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Milé dámy, vážení pánové, spoluobčané,

máme za sebou větší část podivného roku, jehož pandemické události znemožnily pře-
dávání Cen města v obvyklém termínu. Dnes se máme zastavit a otočit svou pozornost 
k roku 2019, kdy nás nenapadlo, jak lehce se může život obrátit vzhůru nohama. Dnes, 
v mimořádném termínu, oceníme mimořádné osobnosti. Město, což jsme my všichni, 
děkuje laureátům za jejich práci, za jejich postoje, činy, skutky, dílo.

Dámy a pánové, Olomoučané, važme si všech, kdo dělají dobré skutky ku prospěchu měs-
ta. Přeji vám i laureátům podařený a nezapomenutelný večer a všem oceněným gratuluji!

 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce



Jiří Frait in memoriam

Jiří Frait, fotograf, člen Unie výtvarných umělců ČR 
a umělecké skupiny Střet 2001

Narozen 27. 5. 1953 v Olomouci. Fotografování se 
stalo významnou součástí jeho života od  dětství, 
do  dějin olomoucké fotografie se totiž zapsaly již 
tři generace rodiny Fraitů. Rodinnou tradici zapo-
čal Jan Frait (1909−1987), Jiřího otec, který měl 
v Olomouci ateliér už před druhou světovou válkou. 
Zajímala ho nová technika, nechtěl se přizpůsobo-
vat tehdejší běžné praxi, pracoval moderně a zkou-
šel různé variace s  používáním umělého světla. 
Úspěchu a uznání u nás i v zahraničí si však mohl 
bezstarostně užívat jen do  roku 1948, pak se stal 
trnem v oku totalitnímu režimu, byl odsouzen a věz-
něm a jeho práce byla z velké části zničena. Po pro-
puštění byl nucen pracovat jako dělník, na  svou 
lásku k fotografii však nikdy nezapomněl, neustále 
se k focení vracel a svou vášeň, pracovitost, odpo-
vědnost a profesionalitu předal i synu Jiřímu. 

Jiří Frait otci už od mladých let vypomáhal, dokon-
ce už v patnácti letech jeho fotografie z květinové 
výstavy Flora byly prezentovány v  místním tisku. 
Během prázdnin byl zasvěcován do alchymie foto-
grafie i svojí sestrou Janou Vyhlídalovou - Fraitovou, 
která byla vedoucí Fotografie v  Jeseníku. Takové 
podnětné rodinné prostředí mělo vliv i  na  výběr 
studia. Roku 1974 absolvoval Odbornou školu fo-
tografickou v  Prostějově. Po  odborné přípravě 
na  fotografické škole a  prvních fotolaboratorních 

zkušenostech v  obchodní reklamě přišel do  pro-
pagačního oddělení olomouckého Parku kultury 
a  oddechu. Zdejší každodenní setkávání s  umělci 
bezesporu ovlivnilo jeho ambice i sklony a přispělo 
k uvědomělému směřování k umělecké podobě fo-
tografie. Na tomto pracovišti strávil léta 1974−1987, 
než se vydal na dráhu fotografa ve svobodném po-
volání. Pracoval také pro celou řadu periodik.

Nejvíce se věnoval focení přírody, kterou milo-
val. Proslulými se staly jeho cykly věnované stro-
mům, nazvané například Lužní les, Vysočina, Břizy, 
Jeseníky, Struktury atd., vzniklé během celé jeho 
fotografické kariéry. Dalším významným objektem 
jeho hledáčku se stala olomoucká architektura. 
Tyto fotografie zajistily doprovod řadě odborných 
publikací a  průvodců. Největší publikace o  rodné 
Olomouci, kterou Jiří Frait připravil s  historikem 
Miloslavem Čermákem, se dočkala několika vydání. 
Fraitovi fotografie ale najdeme i v desítkách nástěn-
ných kalendářů či na  pohlednicích, v  tiskovinách 
soukromých firem, státních i církevních institucí.

Za  desítky let profesionální dráhy zdokumentoval 
svými snímky například činnost Moravské filharmo-
nie Olomouc, zachytil významné návštěvy ve měs-
tě, zdokumentoval dramatické okamžiky listopadu 
1989 a  mnohé další. Jeho fotografie loni připo-
mněly 30. výročí Sametové revoluce na samostat-
né autorské výstavě, pořádané Vlastivědným mu-
zeem Olomouc, a  na  společné výstavě „Listopad 



1989 v  Olomouci“, pořádané statutárním městem 
Olomouc. Fraitovy fotografie byly však vystaveny 
na  desítkách dalších samostatných i  kolektivních 
výstav, představil se i  třemi retrospektivními pře-
hlídkami v  letech 2004, 2009 a 2013. Byl členem 
skupiny STŘET 2001 i Unie výtvarných umělců ČR.

Jiří Frait zemřel 15. srpna 2018 ve věku 65 let. Stejně 
jako Jan předurčil Jiřího vášeň, tak i on předal své 
„řemeslo“ synovi. Tomáš Frait se tak stal třetí gene-
rací fotografické rodiny. V nakladatelství Booksprint 
vyšla v roce 2017 kniha Foto Frait: cesta genu, která 
mapuje celou rodinnou historii. Jiří Frait patřil k nej-
lepším fotografům, kteří v Olomouci pracovali. 

Kultura
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prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. in memoriam

Vítězslav Kolek, lékař, pneumolog, onkolog, bron-
cholog, pedagog, přednosta Kliniky plicních nemocí 
a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc, předse-
da České aliance proti chronickým respiračním ne-
mocem, světový odborník plicního lékařství

Narodil se 7. 9. 1953 v  Olomouci, kde také celý 
život žil, studoval a  pracoval. Po  vzoru svého otce 
– lékaře a  pneumologa – se rozhodl pro studium 
na  Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Poté 
spojil celý svůj profesní život s olomouckou Fakultní 
nemocnicí. Bylo to v roce 1977: toužil se stát inter-
nistou, ale v nesvobodné době normalizace byl rád, 
když mu bylo nabídnuto místo na plicním oddělení, 
čímž byl předurčen směr jeho zájmu. V roce 1981 
přišla atestační zkouška v oboru vnitřního lékařství, 
o tři roky později v oboru respiračních nemocí a tu-
berkulózy, které v  roce 1997 doplnil třetí atestací 
z klinické onkologie.

Na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy Lékařské 
fakulty UP a  Fakultní nemocnice působil nejprve 
jako odborný asistent, poté se stal docentem pro 
obor vnitřní nemoci, a  nakonec roku 1997 pro-
fesorem. Docentury, profesury i  vědeckých titulů 
CSc. a DrSc. dosáhl především za výzkum v oblasti 
sarkoidózy a  jiných intersticiálních plicních proce-
sů, jejichž výzkum tvořil hlavní náplň jeho vědecké 
činnosti. Spolu se svými kolegy jako první na svě-
tě rozšifroval část profilu bílkovin, který určuje 
směr rozvoje plicního zánětu a  sarkoidózy, dosud 

záhadné nemoci známé od 50. let minulého století. 
Olomoucké pracoviště bylo střediskem evropského 
výzkumu této nemoci.

V  roce 1999 převzal vedení kliniky, kterou řídil až 
do  své smrti. Dlouho se věnoval možnostem čas-
né detekce, diagnostiky a  léčby rakoviny plic pro 
české pacienty. Zabýval se také rozvojem nových 
intervenčních bronchologických metod určených 
k  uvolňování dýchacích cest. Profesor Kolek byl 
předsedou České pneumologické a  ftizeologic-
ké společnosti ČLS JEP, dlouholetým předsedou 
České aliance proti chronickým respiračním nemo-
cem, čestným členem Evropské respirační společ-
nosti a jiných mezinárodních společností, zakládají-
cím členem Světové asociace pro sarkoidózu a jiné 
granulomatózní nemoci a  České asociace pro re-
spirační onemocnění.

Publikační činnost pana profesora Kolka zahrnova-
la například autorství knih Pneumologie, Sarkoidóza 
a dalších desítek monografií či kapitol v monogra-
fiích a přes 500 odborných publikací. Napsal také 
učební texty a  proslovil téměř 1600 přednášek 
doma i v zahraničí. V letech 2004 až 2011 zastával 
funkci proděkana pro zahraniční vztahy a anglické 
studijní programy Lékařské fakulty UP.

Své pracovní krédo pociťoval především v hodnotě 
přátelské mezioborové spolupráce, která vzájemně 
obohacuje a stimuluje k novým postupům a řešením. 



V  osobním životě se snažil aktivně sportovat (te-
nis, golf, lyžování, běhání, turistika a  procházky se 
psem). Věnoval se vrcholově šermu, oblíbenými byly 
kord a  fleret. Relaxoval při hře na  klavír, obdivo-
val malířství od  renesance po  abstrakci. Společně 
s manželkou Pavlou vychovali dceru Zuzanu a syna 
Martina. Těšil se ze dvou vnuček a jednoho vnuka. 

Pan profesor Kolek k  lítosti všech zemřel náhle  
30. ledna 2020 ve věku 66 let. Přínos jeho široké-
ho výzkumu, zásluha o rozvoj kliniky i pneumologie 
a pneumoonkologie jako takové, jsou pro moderní 
medicínu a  zvláště olomouckou fakultu nedoceni-
telné. Stejně tak jako jeho pomoc pacientům, o kte-
ré se z přesvědčení a ze srdce rád staral.

Věda a výzkum
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Mgr. Dagmar Kučerová

Dagmar Kučerová, umělkyně, hudebnice, hudební 
pedagožka, ředitelka Lidové školy umění Žerotín, 
nositelka titulu Zasloužilý učitel

Narozena 4. 3. 1930 v Olomouci. Velká touha vě-
novat se hudbě v dané době nestačila k okamžitým 
úspěchům, a  tak si paní Dagmar Kučerová mu-
sela budovat cestu pomalu, postupně a  po  svém. 
Středoškolské vzdělání získala na Obchodní akade-
mii v Olomouci a poté se krátce věnovala úřednic-
kému povolání. 

Co se hudebního vzdělání týká, zpěvu se učila sou-
kromě u  přední členky olomoucké opery Boženy 
Stoegrové a  později u  významné brněnské peda-
gožky a operní pěvkyně Marie Řezníčkové. Později 
vykonala státní pedagogickou zkoušku, aby mohla 
v roce 1951 nastoupit na místo učitelky v hudební 
škole. Při zaměstnání studovala na  Filozofické fa-
kultě Univerzity Palackého v Olomouci obory český 
jazyk a hudební výchova, učitelství pro střední školy. 
Studium ukončila v roce 1966. Na katedře hudební 
vědy a výchovy byla studentkou předního muzikolo-
ga, profesora Roberta Smetany.

Dagmar Kučerová je autorkou objevné stati, která vy-
šla v roce 1968, věnované novým zjištěním o pobytu 
Gustava Mahlera, rakouského hudebního skladatele 
a dirigenta, v německém operním divadle v Olomouci 
v roce 1883. Práce zachycuje skladatelův střet s ne-
schopností v divadle, ale i úspěchy, kterých dosáhl 

při nastudování několika oper. Zmíněná stať ale není 
jediná autorčina práce, napsala i řadu dalších studií 
s hudebně historickou tematikou.

Paní Kučerová je známá především svou sedma-
třicetiletou koncertní činností v oboru písňové lite-
ratury naší i  světové. Významné je také její půso-
bení v  Lidové škole umění v  Olomouci. Vyučovala 
zde zpěv, hru na klavír a teoretické předměty, např. 
dějiny hudby. Jako hudební pedagog například po-
řádala kvalitní a úspěšné hudebně-literární pořady 
s  poetickými názvy jako Návraty domů, Vánoční 
čtení ze starých českých rukopisů, Navštívení krásy 
atd. Od roku 1966 se škola rozhodla doplnit vede-
ní o druhou zástupkyni ředitelky Ludmily Jahodové. 
Do  této funkce byla vybrána právě Dagmar 
Kučerová. O  rok později, tedy v  roce 1967, se už 
sama stala ředitelkou školy. 

Za jejího vedení prošla škola významnými koncepč-
ními změnami, které se osvědčily i  v  praxi. Škola 
přijala nový název Žerotín, pod kterým funguje a je 
známá dodnes. Zároveň z  iniciativy ředitelky v této 
době proběhla ve  spolupráci se státním ústavem 
památkové péče velmi rozsáhlá oprava budovy 
Dominikánského kláštera, ve  kterém se škola na-
cházela. Díky zásluhám o dobrou prosperitu školy jí 
byl udělen titul Zasloužilý učitel. Paní Kučerová byla 
prvním pracovníkem Žerotínské školy, kterému se 
podařilo tento titul získat. 



Funkci ředitelky svědomitě plnila až do  roku 1986. 
Po  odchodu do  důchodu působila dalších sedm-
náct let jako varhanice v  kostele svaté Barbory 
ve Chválkovicích, kde současně vedla chrámový sbor. 

V březnu letošního roku paní Kučerová oslavila de-
vadesáté narozeniny. Za celou dobu svého aktivního 
působení se podílela na výchově a vzdělání velkého 
množství žáků, jejichž profesní život ovlivnila tak, že 
se mnozí z  nich později uplatnili jako výrazné kul-
turní osobnosti. Ve své době významně ovlivňovala 
kulturní život v Olomouci.

Kultura
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Jan Příborský

Jan Příborský, předseda oblastní odbočky SONS 
Olomouc, zakladatel a  bývalý ředitel TyfloCentra 
Olomouc, zakladatel Oddílu zrakově postižených 
sportovců SK Olomouc SIGMA MŽ, organizátor 
péče o nevidomé a jejich kulturu

Narodil se 3. 2. 1947 ve Šternberku. Slabozrakost 
je součástí jeho života již od dětství, v 15 letech se 
změnila ve  slepotu úplnou. Navštěvoval Základní 
školu pro slabozraké v Litovli a později se vzhledem 
k omezeným možnostem školství vyučil čalouníkem 
na Odborném učilišti pro zrakově postižené v Praze. 
Celoživotně se sám vzdělával četbou odborné lite-
ratury a účastnil se celé řady specializovaných kur-
zů. Postupně si prošel zaměstnáními jako čalouník 
či spojovatel v telefonních ústřednách, vždy se při-
tom však intenzivně zajímal o služby pro nevidomé 
a věnoval se práci v jejich organizacích.

První velkou příležitostí, která ovlivnila jeho životní drá-
hu, se stala nabídka České unie nevidomých a slabo-
zrakých v roce 1991. Unie totiž brzy po svém založení 
začala realizovat projekt sociálních služeb nazvaný 
Tyfloservis, který zajišťuje profesionální sociálně re-
habilitační služby pro osoby s postižením zraku. Jan 
Příborský přijal výzvu za  svou a  chopil se možnosti 
realizace svých dosavadních snah a stal se vedoucím 
oblastního ambulantního střediska v Olomouci. 

Jakkoli panu Příborskému do  života zasahovaly 
zdravotní problémy, k práci ve prospěch nevidomých 

se neustále vracel. V  roce 2000 se stal zaklada-
telem a  ředitelem nově vzniklého olomouckého 
TyfloCentra. Organizace si vytyčila cíl zlepšit životní 
úroveň a nabídnout rozmanitější příležitosti pro lidi 
s vážným zrakovým hendikepem. Nabízí tři registro-
vané sociální služby: sociální rehabilitace, sociálně 
aktivizační služby a  odborné sociální poradenství; 
dále pak doplňkové služby jako půjčování pomůcek  
či technická podpora v oblasti výpočetní techniky. 

V praxi to znamená, že se snaží přispívat k lepší ori-
entaci nevidomých, podporovat pracovní uplatnění 
i aktivní a smysluplné trávení volného času. Kromě 
vzdělávání v  oblasti výpočetní techniky nevidomí 
zaměstnanci sociální firmy Ergones, která je sou-
částí TyfloCentra, nabízí také poradenství a prodej 
elektronických kompenzačních pomůcek, výuku 
cizích jazyků, rovněž vyrábí keramiku a propagační 
předměty.

Jan Příborský se velkou měrou zasloužil o  takovou 
podobu Olomouce, která je k nevidomým vstřícnější. 
Byl u vzniku projektu Bezbariérová Olomouc, založil 
kvalitní prodejní středisko speciálních kompenzač-
ních pomůcek v  době, kdy síť těchto prodejen ješ-
tě neexistovala. Zasadil se o  realizaci orientačních 
technických zařízení pro nevidomé, jako jsou zvukové 
a hlasové majáčky, zvuková signalizace na křižovat-
kách, ozvučení vozidel MHD a inteligentních zastávek, 
reliéfní pásy na chodnících i přechodech, přístupnost 
v důležitých institucích a památkových objektech, atd.



Panu Příborskému se též podařilo založit se skupi-
nou kolegů roku 1983 Oddíl zrakově postižených 
sportovců při SK Olomouc Sigma MŽ. Ten byl v roce 
2013 rozšířen o  Sekci turistiky, kterou dodnes se 
svou manželkou vede. Neopomenutelný je také 
fakt, že roku 1993 vytvořil novou metodiku čtení 
a psaní bodového písma pro dospělé nevidomé čte-
náře, na  jejímž základě byl sestaven nový slabikář 
a čítanka, jež jsou základní didaktickou pomůckou 
pro individuální kurzy Braillova písma realizované 
v rámci činnosti Tyfloservisu.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR si jako své motto vybrala následující: Nejsme 
organizace, která za  nevidomé rozhoduje a  jedná; 
jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami 
za sebe. V jedné větě je tím stručně a pravdivě vysti-
ženo největší přání a cíl nevidomých. Jan Příborský 
věnoval celý život naplnění tohoto motta. Skrze jeho 
přispění se z Olomouce stalo jedno z nejlépe bezba-
riérově řešených měst v republice. 

Společenský přínos městu
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Petr Uličný

Petr Uličný, fotbalista, trenér

Trenér Petr Uličný se narodil 11. února 1950. Jen 
na málokoho by lépe seděla nálepka „moravský pa-
triot“. Narodil se v Uničově, velmi brzy se ale s rodi-
nou přestěhoval do  Kroměříže kvůli otci, který byl 
vojákem z povolání. Kroměříž tedy Uličný považuje 
za  své rodné město, v  němž strávil své dětství až 
do  devatenácti let. Nejvýraznější stopu však za-
nechal v Olomouci, kde žije od roku 1977. V rámci 
Moravy však trénoval ještě v dalších městech, napří-
klad v těch největších: v Ostravě, Brně či Zlíně.

Rozličným sportům se věnoval od  dětství. Když 
ve  dvanácti začínal závodně s  fotbalem, už měl 
za sebou bohaté zkušenosti s atletikou. Vystudoval 
střední veterinární školu v Kroměříži s  jasným plá-
nem, že po  maturitě bude pokračovat ve  studiu 
na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze.

Svou hráčskou kariéru začal v  rodné Kroměříži. 
Po  maturitě v  roce 1969 ale díky pomoci svého 
otce přešel jako nadějný mladý hráč do  pražské 
Sparty a zároveň v témž roce začal v Praze studovat 
tělovýchovu. Posléze jako hráč přestoupil do plzeň-
ské Škodovky, kde strávil pět let a  odehrál nejvíc 
ze svých ligových zápasů. Nakonec se ovšem s ro-
dinou zatoužil vrátit zpět na  rodnou Hanou, a  tak 
skončil zpátky na  Moravě – v  olomoucké Sigmě. 
Vysokou školu pak dostudoval dálkově, diplom zís-
kal v roce 1980. Jako specializaci si zvolil kopanou 

a díky tomu dosáhl na nejvyšší fotbalové vzdělání. 
Od začátku mu bylo jasné, že se po skončení hráč-
ské kariéry chce stát trenérem. Později, už jako zku-
šený trenér, byl zván k výuce nových trenérů.

I díky zásluze Petra Uličného se Sigmě podařilo po-
stoupit do  ligy. S  trénováním na plný úvazek začínal 
v roce 1989 v tehdy druholigovém Havířově a postup-
ně vystřídal celou řadu klubů: prvoligové kluby Zlína, 
Brna, Ostravy, Plzně, žižkovskou Viktorku, klub v Opavě, 
Hradci Králové a v Olomouci (mezi roky 2003 a 2006 
získal bronzovou medaili a provedl tým evropskými po-
háry), dále působil i ve slovenském Ružomberoku. 

V roce 2011 byl podruhé jmenován trenérem Sigmy 
Olomouc, která na  tom tou dobou nebyla dobře. 
Petru Uličnému se ale podařilo klub vytáhnout na-
horu a v květnu 2012 vybojoval s Olomoucí vítězství 
v Českém fotbalovém poháru. Po této sezóně Petr 
Uličný ukončil svou trenérskou kariéru a  vítězství 
poháru tak pro něj bylo milým bonusem. Celkem 
jako trenér v první lize vedl 413 zápasů.

Kromě úspěchů, ke  kterým během kariéry po-
mohl svým týmům jako hráč i  jako trenér, ho všu-
de předchází i  jeho osobitá pověst, povaha, projev 
a  humor. Jeho biografie vyšla pod názvem Petr 
Uličný: Bouřlivák John, což je trenérova přezdívka. 
V  roce 2019 se jako velikán olomouckého fotba-
lu a legendární trenér stal spolu s kolegou Karlem 
Brücknerem tváří oslav 100 let Sigmy Olomouc. 



Sport

Cena města Olomouce za rok 2019



Jindřich Forejt a Josef Kořenek 

V roce 2019 uplynulo 200 let od zvolení Rudolfa 
Jana (1788−1831) do čela olomoucké arcidiecé-
ze. Stal se tak třetím olomouckým arcibiskupem. 
Důstojné připomenutí této události vzešlo z  ini-
ciativy dvou milovníků historie: Jindřicha Forejta 
a Josefa Kořenka. Ty spojuje snaha přiblížit široké 
veřejnosti výrazné postavy našich dějin připome-
nutím autentického svědectví jejich životních pří-
běhů. Důraz přitom kladou na prezentaci jasných 
historických faktů. 

Jindřich Forejt se věnuje přednáškové a publikační 
činnosti. Spolupracuje s pražským Národním mu-
zeem, Vojenským historickým ústavem a Národním 
památkovým ústavem. Pro Českou televizi a někte-
rá periodika se angažuje jako královský komentátor 
a expert v oblasti státního ceremoniálu. Ve veške-
ré své činnosti se zaměřuje především na  členy 
rakouského arcidomu od  2. poloviny 18. století 
do roku 1918. Stal se kurátorem mnoha projektů 
věnovaných členům habsbursko-lotrinského rodu.

Josefa Kořenka můžeme označit za olomouckého 
patriota. Stal se pořadatelem mnoha kulturních 
akcí, přednášek, konferencí, festivalů, recitálů 
a koncertů. Organizuje tradiční velehradské slav-
nosti k  uctění věrozvěstů sv. Cyrila a  Metoděje, 
Festival vánoční hudby v Olomouci, je tajemníkem 
projektu Dny lidí dobré vůle či organizátorem pro-
jektu Paschalia Olomucensia. Dále je propagáto-
rem vojenské historie a tradice, iniciátorem vzniku 

Vojenského muzea Loučka-Pearl Harbor. Také je 
poradcem olomouckého arcibiskupa.

V průběhu měsíců června, července a srpna loň-
ského roku mohli zájemci navštívit výstavu, kterou 
hostilo Výstaviště Flora Olomouc v  prostorách 
historické oranžérie ve  Smetanových sadech. 
Lepší místo se pro tuto příležitost ani zvolit ne-
dalo, Rudolf Jan je totiž tím, kdo olomoucké par-
ky nechal vytvořit. Expozice se snažila poutavou 
a přehlednou formou představit osobnost Rudolfa 
Jana, jeho aktivity a zásluhy, jimiž se výrazně zapsal 
do dějin města i celého regionu, ale také přiblížit 
jeho životní příběh a soukromí, a v neposlední řadě 
poukázat na jeho názory na dobové domácí a svě-
tové dění. Nebyl opomenut ani širší společenský, 
náboženský a kulturní kontext. Je třeba docenit, jak 
přehledně a nenuceně byla celá akce připravena. 
Rozmanité byly i aktivity: od pietních aktů, přes vý-
stavy, koncerty, tematické prohlídky a  přednášky 
atd., proto splnily svůj potenciál zaujmout velkou 
skupinu zájemců.

Výstava byla rozdělena na části, z nichž každá ak-
centuje jiné hlavní téma či období arcibiskupova 
života. Příspěvky se zapojili i  zástupci Magistrátu 
města Olomouce, Univerzity Palackého, 
Arcibiskupského kněžského semináře, Výstaviště 
Flora Olomouc a  historici města Kroměříže. 
Výstava byla určena pro všechny věkové katego-
rie: I. etapa byla kupříkladu koncipována tak, aby 



byla přitažlivá i pro nejmladší návštěvníky. Jindřich 
Forejt uvedl, že „seznámit se s  Rudolfem Janem 
znamená šanci potkat fascinujícího člověka, který 
je v Olomouci i po dvou staletích stále přítomen. 
Byl to muž, jehož srdce bilo pro Olomouc“. Odtud 
pak pochází i název akce. 

Výstava proběhla pod záštitou Jana Graubnera, 
arcibiskupa olomouckého, Miroslava Žbánka, pri-
mátora města a  Ladislava Oklešťka, hejtmana 
Olomouckého kraje. Realizace projektu měla velký 
úspěch u návštěvníků a nadšený ohlas v médiích 
nejen ve městě a kraji, ale i v zahraničí.

za projekt Rudolf Jan – Muž, jehož srdce bilo pro Olomouc

Cena za počin roku 2019



ROK 2018
FAUL Hermann
* 20.10.1949 | primátor německého partnerského města Nördlingen
Cena v oblasti jiné, za rozvoj partnerství 

GOTTWALDOVÁ Ludmila, DiS.
* 31. 12. 1958 Olomouc | ředitelka městské Charity Olomouc, rozvoj pečovatelské a ošetřovatelské služby

Cena v oblasti jiné, za společenský přínos městu

KOPŘIVA František, prof. MUDr., Ph.D.
* 17. 4. 1956 Prostějov | lékař, pneumolog, profesor Dětské kliniky FN v Olomouci

Cena v oblasti věda a výzkum

SCHNABL Oldřich
* 13. 4. 1938 Příkazy | olomoucký výtvarník, člen Unie výtvarných umělců Olomoucka,  
průkopník digitální grafiky

Cena v oblasti kultura

TEPLÝ Jiří, Mgr.
* 28. 1. 1954 Olomouc | trenér prvoligových olomouckých volejbalistek UP Olomouc

Cena v oblasti sport

SURMA Radomír, Mgr., akad. mal. rest. | akademický malíř, restaurátor
za restaurování a obnovu sálu Komenium

Cena za počin roku 2018 

ROK 2017
HRDLIČKA Josef, Mons.
*19. 1. 1942 Velké Opatovice | emeritní biskup

Cena v oblasti kultura

HUTKA Jaroslav
*21. 4. 1947 Olomouc | folkový zpěvák, signatář Charty 77

Cena v oblasti kultura



JURKA Jaroslav
* 8. 7. 1949 Olomouc | bývalý československý sportovní šermíř, držitel titulu Šermíř století

Cena v oblasti sport

KAMÍNEK Milan, prof. MUDr. , DrSc.
* 12. 5. 1938 Kolín | lékař, profesor Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci

Cena v oblasti věda a výzkum

PODSTATA Josef, doc. MUDr., DrSc.
* 4. 2. 1938 České Meziříčí | lékař, dlouholetý učitel lékařské fakulty UP v Olomouci, přední operatér ústní, 
čelistní a obličejové chirurgie

Cena v oblasti věda a výzkum

SKOUPÝ Arnošt, PhDr., CSc.
* 29. 1. 1934 Šebrov na Blanensku | historik, emeritní člen katedry historie FF UP v Olomouci

Cena v oblasti jiné

VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC
za příkladnou péči o válečné veterány

Cena v oblasti jiné

NAKLADATELSTVÍ FONTÁNA
za přípravu a vydání obrazové publikace Milena Valušková Fotografie 1971–2017

Cena za počin roku 2017

PELIKÁN Šimon, Mgr.
* 12. 6. 1986 Olomouc | za rozvoj cestovního a turistického ruchu na řece Moravě

Cena za počin roku 2017

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V OLOMOUCI
za uspořádání výstavy František Josef I. v Olomouci

Cena za počin roku 2017

ŽŮREK Jan, Bc.
* 23. 10. 1984 Olomouc | za vedení souboru Divadla na cucky a za projekt revitalizace objektu a následné otevře-
ní scény v centru Olomouce

Cena za počin roku 2017



ROK 2016
BOUČEK Jaroslav, prof. MUDr., CSc. 
* 23. 8. 1941 Olomouc + 17. 11. 2017 Samotišky | 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 † 1. 8. 2018 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 † 31. 1. 2019 Olomouc | 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 † 2. 1. 2020 Olomouc | novinář

Cena města Olomouce v oblasti kultura

PŘIKRYL Zdeněk, prof. PaedDr.
* 4. 7. 1928 Chomoutov † 2. 4. 2020 Hranice, okr. Přerov | 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







Vydalo statutární město Olomouc ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Knihovnou města Olomouce v roce 2020
K vydání připravil Magistrát města Olomouce 
Text: Mgr. Ivana Chudobová
Foto: Daniel Schulz, archív MUDr. Pavla Kolková, Jana Fraitová
ISBN: 978-80-87602-84-3


