díla nebo mimořádného úspěchu v loňském roce.
A i zde je pokaždé z čeho vybírat.
Všem letos nominovaným osobnostem gratuluji a děkuji. Ať už za jejich dlouhodobé
dílo, nebo za některý výjimečný počin. Děkuji jim za sebe i za Olomouc. Naše město si
vás váží!

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor statutárního města Olomouce

Mons. Josef Hrdlička
emeritní biskup | za kulturní a duchovní povznesení
společenského a církevního života ve městě

a památky. Deset let působil jako člen Papežské

Narodil se v roce 1942 ve Velkých Opatovicích nedaleko Jevíčka. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou
fakultu do Litoměřic nastoupil z politických důvodů
až v roce 1967 a po zřízení pobočky v Olomouci dokončil teologická studia zde. V létě roku 1972 byl
vysvěcen na kněze a během následujících let působil v duchovní správě jako kaplan v Ostravě, dále
pak ve farnostech na Šumpersku (Hoštejn, Hynčina,
Maletín, Mírov) nebo na Bruntálsku (Liptaň, Pitárné,
Třemešná, Vysoká).

prvním čestným členem Vysokoškolského katolic-

Dne 17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem thunudrumské diecéze (Tunisko) a pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení
přijal 7. dubna téhož roku a za své biskupské heslo
si zvolil citát z Janova evangelia „Vos dixi amicos“ –
„Nazval jsem vás přáteli“. V únoru 2017, po dvaceti
sedmi letech v biskupském úřadu, požádal papeže
Františka o zproštění této funkce z důvodu dovršení věku 75 let. Papež jeho žádosti vyhověl a Mons.
Hrdlička se tak stal emeritním pomocným biskupem
olomouckým.

Již od mládí se věnuje překladům anglických, fran-

Byl děkanem metropolitní kapituly u sv. Václava
v Olomouci a na Arcibiskupství olomouckém působil
jako biskupský vikář pro pastoraci. V rámci České
biskupské konference zasedal v Komisi pro liturgii a do roku 2017 byl předsedou Rady pro kulturu

komise pro kulturu. V roce 2017 se stal historicky
kého hnutí Olomouc.
Mons. Hrdlička je také autorem duchovní literatury,
jmenujme například díla Pane, ty víš všechno: náměty pro krátké homilie ve všední dny v době postní
a velikonoční, knihy úvah a duchovních povzbuzení Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách nebo
soubor Probuď se, citero a harfo: úvahy a meditace
nad žalmy.

couzských nebo německých básníků a ﬁlozofů,
mezi nimiž je např. Thomas Stearns Eliot, Gerard
Manley Hopkins, Gilbert Keith Chesterton, Robert
Southwell, Rainer Maria Rilke a další. Jako editor
je podepsán pod antologií evropské poezie Celá
krásná, pod sborníkem slovesného umění a krásné
literatury v rodinné katechezi Mezi setbou a sklizní nebo breviářem Denní modlitba církve. Kromě
toho je autorem řady textů k duchovním písním.
Přeložil i staré německé texty k Bachovým chorálům. Na motivy dramatu Paula Claudela Zvěstování
Panně Marii napsal libreto k opeře o naději, lásce
a síle oběti Noc plná světla, kterou nastudovalo
Moravské divadlo Olomouc v roce 2013.

kultura
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Jaroslav Hutka
folkový zpěvák signatář Charty 77 | za reprezentaci
města a šíření demokracie
Olomoucký rodák z vily Primavesi Jaroslav Hutka
(*1947) je jedním z prvních českých folkových písničkářů, textařů a hudebních skladatelů. Do širšího
povědomí nefolkového publika se dostal v listopadu
roku 1989, kdy se jeho píseň Náměšť stala jedním
z nejvýraznějších symbolů sametové revoluce. Ale
atmosféra pospolitosti a porozumění jako by byla
přítomna na každém jeho koncertě, kde si publikum
rádo zazpívá společně s ním.
Na svou hudební dráhu se vydal v 60. letech. V politicky složitém období, které následovalo po okupaci
v srpnu 1968, se Hutka vlastní iniciativou zasazoval
o to, aby česká písničkářská scéna i nadále dostávala zasloužený prostor. Proto se stal jedním ze
zakladatelů Šafránu, volného sdružení písničkářů,
kteří usilovali o možnost legálně veřejně vystupovat. Po stále rostoucím počtu konﬂiktů s StB a VB
se Hutka spolu s ostatními členy tohoto neformálního uskupení rozhodli Šafrán po několika letech
působení rozpustit. Hutkův podpis Charty 77, která

představovala jednu z nejvýznamnějších akcí opozice proti komunistickému režimu v období normalizace, jako by byl předzvěstí jeho brzkého odchodu do exilu. Zbylé roky komunistické nadvlády tak
Hutka strávil v Nizozemí, odkud se vrátil až během
sametové revoluce.
Nicméně polistopadový vývoj v republice se Hutkovi
také nejeví jako ideální a stává se novým terčem
jeho kritiky spolu s konzumním způsobem života
nebo snahou rychle zbohatnout. Svou nespokojenost s tehdejší politickou situací vyjádřil také na začátku nového tisíciletí opakovanou kandidaturou
do Poslanecké sněmovny (za Balbínovu poetickou
stranu a za Stranu zelených). Ve svých satirických
písních se vyjadřuje k současné politické situaci dodnes. V roce 2018 oslaví Jaroslav Hutka 50. výročí
svého veřejného vystupování.
V jeho hudební tvorbě se dají vysledovat dvě odlišné
orientace. Jednou jsou adaptace moravských lidových písní, druhou jeho původní tvorba. Kromě toho
je Hutka autorem také několika prozaických textů,
např. Dvorky, Plechovka nebo Utkání se skálou.

kultura
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Jaroslav Jurka
bývalý československý sportovní šermíř, držitel titulu Šermíř století a Ceny Drahoše Válka 2017
za dlouholetou sportovní činnost

ﬂeretem a v Moskvě také v kategorii kordu družstev.

Jaroslav Jurka (*1949) je nejúspěšnějším šermířem
československé historie. Český šermířský svaz jej
dokonce označil za nejvýraznější šermířskou osobnost naší země a prohlásil jej Šermířem století.

ku se do USA nemohl vydat. V roce 1985 obsadil

Ve své sportovní kariéře se zaměřil na kombinaci
šermu kordem a ﬂeretem. Je jedním z posledních
univerzálních šermířů, kteří obě techniky kombinovali, protože dnešní sportovci se ve své kariéře zaměřují pouze na jednu z nich.

k šermu vedl svého syna a nyní spolu s ním vede

V sedmdesátých a osmdesátých letech reprezentoval Československo na mistrovstvích světa
a na olympijských hrách. Na těch startoval v roce
1976 v Montrealu a v roce 1980 v Moskvě, v obou
případech v disciplínách šermu kordem a šermu

let všechny věkové kategorie olomouckých šermířů,

Původně se měl účastnit také her v Los Angeles
roku 1984, ale kvůli bojkotu zemí východního blona mistrovství světa v soutěži jednotlivců v šermu
kordem druhé místo.
Jaroslav Jurka pochází ze šermířské rodiny a sám
k tomuto sportu i své dva vnuky. Ti už za sebou mají
mezinárodní úspěchy a Jakub je jedním z nejnadějnějších jmen české reprezentace. Své zkušenosti ale
nepředává pouze v rodině, trénuje už více než třicet
od dětí po dospělé. Jeho žáci posbírali za dlouhou
dobu jeho trenérského působení již mnoho úspěchů
na poli národním i mezinárodním, za což byl jejich
trenér vyznamenán Cenou Drahoše Válka.

sport
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prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.
lékař, profesor Kliniky zubního lékařství LF UP
v Olomouci, jako první v tehdejším východním bloku
zavedl v roce 1969 na olomoucké stomatologické
klinice ﬁxní ortodontické aparáty

Evropě, neboť Československo se stalo první zemí
východoevropského bloku, kde se s ﬁxními aparáty začalo systematicky pracovat, učit o nich a školit
v práci s nimi také další odborníky z okolních zemí.

Milan Kamínek se narodil v roce 1938 v Kolíně.
Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého
v Olomouci a je předním českým odborníkem
v oblasti ortodoncie, která se zabývá studiem, nápravou a prevencí vad v postavení zubů a čelistí.
Díky němu se u nás zavedla léčba ﬁxními ortodontickými aparáty, lidově rovnátky, již v roce 1969.
MUDr. Kamínek se inspiroval při svých studijních
pobytech v Dánsku a byl prvním, kdo podobnou
praxi v tehdejším Československu zavedl.

Tento typ rovnátek je účinnější než ten snímací
a využívá se dodnes po celém světě. Jejich největší
rozmach u nás nastal v 80. letech, to se ale ještě
používaly odlišné materiály, např. plastická hmota.
Dnes jsou dostupné nejrůznější verze ﬁxních aparátů, mimo jiné s kovovými nebo keramickými zámky.

Působil jako vedoucí oddělení a v letech
1991–1993 jako přednosta II. stomatologické kliniky v Olomouci, v letech 2002–2003 byl prezidentem Evropské ortodontické společnosti.
Dostalo se mu uznání v podobě řady univerzitních,
národních i mezinárodních ocenění. Je čestným
členem České ortodontické společnosti, Polské
ortodontické společnosti, Slovenské ortodontické
společnosti a člen-korespondent Německé společnosti pro čelistní ortopedii. Mimoto je prvním
českým stomatologem, který byl jmenován členem The Royal College of Surgeons of England.
Česká stomatologická komora ocenila jeho přínos
titulem Osobnost české stomatologie a Univerzita
Palackého v Olomouci Cenou Františka Palackého.
Milan Kamínek zásadně ovlivnil rozvoj ortodontického odvětví stomatologie nejen u nás, ale i ve střední

MUDr. Kamínek je v ortodoncii činný dodnes, působí na Klinice zubního lékařství Univerzity Palackého
a Fakultní nemocnice v Olomouci. Jako vedoucí
specializační přípravy oboru ortodoncie na ortodontickém oddělení trvale prosazuje náročné specializační školení pro skupinu specializantů podle vzorového programu Evropské ortodontické společnosti.
Tento systém vzdělávání započal pod jeho vedením
v roce 1994, čímž se Olomouc stala prvním pracovištěm v oboru ze všech zemí bývalého socialistického bloku. Od roku 2008 usilovalo ortodontické
oddělení o potvrzení příkladného plnění vzorového
specializačního programu. Po náročném prověřování, které zahrnovalo i návštěvu dvou zahraničních
assessorů, bylo oddělení přijato do elitního společenství šestadvaceti evropských pracovišť. Z někdejších zemí východního bloku je tam zatím jediné.
Pod vedením prof. Kamínka byla v roce 2014 vydána zatím nejnovější česká učebnice ortodoncie,
na které spolu s kolektivem autorů pracoval dlouhých deset let.

věda a výzkum
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doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.
lékař, dlouholetý učitel lékařské fakulty UP
v Olomouci, v letech 1986–1988 ředitel FN
v Olomouci, přední operatér ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Josef Podstata se narodil v roce 1938 v Českém
Meziříčí. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, poté se specializoval na ústní,
čelistní a obličejovou chirurgii. Do roku 1990 působil ve Fakultní nemocnici v Olomouci a na Lékařské
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Při své
práci na stomatochirurgické katedře a III. stomatologické klinice, kde vedl lůžkové oddělení a operční
tým, publikoval přes sto článků v odborných tuzemských i zahraničních časopisech, přednášel na konferencích a sympoziích s klinickou tematikou doma
i v zahraničí. Jeho příspěvky se věnovaly převážně
orofaciální (ústní a obličejové) onkologii a díky své
dlouholeté chirurgické praxi patří dodnes mezi naše
největší odborníky v problematice nádorových onemocnění ústní dutiny.
Na konci sedmdesátých let měl významný podíl
na vybudování nové Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Olomouc,
kde založil krajské centrum orofaciální onkologie.
V roce 1985 se stal náměstkem ředitele Fakultní
nemocnice Olomouc a v letech 1986–1988 zde působil jako ředitel, přičemž v této funkci mj. zpracoval
do nedávna platný generel dostavby nemocnice.

Poté byl tři roky náměstkem ministra zdravotnictví
Československé republiky a v letech 1991–1993
pracoval jako odborný poradce na Úřadu vlády
České republiky a dalších centrálních úřadech.
Do soukromé sféry se přesunul v roce 1992, kdy se
na tři roky stal prvním zdravotním ředitelem pojišťovny Metal-Aliance.
Od roku 1993 působí v privátní praxi v oboru ústní,
čelistní a obličejové chirurgie a praktického zubního lékařství na vlastních pracovištích v Olomouci
a Praze. Je stále aktivní jako operatér i učitel, věnuje se převážně stomatochirurgii se zaměřením
na implantologii a výukovým kurzům, s nimiž navštívil např. Petrohrad, Rigu, Bukurešť, Brašov, Kišiněv,
Lvov nebo Poznaň. Stal se také propagátorem
jednodenní chirurgie, která zbavuje pacienty nutnosti hospitalizace. O dané problematice přednáší
pravidelně od roku 1995, v posledních letech i se
svými spolupracovníky, a to zejména na zahraničních sympoziích (Stockholm, Barcelona, Valencie,
Edinburgh, Monte Carlo). Vloni otevřel své zcela
nové Stomatologické a implantologické centrum
v Olomouci, které je jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu v České republice.
Mezi lety 1998 a 2009 byl vedoucím katedry stomatologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a členem vědecké rady Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

věda a výzkum
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PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.
historik, emeritní člen katedry historie FF UP v Olomouci
za zmapování jmen všech pohřbených vojáků
v Památníku Jihoslovanům v Bezručových sadech
Historik, do roku 2009 dlouholetý člen katedry
historie Filozoﬁcké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Oceněn za vytvoření seznamu jihoslovanských vojáků z první světové války, jejichž ostatky
byly uloženy do společného mauzolea v olomouckých Bezručových sadech.
Narodil se v roce 1934 v Šebrově na Blanensku.
Historii vystudoval v Olomouci spolu s češtinou.
Několik let učil na základní i střední škole na severní
Moravě, kde působil také kulturní prací na poli populární i vážné hudby. Od roku 1962 se stal asistentem
na katedře dějepisu Pedagogického institutu, posléze Pedagogické fakulty UP. V odborném růstu se
proﬁloval orientací na dějiny jižních Slovanů, přičemž
hlavní sférou jeho zájmu se stala tematika česko-jihoslovanských kulturních vztahů v období První
republiky. Zejména po přechodu na katedru historie
Filozoﬁcké fakulty UP (1978) publikoval četné studie a články o našich kulturních stycích s národy bývalé Jugoslávie v různých oblastech společenského
života i ve sféře mezistátní. Po rozpadu Jugoslávie
koncem 20. století změnil tematiku a věnoval se výzkumu naší posrpnové emigrace v Evropě. V souladu s dobovým proﬁlem katedry historie publikoval
rovněž v oboru regionální historie, mezi jinými i jako
spoluautor velkých Dějin Olomouce.

Město Olomouc v roce 2015 úspěšně dořešilo majetkoprávní problémy mauzolea, dlouhodobě nejasné
a navíc zkomplikované rozpadem Jugoslávie. Mohlo
tak přikročit k opravě tohoto památníku postaveného podle návrhu architekta Huberta Austa v roce
1926 péčí olomouckého odboru Československojihoslovanské ligy. V průběhu let se mauzoleum stalo
i kulturně-historickou památkou.
V říjnu roku 1928 byly do krypty mauzolea uloženy
ostatky 1187 vojínů, kteří za první světové války zemřeli v lazaretech a nemocnicích na území Moravy
a Slezska. Jejich původní seznam se v letech nacistické okupace ztratil. Díky zaujetí a neúnavnému hledání v archivech v Praze i Bělehradě pořídil dr. Arnošt
Skoupý, CSc. dvě nové, kriticky korigované verze.
Abecední seznam vojáků obsahuje jejich jména, informaci o jejich vojenské hodnosti, rodišti náboženském
vyznání i číselný údaj o umístění v mauzoleu. Paralelní
seznam podle míst exhumace, kterých na Moravě
a ve Slezsku bylo celkem 49, byl vypracován na základě původních exhumačních protokolů. V obou případech v rámci kritických korektur aplikoval autor též
aktualizační hledisko, a to s ohledem na nové politické uspořádání po rozpadu Jugoslávie v devadesátých
letech. Různojazyčné údaje o místech narození, regionech a zemích použité původně v protokolech z roku
1928 uvedl do souladu se současným stavem. Vedle
dokumentární hodnoty se tak významně zvýšila též
informační hodnota seznamů, jak dosvědčuje zájem
projevený např. ze Slovinska a Chorvatska.

jiné
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Vojenská nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice Olomouc byla založena v květnu
roku 1748 a v roce 2018 si tedy připomíná 270. výročí vzniku. To z ní činí nejen nejstarší útvar současné olomoucké posádky, ale patrně i nejstarší českou
vojenskou nemocnici. Od roku 1802 sídlí její největší
část v barokních prostorách bývalé premonstrátské
kanonie Klášterní Hradisko. Jedním ze základních poslání olomoucké vojenské nemocnice byla prakticky již
od jejího počátku péče o válečné veterány.
Ministerstvo obrany zareagovalo na vzrůstající potřebu patřičné péče o veterány vytvořením závazné koncepce, která
deﬁnovala způsoby další práce s nimi. Vojenská nemocnice
Olomouc se na koncepci aktivně podílela a v únoru 2008
otevřela v prostorách nově rekonstruovaného barokního
Hospodářského dvora Centrum komplexní péče o veterány. Dosud se jedná o jedno ze tří podobných armádních
center v republice a disponuje kapacitou dvacet sedm lůžek. Deset z nich má charakter sociálních lůžek, zbylá jsou
určena pro dlouhodobě nemocné.
Je zřejmé, že tato péče je orientována především na veterány seniorského věku, dosud tedy převážně druhoválečné, centrum ale poskytuje péči i novodobým veteránům, kteří vyžadují dlouhodobou léčbu nebo již dosáhli
seniorského věku. Mezi hospitalizovanými se objevili např.
PhDr. Jiří Louda, významný český heraldik, nebo Leopold
Färber, účastník II. a III. odboje. Volná lůžka nabízí nemocnice i civilním pacientům. Předpoklady jsou takové, že
v průběhu tří let bude kapacita služeb tohoto charakteru
zcela využita novodobými válečnými veterány, kterých je
jen v Olomouci a blízkém okolí již více než 4 500.

Nemocnice ještě provozuje ve spolupráci s Vojenskou
nemocnicí Brno nepřetržitou linku psychologické
podpory a zřídila „bezpečné místo“, což je anonymní
psychologická poradna pro vojáky a jejich blízké, veteránům nabízí různé beneﬁty a snaží se v rámci svých
možností zaměstnávat válečné veterány na pozicích
ve Vojenské nemocnici Olomouc, navíc i mnozí její lékaři a sestry jsou novodobými válečnými veterány.
V roce 2017 získala nemocnice do vlastnictví prelátskou zahradu, poslední neopravenou součást národní
kulturní památky Klášterní Hradisko. Cílem je obnovit
její podstatnou část v barokním duchu s tím, že mimo
jiné tak vznikne unikátní relaxační zóna pro hospitalizované veterány i širokou veřejnost.
Vojenská nemocnice Olomouc sama organizuje nebo
se podílí na pietních a kulturních akcích s veteránskou
tematikou, úzce spolupracuje se statutárním městem
Olomouc, Olomouckým krajem, Iniciativou pro podporu
vypálených obcí, Československou obcí legionářskou
a ostatními veteránskými organizacemi včetně organizací sdružujících účastníky III. odboje. Nedílnou součástí její práce je i péče duchovní, zajištěná součinností
s Arcidiecézí olomouckou, a práce s dobrovolníky, v nejbližší době má v plánu prohloubit spolupráci se skauty.
Cílem Vojenské nemocnice Olomouc je aktivně se podílet na tom, aby občané věděli, že mezi nimi žijí lidé,
kteří se zasloužili o svobodu a bezpečí naší republiky
a že jim za to patří upřímná úcta a dík nás všech.

jiné | za příkladnou péči o válečné veterány
Cena města Olomouce za rok 2017

Nakladatelství Fontána
Obrazová publikace Milena Valušková Fotograﬁe
1971–2017 představuje výběr fotograﬁí olomoucké
fotografky Mileny Valuškové (*1947) od roku 1971
až po současnost. Knihu vydalo olomoucké nakladatelství Fontána ve spolupráci s Muzeem umění
Olomouc a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury
České republiky, Olomoucký kraj a statutární město
Olomouc. Vyšla k životnímu jubileu fotografky u příležitosti výstavy, která byla k vidění v Muzeu umění
Olomouc od června do října 2017.

tvary. Ve svých fotograﬁckých souborech ráda pracovala také s překrýváním negativů nebo s fotogramy, stínovými obrazy vytvářenými slunečním světlem
bez pomoci fotoaparátu. Publikace ale mapuje také
Valuškové dokumentární fotograﬁe, např. záběry
z oslav Prvního máje v roce 1978, ale také obsáhlý
soubor ze života dožívajících obyvatel dělnické kolonie ve Štěpánově.

Publikace mapuje vývoj a profesní kariéru fotografky a je členěna do tří kapitol – Tichá místa, Rozhovor
a Život v datech. Najdete v ní spoustu fotograﬁí
v černobílém i barevném provedení a doprovodné
texty z pera kurátorky výstavy Štěpánky Bieleszové,
které jsou jak v češtině, tak v angličtině. Poslední
zmiňovaná kapitola obsahuje bibliograﬁi.

Nakladatelství a knihkupectví Fontána, jehož majitelem je Ing. Jiří Švarc, působí v Olomouci již
od roku 1990. Publikace je již pátá, kterou nakladatelství ve spolupráci s Milenou Valuškovou vydalo.
Tituly jsou tematicky vázány na autorčin rodný kraj
– Olomoucko – krajinné imprese, Průvodce po tajemstvích hradů s textem Ireny Šindlářové, výpravná
obrazová publikace Olomouc a Třináct zastavení
v moravské krajině.

Tvorba Mileny Valuškové se rozprostírá od dokumentu až po mnohovrstevnaté krajinné studie.
Představuje i snová, technicky komplikovaná zátiší. Autorčina tvorba se vyznačuje prací se světlem
v krajině, typické jsou pro ni snímky keřů, travin, větví a stromů akcentujících přirozené linie a organické

Oceněná publikace není ovšem jediná, kterou nakladatelství Fontána z oblasti výtvarného umění
realizovalo. Byly to například publikace o významné výtvarné skupině Šmidrové: Jednou Šmidrou,
Šmidrou navěky s textem Věry Jirousové a Jindřich
Štreit – (ne)známé fotograﬁe 1978–1989.

za přípravu a vydání obrazové
publikace Milena Valušková Fotograﬁe 1971–2017
Cena za počin roku 2017

Mgr. Šimon Pelikán
Šimon Pelikán (*1986) je jedním z mála Olomoučanů, kteří se mohou pyšnit titulem Kapitán. Nejen
že má na to zkoušky, ale také se pravidelně plaví
po řece Moravě pod záštitou spolku Řeka Morava
pro Olomouc.
Pelikánovu vášeň pro vodu je možné pozorovat již
dlouho. V mládí se věnoval kanoistice a je mistrem
světa a mistrem Evropy v kategorii juniorů. Kromě
toho rád surfuje nebo jezdí na kiteboardu, zajímají
ho i plachetnice. Za vysokoškolských studií se mu
podařilo splnit si svůj sen a vydal se na měsíční expediční plavbu po Atlantském oceánu, na níž měl
za úkol zkoumat psychické, sociální a spirituální
dimenze života člověka v extrémních podmínkách.
Po tomto unikátním zážitku se ještě více utvrdil
v tom, že lodím se chce věnovat i nadále. Vzhledem
k jeho silnému vztahu k městu Olomouci se rozhodl zkombinovat kapitánský život také s tím reálným,
tedy nevydat se vstříc izolaci na širé moře, ale oživit
řeku Moravu v rodném městě.
Téměř tři roky stojí za jedinečným projektem s názvem Plavby Olomouc, který rozvířil hladinu největší olomoucké řeky. Šimon Pelikán na ní pořádá
vyhlídkové plavby hned na dvou lodích – Ololodi
Kordulce a Marii Terezii. Zatímco první loď odkoupil,

stavbu druhé sám inicioval a za pomocí místních živnostníků ji navrhl a postavil za rekordních několik
týdnů. Marie Terezie pluje na Moravě od září 2017
a zaměřuje se na odlišný výklad než její starší sestra – na olomoucké baroko. Pelikánovy prohlídky
města tak kombinují nevšední pohled na Olomouc
z vodního kanálu spolu s historickým kontextem
vývoje krajského města na řece a jsou atraktivním
lákadlem nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele.
Šimon Pelikán ale nezahálí a vymýšlí stále nové projekty, které lákají nejen nové návštěvníky, ale stávají
se i důvodem návratu těch původních. Již dva roky
za sebou pořádal multižánrový festival Řeka má duši,
který se koná přímo na vodní hladině. Každoročním
vyvrcholením festivalu je přímo pro tuto akci vytvořená divadelní inscenace, která se odehrává přímo
na palubách lodí.
Dalším projektem Šimona Pelikána je Ološlap, unikátní vozítko, které pohánějí svým šlapáním samotní
pasažéři. Spolu s historickým výkladem o krajském
městě si tak mohou užít popíjení piva. Tento zábavný
pojízdný pivní bar funguje pod Pelikánovým vedením v Olomouci od roku 2016.

za rozvoj cestovního a turistického ruchu na řece Moravě
Cena za počin roku 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Celý název výstavy, která byla k vidění v sále
sv. Kláry Vlastivědného muzea v Olomouci na přelomu let 2016 a 2017, je František Josef I. v Olomouci:
Výstava ke 100. výročí úmrtí císaře. Za jejím uspořádáním stojí tým pracovníků Vlastivědného muzea
v Olomouci s kurátorkou Markétou Dolákovou. Díky
dvojjazyčnému zpracování byla výstava přístupná
nejen pro česky, ale i pro německy mluvící zájemce.
Expozice vznikla také díky rozsáhlé spolupráci s kulturními institucemi v Rakousku, kterou zprostředkovalo Velvyslanectví České republiky ve Vídni.

Ovšem kromě průběhu a podoby arcivévodových
a později císařových návštěv výstava přibližovala
také to, jaká místa ve městě navštívil nebo jakým
způsobem zde trávil volný čas. V expozici se objevily
nejrůznější autentické exponáty, např. unikátní soubor mozaik, který byl používán k osvětlení nočního
města, nebo předměty z osobního majetku císaře
jako císařův dětský stolek či jeho maršálská uniforma. Nechyběly ani památeční předměty – pero,
kterým se císař v Olomouci podepsal, nebo terč,
do kterého vystřelil.

Výstava poskytla vzácnou příležitost poznání doby
za císaře pána, jak ji prožívala hanácká metropole, a alespoň částečně splatila pomyslný dluh
Olomoučanů vůči ‚stařičkému mocnáři’, za jehož panování město zažívalo nebývalý rozkvět. Byla to právě Olomouc, kde se v trůnním sále Arcibiskupského
paláce v roce 1848 ujal tehdy osmnáctiletý arcivévoda František Josef vlády a od té doby se mohl
zvát císařem Františkem Josefem I. Po několik měsíců odsud nový monarcha také panoval celé říši.
Středem panovníkova zájmu se Olomouc stala poté
ještě několikrát.

Neméně zajímavým doplněním výstavy byly kromě
komentovaných prohlídek a podrobného katalogu
také interaktivní koutky pro děti i dospělé nebo
cyklus doprovodných přednášek, na nichž hostoval např. prof. Karl Vocelka z Vídeňské univerzity.
O významu Olomouce v životě císaře pojednávaly
také edukační programy pro základní i střední školy přímo z dílny Vlastivědného muzea. Ve výtvarné
dílně Kotilion pro každý den si zase zájemci z řad
veřejnosti mohli vyrobit vlastní květinovou brož.

za uspořádání výstavy František Josef I. v Olomouci
Cena za počin roku 2017

Bc. Jan Žůrek
Bc. Jan Žůrek (*1984) je ředitelem obecně prospěšné společnosti DW7, která provozuje Divadlo
na cucky, Galerii XY, komunitní zahradu Za()hrada
a pořádá mezinárodní festival Divadelní Flora.

Za dobu svého působení na olomoucké kultur-

Na Univerzitě Palackého v Olomouci studoval divadelní vědu a ﬁlozoﬁi. Aktivně se pohybuje na scéně
českého i zahraničního divadla i tance, což zúročuje
v práci dramaturga festivalu Divadelní Flora. V minulosti úzce spolupracoval také s řadou dalších
festivalů, jako byly Týden improvizace, Letní ﬁlmová
škola v Uherském Hradišti a Divadelní svět Brno.
Byl členem dramaturgické rady networku Nová síť
a Divadelního ústavu – Institutu umění. V současné době působí například v porotě Ceny Marka
Ravenhilla, která oceňuje česká divadla v oblasti
inscenování současné dramatiky, a také v grantové komisi Ministerstva kultury pro export českého
umění do zahraničí. V roce 2017 byl zvolen místopředsedou rady Asociace nezávislých divadel.

ho centra na olomouckém Dolním náměstí. Místo,

ní scéně stál za mnoha občanskými i komunitními
aktivitami a iniciativami. Jedním z posledních a dosud nejvýraznějších projektů bylo otevření kulturníkde se spojují divadelní sál, zkušebna, galerie, kavárna, knihkupectví i potřebné zázemí, naplno ožilo
na podzim roku 2017. Sídlí zde Divadlo na cucky,
které vedle vlastní tvorby soustavně prezentuje
špičkové české i zahraniční umělce. Kromě aktivit
zaměřených na širokou veřejnost pořádá toto centrum také workshopy pro děti Malí a na cucky, kurz
pro teenagery Studio na cucky či dramatický kurz
SENior, čímž prostor propůjčuje aktivitám všech
generací.

za vedení souboru Divadla na cucky a za projekt revitalizace
objektu a následné otevření stálé scény v centru Olomouce
Cena za počin roku 2017

ROK 2016
BOUČEK Jaroslav, prof. MUDr., CSc.
* 23. 8. 1941 Olomouc + 17. 11. 2017 Olomouc | lékař, vědec a pedagog
Cena v oblasti věda a výzkum
FRYDECKÝ Milan, Mgr.
* 10. 4. 1930 Moravský Krumlov | náčelník a starosta Sokola, podílel se na obnově Sokola, pedagog
Cena v oblasti sport
ŠKAMRADA Antonín, Ing. arch.
* 4. 12. 1928 Bystrovany | architekt, urbanista a pedagog
Cena v oblasti jiné
ŠTEFKA Zdeněk, Ing. arch., CSc.
* 3. 10. 1942 Olomouc | architekt a výtvarník
Cena v oblasti kultura
VŠETIČKA František, doc. PhDr., CSc.
* 25. 4. 1932 Olomouc | publicista, pedagog a předkladatel
Cena v oblasti kultura
ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ
za slavnostní představení nezvěstného a znovuobjeveného obrazu Nastolení Františka Josefa I. na trůn
2. prosince 1848 v Olomouci
Cena za počin roku 2016
PLCHOVÁ Miroslava
za záchranu života
Cena za počin roku 2016

ROK 2015
BALOGH Robert, Mgr., ArtD.
* 4. 7. 1960 Nové Zámky na Slovensku | choreograf, umělecký šéf souboru baletu Moravského divadla Olomouc
Cena v oblasti kultura

HOBZA Pavel, prof. Ing., DrSc., FRSC, dr. h.c.
* 21. 10. 1946 Přerov | chemik a pedagog
Cena v oblasti věda a výzkum
HRBEK Tomáš, PhDr.
* 15. 8. 1943 Olomouc | pedagog, představitel Židovské obce Olomouc
Cena v oblasti jiné
INDRÁK Karel, prof. MUDr., DrSc.
* 4. 12. 1947 Olomouc | lékař, vědec a pedagog
Cena v oblasti věda a výzkum
KADLEC Ján, Bc.
* 18. 12. 1949 Kalinkovo Slovensko | historik, památkář a publicista
Cena v oblasti jiné
VRAŠTIL Jaroslav, PaedDr., Ph.D.
* 6. 4. 1945 Olomouc | hudební skladatel a pedagog
Cena v oblasti kultura
KRČMÁŘ Ivo
za záchranu života
Cena za počin roku 2015
DIVADLO TRAMTARIE
za vydání Almanachu k 10. výročí založení divadla Tramtarie a nastudování inscenací Kabaret nahatý
Shakespeare a Růže pro Algernon
Cena za počin roku 2015

ROK 2014
BACK Gerlinde
* 22. 5. 1941 Schweinfurt | představitelka ekumenické nadace Stiftung Haus der Action 365 spolupracující
s městem Olomouc a Univerzitou Palackého v Olomouci
Cena v oblasti jiné za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů

HASTÍK Jiří, PhDr.
* 17. 12. 1945, Uherské Hradiště | malíř, graﬁk, výtvarný teoretik a kurátor
Cena v oblasti kultura
PACHMAN Richard
* 27. 4. 1966, Olomouc | hudební skladatel, malíř, zpěvák, spisovatel, textař
Cena v oblasti kultura
ZBOŘIL Radek, prof. RNDr., Ph.D.
* 21. 5. 1973, Olomouc | chemik
Cena v oblasti věda a výzkum
BARTOŠ Michal, Mgr., PhD. a Sluňákov, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
za vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví
Cena za počin roku 2014
VIČAR Jan, prof. PhDr., CSc. a kolektiv autorů
za vydání monograﬁe Hudba v Olomouci 1945–2013
Cena za počin roku 2014

ROK 2013
HLŮZA Bronislav, prof. RNDr., CSc.
* 8. 3. 1929 Loštice | botanik, mykoIog, vysokoškoIský učitel
Cena v oblasti přírodních věd
LIPUSOVÁ Marta
* 15. 5. 1957 Červená Voda | výtvarnice, humanitární pracovnice
Cena v oblasti jiné za humanitární činnost a podporu rodinného života
POGODA Richard
* 16. 8. 1944 Olomouc | hudebník, skladatel
Cena v oblasti hudby

RYŠKOVÁ Drahomíra Maria
* 4. 12. 1932 Zlín | aktivistka partnerství měst Olomouc-Nördlingen, výtvarnice
Cena v oblasti jiné za koordinaci spolupráce s partnerským městem Nördlingen
TEPLÝ Bohumil, doc.
* 13. 4. 1932 Olomouc | výtvarník, sochař, medailér, restaurátor
Cena v oblasti výtvarného umění
POŘADATELSKÁ AGENTURA FESTIVALU COLORES FLAMENCOS FRIENDLY & LOYAL
pod vedením Viktora Šebesty | za uspořádání koncertu kytaristy Paca de Lucíi
Cena za počin roku 2013 v oblasti kultury
MARČAN Vladimír
za reprezentaci města ve sportovní střelbě tělesně handicapovaných
Cena za počin roku 2013 v oblasti sportu
SOUBOR OPERY A OPERETY MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC
pod vedením Miloslava Oswalda | za nastudování opery Falstaff
Cena za počin roku 2013 v oblasti kultury

ROK 2012
GRAČKA Vladimír
* 17. 12. 1943 Olomouc | památkář, zedník a propagátor olomouckého podzemí
Cena města v oblasti jiné
HANUŠ Lumír Ondřej, doc. RNDr., DrSc.
* 20. 11. 1947 Olomouc | vědec, chemik, propagátor léčivých účinků konopí
Cena města v oblasti přírodní vědy
KEFER Reginald, PhDr.
* 27. 7. 1936 Praha | varhaník, dirigent, dlouholetý šéf opery olomouckého Divadla Oldřicha Stibora a pedagog
Cena města v oblasti hudba

POSPÍŠIL Leopold, prof. PhDr. JUDr., Ph.D. DSc.
* 26. 4. 1923 Olomouc | právník, antropolog, zakladatel antropologie práva, profesor Yale University, poradce
amerických prezidentů v oblasti lidských práv, autor desítek vědeckých prací a knih
Cena města v oblasti společenské vědy
TOUŠEK Luboš, Ing.
* 18. 2. 1937 Olomouc | dlouholetý pracovník v dobrovolné tělovýchově, podílel se na obnově Sokola,
propagátor výletů v přírodě, organizátor mnoha sportovních akcí
Cena města v oblasti sport – dobrovolná tělovýchova
VALUŠEK Rostislav, Mgr.
* 18. 6. 1946 Olomouc | spisovatel, básník, graﬁk a ilustrátor, vydavatel samizdatu, kněz husitské církve
Cena města v oblasti literatura
ZATLOUKAL Pavel, prof. PhDr.
jubilejní výstava Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951–2011
Cena za počin roku 2012 v oblasti kultury
TARANT Michael
režijní realizace open air představení Moravského divadla Olomouc Carmen
Cena za počin roku 2012 v oblasti kultury

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 | dlouhodobý 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 V OLOMOUCI
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 † 25. 10. 2014 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 † 11. 3. 2018 Olomouc | sbormistr pěveckých sborů
Cena města Olomouce v oblasti hudba, sborový zpěv
MIHÁL 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 Milán
* 7. 1. 1927 Podivín, okr. Břeclav † 3. 2. 2016 Olomouc | 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 † 8. 2. 2017 Olomouc | 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 † 15. 8. 2013 Olomouc | 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 † 28. 7. 2015 Olomouc | 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 † 16. 9. 2015 Olomouc | 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 Olomouc † 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 Olomouc | čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě
Cena města Olomouce v oblasti sport
ŠTĚRBA Otakar, prof. RNDr., CSc.
* 18. 11. 1933 Brno † 2. 3. 2017 Olomouc | 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 – in memoriam
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 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 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 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
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 † 3. 2. 2018 Olomouc | 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
LANGEROVÁ 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 † 28. 6. 2017 Olomouc | herec a režisér, dlouholetý člen Moravského divadla Olomouc
Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění
SMEJKAL Bohuslav
* 11. 5. 1924 Olomouc-Holice † 30. 7. 2015 Olomouc | 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 † 6. 2. 2014 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 Krnov | 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 † 1. 9. 2015 Olomouc | 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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