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Vážené dámy a pánové, milí Olomoučané.

Slova se mluví, příklady táhnou. Tak to říkávali staří Římané a stejně tak to platí i dnes. 
Lidi, kteří svým dobrým příkladem motivují své okolí, už čtyřiadvacet let spojují Ceny 
města Olomouce. Ženám a mužům, kteří ve svém oboru dosahují něčeho výjimečného, 
tak město vyjadřuje respekt i dík.

Jsem velmi rád, že se u nás i  po  čtyřiadvacáté sešla řada nominací, které dokazují, 
kolik silných osobností v Olomouci žije. Každá výrazná pozitivní osobnost dokáže nějak 
zvyšovat kvalitu života svého okolí a  současně přitom může ostatní inspirovat. Jsem 
zcela přesvědčen o  tom, že čím více kvalitních lidí v Olomouci pracuje a působí, tím 
lépe na tom bude celé město. K tomu, abychom na tyto osobnosti upozornili, máme už 
od roku 1998 právě Ceny města Olomouce.

Poděkování si ale zaslouží nejen ti, kteří tvoří dlouhodobě, ale i  ti, kteří dokáží, třeba 
jednorázově, uskutečnit v pravý čas něco podstatného. Od roku 2009 proto k tradičním 
Cenám města přibyla i Cena za počin roku. Díky ní můžeme každým rokem vyjádřit vděk 
také za konkrétní jednotlivé projevy statečnosti, rozhodnosti či mimořádného úspěchu. 
A i v tomto směru máme pokaždé z čeho vybírat.

Dovolte tedy, abychom vám představili osobnosti, které si svou prací, pílí a  talentem 
letos zasloužily toto tradiční ocenění. K němu přidávám i své poděkování a obdiv.

Děkuji Vám všem.

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Primátor statutárního města Olomouce



doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

lékař a  vědec, zakládající ředitel Ústavu moleku-
lární a  translační medicíny Lékařské fakulty UP 
v Olomouci

Marián Hajdúch se narodil 16. listopadu 1969 
v Nových Zámkách na Slovensku. Do Olomouce ho 
přivedla nemoc, v dětství totiž trpěl těžkým astma-
tem a Olomouc jako jediné dostupné město nabízelo 
možnost léčit se na lůžkovém oddělení alergologie 
a  imunologie. Po zdravotním zlepšení ve městě už 
zůstal a vystudoval zde gymnázium i Lékařskou fa-
kultu Univerzity Palackého v Olomouci. Nemocniční 
prostředí ho k příslušné volbě studia lákalo od dět-
ství, matka byla zdravotní sestrou, proto ho dů-
věrně znal. Své studium dokončil v  roce 1997 
a  na  Lékařské fakultě Univerzity Palackého vede 
svůj výzkum a vývoj dodnes.

Při studiu na univerzitě ho v jeho směřování a pro-
fesním zaměření nejdříve formoval pan profesor 
Milan Hejtmánek, významný olomoucký biolog, kte-
rý se nejvíce zabýval biologií původců mykotických 
onemocnění u člověka a publikoval v oboru epide-
miologie, fyziologie, cytologie i  genetiky patogen-
ních hub. Epidemiologie a  imunologie se tedy sta-
ly první z oblastí zájmu docenta Hajdúcha, v tomto 
směru byl ovlivněn prof. Evženem Weiglem, význam-
ným olomouckým imunologem. Později, v  průběhu 
90. let, si k  němu díky spolupráci s  dětským on-
kohematologem profesorem Vladimírem Mihálem 
ale našla cestu ještě jedna odbornost – onkologie. 

Od začátku studia se tedy cesta pana docenta vy-
chýlila od plánu praktikovat medicínu do oblasti vý-
voje a výzkumu.

Docent Hajdúch se zabývá převážně molekulární 
a  translační medicínou, z  čehož vzešla i  jeho ini-
ciativa založit na  olomoucké univerzitě platformu 
v tomto oboru. Vznikl tak Ústav molekulární a trans-
lační medicíny Univerzity Palackého v  Olomouci, 
který pan docent dodnes řídí. Dále je místopřed-
sedou Nadace pro výzkum rakoviny a členem řídí-
cího výboru Early Cancer Detection Europe.Osm 
let se podílel na  vedení Evropské infrastruktury 
pro translační medicínu (EATRIS-ERIC) a dodnes 
zůstává jejím národním ředitelem. Publikoval řadu 
odborných textů, především v  oboru klinické, ex-
perimentální a  molekulární onkologie i  výzkumu 
a vývoje protinádorových léčiv a diagnostik. Je také 
autorem více než 40 patentů léčiv. Začátkem roku 
2020, krátce před propuknutím pandemie covid-19 
v  České republice, se pracovní skupina pana do-
centa zabývala programem na výzkum rakoviny dě-
ložního hrdla. S příchodem nemoci ale program pře-
rušili a vytvořili první akademickou vysokokapacitní 
laboratoř, kde se studenty testují covid-19. Od jara 
2020 vedl Marián Hajdúch Laboratorní skupinu 
covid-19 při ministerstvu zdravotnictví, byl jedním 
z autorů Národní strategie testování, na  jejímž zá-
kladě byla vytvořena síť laboratoří v zemi. V prosinci 
2020 ale na svou funkci rezignoval. Od jara přišel 



se svou pracovní skupinou s četnými strategickými 
doporučeními.

Výzkumníci z Ústavu molekulární a  translační me-
dicíny Lékařské fakulty UP ve  spolupráci se spo-
lečnostmi IntellMed, s.r.o. a  AUMED, a.s. vytvořili 
GARGTEST, který má ulehčit vyšetření nemoci co-
vid-19. Vyvinutí tohoto testu je zohledněním potřeb 
jedné z nejrizikovějších skupin obyvatelstva – onko-
logických pacientů. Jde o kloktací sadu, jejíž výho-
dou je neinvazivnost odběru a  možnost poolování 
až 12 vzorků, což významně zlevňuje celé vyšetření. 
V budoucnosti se díky této samoodběrové soupravě 
bude se svojí skupinou zaměřovat na možnosti tes-
tování přítomnosti viru HPV v dutině ústní a hltanu, 
která je spojována s výskytem karcinomů v této lo-
kalitě. V současnosti je pan docent Marián Hajdúch 
předním a váženým odborníkem v oblasti výzkumu 
léčiv pro onkologická onemocnění a infekční nemo-
ci. Během roku 2020 se významně angažoval v boji 
proti pandemii covid-19.

Věda a výzkum

Cena města Olomouce za rok 2020



Mgr. Miroslav Hrabal in memoriam

sportovní funkcionář, předseda Atletického klubu 
Olomouc

Olomoucký rodák Miroslav Hrabal se narodil 21. říj-
na 1951. Ve svých 16 letech začal s atletikou a stal 
se sprintérem v Tělovýchovné Jednotě Lokomotiva 
Olomouc ve  skupině trenéra Vituly. Studoval 
na Univerzitě Palackého v Olomouci a v rámci své-
ho studia dosáhl na  medaile v  soutěžích na  uni-
versiádě. Reprezentoval také Českou republiku 
na Mistrovství Evropy železničářů. Při studiu absol-
voval trenérské a rozhodčí kurzy.

Roční vojenskou službou si prošel v Dukle Praha 
a po návratu na Moravu se začal plně věnovat tré-
nování. Připravoval mimo jiné i známé talentované 
sprintery Romana Lacka a Romana Zruna. Kromě 
trénování byl ale také rozhodčím a  postupně se 
k jeho práci přidávaly i různé funkce ve vedení olo-
moucké atletiky. Po sametové revoluci měl klíčovou 
roli v  dělení sportovního areálu, který získal zpět 
Sokol a na němž od konce 70. let stál škvárový at-
letický stadion s tréninkovou halou. 

Tou dobou již také aktivně pracoval ve  výboru 
Atletického klubu, jehož se od roku 1991 stal dlou-
holetým předsedou. V této funkci se setkal s velkou 
překážkou: s povodněmi v roce 1997, které vypla-
vily celý areál a  zcela zničily atletickou škvárovou 
dráhu. Panu Hrabalovi se ale podařilo kolem sebe 
vytvořit schopný tým a  zasadit se o  vybudování 

nové, tentokrát již umělé atletické dráhy. Tím se 
podařilo nastartovat novou éru olomoucké atletiky, 
na jejímž zázemí je možné každoročně pořádat ně-
kolik významných domácích i  mezinárodních akcí. 
Dodnes jde v  okolí o  jediný certifikovaný stadion 
pro pořádání špičkových meetingů, které se tu pra-
videlně konají.

Kromě postu trenéra, rozhodčího a  později před-
sedy atletického klubu zastával pan Hrabal i další 
významné funkce. V letech 1998 až 2002 byl na-
příklad členem předsednictva Českého atletického 
svazu a  předsedal komisi pro kluby a  oddíly, stal 
se předsedou Krajského atletického svazu (tuto 
funkci vykonával až do roku 2017) a v neposlední 
řadě byl členem Krajské rady Olomoucké krajské 
organizace ČSTV a ČUS. 

Významně se zasloužil o  vznik sekce handicapo-
vaných atletů, kterou se Atletický klub Olomouc 
může pyšnit dodnes.  Atletika patří ke  sportům 
otevřeným všem typům handicapu i věkovým kate-
goriím. Atletickým tréninkem můžeme dosáhnout 
zlepšení kondice, lepšího kontaktu se sociálním 
prostředím a  celkově zkvalitněním každodenního 
života osob s tělesným postižením. Vrcholový i re-
kreační sport pro osoby s postižením je v České 
republice stále na  startovní čáře, což se olomo-
ucký klub snaží změnit prostřednictvím nových 
přístupů a  nápadů. Pan Hrabal stál také u  zrodu 
Mezinárodních závodů v atletice handicapovaných 



CZECH OPEN pořádaných v Olomouci pravidelně 
již od roku 2006.

Pan Miroslav Hrabal, dlouholetý předseda 
Atletického klubu Olomouc, byl v roce 2018 uveden 
do Síně slávy Českého atletického svazu a jmeno-
ván jeho čestným členem. Stal se pilířem atletiky 
v  Olomouci i  celém olomouckém kraji. Svůj život 
zasvětil atletice a jeho bohaté zkušenosti a vytrvalá 
práce přinesly olomoucké atletice nebývalý rozkvět 
a  úspěchy. Po  krátké nemoci zemřel 21. dubna 
2020 ve věku nedožitých 69 let.

Sport
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Marie Skácelová

náčelnice župy Olomoucké – Smrčkovy, cvičitelka 
žen, dlouholetá dobrovolnická činnost v tělovýchově 

Marie Skácelová prožila mládí v  Ostravě; narodila 
se 1. května 1941 v  ostravském městském obvo-
du Vítkovice a později, až do svých 21 let, bydlela 
ve  Výškovicích. Vystudovala Střední zdravotnickou 
školu, obor porodní asistentka. Pracovala nejpr-
ve v  KÚNZ v  Ostravě-Zábřehu, po  přestěhování 
za  manželem do  Olomouce pak v  letech 1962-
1996 ve Fakultní nemocnici Olomouc na porodnic-
ko-gynekologické klinice jako porodní asistentka. 
Od  roku 1986 byla staniční sestrou na  oddělení 
patologického těhotenství a po roce 1990 byla až 
do odchodu do důchodu také zástupkyní vrchní se-
stry porodnicko-gynekologické kliniky.

Svoji cvičitelskou činnost zahájila v  Ostravě-
Výškovicích, od 15 let byla pomocnou cvičitelskou 
žactva a po získání kvalifikace cvičitele III. třídy roku 
1959 cvičitelkou žen. Během dlouhé cvičitelské ka-
riéry získala kvalifikaci RG II. třídy, ZdrTV II. třídy.

Po  přestěhování do  Olomouce se ihned zapojila 
do cvičitelské práce v Sokole Olomouc-Chválkovice, 
kde byl její manžel Zdeněk náčelníkem a cvičitelem 
žáků. V  roce 1976 byl zvolen předsedou této TJ 
Sokol a v  roce 1990, kdy celá jednota přešla pod 
svazek ČOS, byl zvolen jejím starostou. Tuto funkci 
zastával až do roku 2009, kdy po krátké nemoci ze-
mřel. S manželem prožila 47 let naplněných láskou, 

vzájemnou podporou, porozuměním a  tolerancí. 
Vychovali spolu tři děti, které jsou také aktivními cvi-
čiteli sokolské všestrannosti. 

Marie Skácelová byla ve  chválkovické jednotě 
od roku 1976 do 2014 náčelnicí. Po sametové re-
voluci se zapojila do obnovy olomouckého Sokola. 
Členkou Sokola se stala roku 1990, když se chvál-
kovická jednota vrátila do obnovené ČOS. V letech 
1995 až 2019 byla župní náčelnicí Sokolské Župy 
Olomoucké-Smrčkovy. Náčelnictvo sokolské župy 
je orgánem, který řídí činnost župy a v ní sdruže-
né tělocvičné jednoty v oblasti sportovní všestran-
nosti (nevýkonnostní cvičení, tělovýchovné aktivity, 
pobyt v  přírodě, hromadná cvičení a  všesokolské 
slety). Organizuje vlastní župní akce (župní pře-
bory, cvičitelské školy) a  metodicky pomáhá tě-
locvičným jednotkám. Zde tedy Marie Skácelová 
působila a  nacvičovala hromadné skladby rodičů 
a  dětí, předškolních dětí a  žen pro Všesokolské 
slety (1994, 2000, 2006, 2012 a 2018), byla spo-
lupořadatelkou župních a  krajských sletů, běhu 
Terryho Foxe a  aktivně se zapojovala do  dobro-
volnické prezentace sportu v rámci Olomouckého 
půlmaratonu. 

Od  obnovení Sokola v  roce 1990 je členkou 
Ústředního cvičitelského sboru žen ČOS, v  letech 
2005-2012 byla jeho vedoucí. Pro její nesporné 
ztotožnění se se sokolskou ideou je příznačné to, 
že svoje příslovečné nasazení od roku 2014 rozšířila 



i  o  práci vzdělavatelskou, stala se vzdělavatelkou 
ve své jednotě.

Paní Skácelová je držitelkou bronzové, stříbrné 
a  zlaté medaile za  dlouholetou činnost ve  pro-
spěch sokolského hnutí. V roce 2015 byla oceněna 
Českým olympijským výborem jako „Cvičitelka roku 
2014“ za dlouholetou cvičitelskou práci. 

Sport
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PhDr. Miloslav Čermák, CSc. in memoriam

historik, nakladatel a  vydavatel, archivář, muzejní 
pracovník, publicista

Miloslav Čermák se narodil 17. 12. 1941 v Olomouci. 
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojírenskou 
a následně obory dějepis a český jazyk na Filozofické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval 
v roce 1965 a o tři roky později zde získal titul dok-
tora filozofie. V  roce 1992 obhájil na  Masarykově 
univerzitě v  Brně v  oboru československých dějin 
vědeckou hodnost kandidáta historických věd. 

V  roce 1966 nastoupil do  Vlastivědného ústavu 
v Olomouci. Protože se zapojil do procesu pražské-
ho jara a  shromažďoval historické doklady o  prů-
běhu prvních dnů po  okupaci v  roce 1968, musel 
roku 1971 ústav opustit a  pracovat jako pomocný 
stavební dělník. Po roce se mu podařilo získat mís-
to v  Okresním archivu v  Olomouci, kde působil až 
do roku 1989. V letech 1990-1991 vykonával funk-
ci ředitele Vlastivědného muzea v Olomouci, kde až 
do  odchodu do  důchodu působil jako kurátor-his-
torik. Během svého muzejního působení uspořádal 
mnoho zajímavých expozic a výstav.

V počátcích své odborné dráhy se zaměřoval na mo-
derní dějiny, ale brzy se profiloval jako znalec hos-
podářských, sociálních a  kulturních dějin města 
Olomouce a středomoravského regionu od středo-
věku po  19. století. Napsal mnoho studií z  oblasti 
dějin řemesel, řemeslných cechů, obchodu, dopravy 

i  každodenního života, které průběžně publikoval 
v regionálních i v celostátních periodikách. Byl také 
členem autorských kolektivů při prestižních publi-
kačních počinech. 

V  roce 1991 založil nakladatelství a  vydavatelství 
Memoria zaměřené na regionální historickou a vlas-
tivědnou literaturu. Vycházely zde odborné monogra-
fie o dějinách města Olomouce a přilehlých obcích, 
přeložené historické prameny, ale také díla beletris-
tická a populárně naučná. V nakladatelství Memoria 
vydal také vlastní stěžejní díla završující jeho dlou-
holetou badatelskou činnost. V posledních letech se 
pak zaměřil na vydávání kolektivních projektů k vý-
znamným celostátním výročím a jejich olomouckému 
průběhu. 

V  roce 1995 zahájil doktor Čermák vydávání nové 
řady vlastivědné revue Střední Morava. Byl jejím 
vydavatelem, redaktorem, přispěvatelem, manaže-
rem i distributorem a pod jeho vedením bylo vydáno 
úctyhodných 50 čísel. Revue byla koncipována jako 
kvalitní historický sborník, obsahovala rozsáhlejší 
odborné studie, popularizující články, recenze, infor-
mace o konferencích, jubilejní a vzpomínkové články. 
Během let publikovalo v revue 190 autorů.

Dr. Čermák byl také vášnivým sportovcem, vytrva-
lostním i  orientačním běžcem, běžkařem a  do  po-
sledních dnů aktivním organizátorem mnoha akcí. 
V  roce 1983 založil tělovýchovnou jednotu Liga 



stovkařů Olomouc, jíž dlouhá léta předsedal. Ta se 
věnuje organizování a propagaci kondičního i výkon-
nostního vytrvalostního běhu. Stál také za  mnoha 
oblíbenými závody jako Bělkovická dvacítka, Stará 
Ves-Alfrédka-Stará Ves a Běh na Praděd. Byl orga-
nizátorem mnoha kulturních a  společenských akcí, 
majálesů, tematických muzejních plesů, poznávacích 
exkurzí a zájezdů, vernisáží nebo křtů publikací. 

Miloslav Čermák zesnul 8. listopadu roku 2020 
v  nedožitých 79 letech. Po  PhDr. Milanu Tichákovi 
tak odešel další významný odborník a znalec regio-
nální historie, ale také oblíbený organizátor sportov-
ního a kulturního života v Olomouci.

Kultura
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prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. 

český historik, teoretik umění a architektury

Rostislav Švácha se narodil 16. ledna 1952 v Praze. 
V sedmdesátých letech studoval na Filozofické fa-
kultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svá studia 
dokončil v roce 1977, kdy získal doktorát za dizerta-
ci o Janu Santini-Aichelovi, českém barokním archi-
tektovi italského původu.

Po dokončení studií pracoval v  redakci výtvarného 
umění nakladatelství Odeon. Roku 1985 se stal vě-
deckým pracovníkem Ústavu dějin umění Akademie 
věd České republiky, kde působí dodnes. V průběhu 
let zde vedl velké týmové práce a projekty, z nichž 
vzešly důležité publikace v oblasti dějin umění.

Bohatá je i  jeho pedagogická činnost. V  letech 
1991-2019 vyučoval na  Katedře dějin umění 
Univerzity Palackého v Olomouci. Zde byl postupně 
jmenován docentem i profesorem a v letech 2014-
2017 zastával funkci vedoucího katedry. V  letech 
1995-2015 přednášel dějiny moderní architek-
tury také na  Akademii výtvarných umění v  Praze 
a od  roku 2019 vyučuje ještě v Ústavu pro dějiny 
umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Vychoval již celou generaci historiků umění se zá-
jmem o moderní architekturu.

Profesor Švácha se zaměřuje především na  ar-
chitekturu 17. až 20. století. Své znalosti moderní 
architektury a  odbornou autoritu aktivně využí-
vá k  podpoře a  prosazování ochrany významných 

staveb vzniklých ve  20. století. Je členem občan-
ských spolků Klub Za starou Prahu a Za krásnou 
Olomouc a velmi často se neváhá zapojit do debat 
a bojů o ochranu památek poválečné architektury, 
zachování historických panoramat měst a prosazo-
vání kvalitní soudobé tvorby v nich.

K  nejvýznamnějším dílům profesora Šváchy patří 
například publikace Od moderny k funkcionalismu. 
Proměny pražské architektury první poloviny 20. 
století, Česká architektura a  její přísnost. Padesát 
staveb 1989-2004 či Lomené, hranaté a oblouko-
vé tvary. Česká kubistická architektura 1911-1923. 
Je také spoluautorem a editorem svazků Dějin čes-
kého výtvarného umění V a VI. Mnoho jeho prací je 
překládáno do cizích jazyků a jeho články o české 
architektuře vychází jak v tuzemsku, tak i v prestiž-
ních zahraničních časopisech, což významně přispí-
vá k šíření povědomí o české architektuře.

Profesor Švácha je vysoce respektovaným čes-
kým historikem moderní architektury především 
20. století. Svědčí o tom mimo jiné prestižní oceně-
ní, která za svou práci dostal. V roce 2013 to byla 
Cena ministra kultury za přínos v oblasti architek-
tury, o  rok později pocta České komory architektů 
a cena Mezinárodního olympijského výboru sportu 
a umění. Kniha Paneláci 1, 2, kterou napsal společ-
ně s Lucií Skřivánkovou, byla v roce 2018 oceněna 
Magnesií Literou.



Kultura

Cena města Olomouce za rok 2020



Věra Zukalová 

zakladatelka Dobrého místa pro život 

Věra Zukalová, v olomouckých kruzích také známá 
pod jménem Věra Novotná, se narodila 15. červ-
na 1974 v Ostrově nad Ohří. Rodiče se ale záhy 
rozhodli přestěhovat do  Olomouckého kraje. 
V  Olomouci vystudovala Střední průmyslovou 
školu strojírenskou a přes deset let pracovala jako 
technolog v Mora Moravia. Poté se stala krajskou 
manažerkou ODS. Nejprve vedla okres Olomouc 
a  postupně přebírala i  další okresy: Jeseník, 
Přerov, Prostějov a Šumperk. V  této funkci setr-
vává posledních dvacet let. V roce 2009 založila 
spolek Dobré místo pro život, dobrovolnickou or-
ganizaci, která pomáhá sociálně znevýhodněným 
skupinám v Olomouckém kraji. Paní Zukalová or-
ganizaci vede dodnes.

Počátek Dobrého místa pro život se datuje 
k 2. březnu 2009. Tou dobou už se ovšem paní 
Zukalová dobrovolnickým aktivitám věnovala, 
DMPŽ na ně pouze navázalo a dostalo konkrét-
nější podoby. V  rámci své práce v  ODS řešila 
mimo jiné problémy lidí s  handicapem. Udělala 
si mezi nimi mnoho přátel, kteří se na ni obraceli, 
když měli nějaký problém. V roce 2006 se začala 
věnovat spolku Trend vozíčkářů Olomouc a zalo-
žila projekt Život ve tmě na podporu nevidomých 
klientů TyfloCentra Olomouc. Postupně se na  ni 
začaly obracet další organizace s  žádostí o  po-
moc. Kontaktů už bylo tolik, že se rozhodla založit 

takové sdružení, které by propojilo organizace, 
které pomoc potřebují, s těmi, kteří ji sami nabízejí. 
Existují firmy i jednotlivci, kteří chtějí darovat pení-
ze nebo nabídnout individuální pomoc znevýhod-
něným osobám, ale nemají představu o tom, komu 
a čím nejlépe přispět. Jmenované DMPŽ propoju-
je s těmi, kdo o pomoc naopak poprosí.

Spolek nezprostředkovává pouze finanční dary 
nebo pomoc konkrétním jedincům v jejich běžném 
životě. Pod hlavičkou DMPŽ je pravidelně pořá-
dáno mnoho akcí, které už jsou ve městě zaběh-
lé a které často pomáhají s propojením kontaktů, 
navázáním vztahů, s integrací. Občas je největším 
problémem handicapovaných smutek a  osamě-
lost. Z těchto pohnutek vznikla jedna z úspěšných 
akcí spolku, Handicap Rally, jež si vytyčila za cíl dát 
Olomoučanům poznat, že mezi handicapovanými 
je celá řada lidí, které stojí za to mít za přátele.

Oblastní Unii neslyšících pomáhá akce nazvaná 
Koloběžkiáda, která je pořádaná ve  spolupráci 
s Rádiem Haná a hlavními protagonisty jsou vždy 
hokejisté HC Olomouc. S  Rádiem Haná vznikla 
také krásná akce Den pro mámu (tátu), kdy je kaž-
dý rok vybráno pět maminek, které si užijí celoden-
ní program a hýčkání. Den lidí bez domova zase 
pomůže vybrat peníze na konto potravinové banky 
Charity Olomouc.



Zmínit musíme úspěšný vánoční stánek s punčem. 
V průběhu posledních 10 let se z akce, kterou se 
vším všudy obstarávalo DMPŽ, vyklubala záleži-
tost, které se každoročně zúčastní velké množství 
olomouckých firem, jejichž zaměstnanci na stánku 
denně prodávají, a jejíž výtěžek si rozděluje přes 20 
organizací. Ve spolupráci s fotbalovým klubem SK 
Sigma Olomouc DMPŽ každý rok uspořádá ples. 
Ten je setkáním podporovatelů, příznivců a klientů. 

Dobré místo pro život je organizace dobrovolníků, 
kteří svůj volný čas věnují sociálně znevýhodně-
ným skupinám v Olomouci. Vše vykonávají s  po-
korou a bez nároku na odměnu tak, aby Olomouc 
byla „dobrým místem pro život“. DMPŽ nedostává 
žádné finanční prostředky od  města Olomouce, 
od Olomouckého kraje, státu ani od Evropské unie 

Společenský přínos městu

Cena města Olomouce za rok 2020



prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní 
nemocnice Olomouc 

Prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D., narozen 
11. 4. 1965 ve Šternberku, vystudoval Lékařskou 
fakultu Univerzity Palackého v  Olomouci, obor 
všeobecné lékařství. Od  roku 1994 pracuje  
ve  Fakultní nemocnici Olomouc jako chirurg. 
Jeho odbornou specializací je léčba nádoro-
vých onemocnění slinivky břišní. Od  roku 2009 
působil ve  FNOL jako náměstek léčebné péče  
a  poslední rok před svým jmenováním ředitelem 
zdravotnické zařízení z  pozice zástupce ředitele 
vedl. Do funkce ředitele jej na základě výsledků vý-
běrového řízení jmenoval tehdejší ministr zdravot-
nictví Leoš Heger s platností od 1. března 2012. 

Profesor Havlík přednáší a  publikuje doma 
i  v  zahraničí, hovoří čtyřmi jazyky (angličti-
na, němčina, francouzština a  ruština). Během 
své profesní kariéry pracoval na  zahraničních 
stážích v  Londýně v  Hammersmith Hospital, 
jako chirurg sbíral zkušenosti také v  Rakousku  
a ve Francii. Dnes patří k nejvýraznějším osobnos-
tem současné Olomouce. Je laureátem Ceny pri-
mátora za přínos k rozvoji nemocnice a zvyšování 
odborné úrovně této instituce. Fakultní nemocnice 
je nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením regi-
onu střední Moravy.

plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel Vojenské 
nemocnice Olomouc

Plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda, narozen 
24. 7. 1972 v Třebíči, je absolventem Vojenské 
lékařské akademie J. E. Purkyně a součas-
ně Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci 
Králové. Získal atestaci ze všeobecného lékařství, 
interního lékařství a z gastroenterologie. Do ar-
mády vstoupil v roce 1990 a od této doby sloužil 
na různých pozicích v rámci vojenské zdravotnické 
služby. Od roku 2001 působí ve Vojenské nemoc-
nici Olomouc, od roku 2015 jako její ředitel. Je 
členem Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity 
Palackého a Správní rady Obecně prospěšné 
společnosti pro obnovu Národní kulturní památky 
Klášterní Hradisko. 

Za jeho vedení se Vojenská nemocnice Olomouc, 
jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, stala 
podle hodnocení Health Care Institutu nemoc-
nicí roku 2018. Oceněná olomoucká nemocnice 
byla založena v roce 1748 a je nejstarší vojenskou 
nemocnicí na území bývalého Československa. 
Zdravotnické zařízení, které sídlí v objektu Národní 
kulturní památky Klášterní Hradisko, má zhruba 
280 lůžek. Ročně tam bývá hospitalizováno přes 
sedm tisíc pacientů a dalších 38 tisíc je ošetřeno 
v ambulancích. 



za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických 
zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií

Cena za počin roku 2020

Své kvality oba lékaři dlouhodobě doka-
zují jako ředitelé dvou nejvýznamnějších 
a největších olomouckých nemocnic. 
Instituce pod jejich vedením prochá-
zí intenzívním rozvojem a modernizací. 
Mimořádné osobní a manažerské kvali-
ty prokázali oba ocenění opakovaně při 
covidové krizi, kterou ve svých organiza-
cích znamenitě zvládli a přispěli k hlad-
šímu průběhu pandemie v našem městě 
i kraji. Postupně si poradili s důsledky 
náhlého příchodu nemoci, následným 
nutným přeorganizováním dosavadní 
práce, s testováním, hospitalizací a léč-
bou pacientů, a nakonec i s organizací 
očkování. Zároveň také ale nezapomínají 
podpořit výzkum a vývoj v této oblasti.



ROK 2019
FRAIT Jiří | in memoriam
*27. 5.1953 Olomouc † 15.8.2018 | fotograf, člen Unie výtvarných umělců ČR

Cena v oblasti kultura

KOLEK Vítězslav, prof. MUDr., DrSc. | in memoriam
*7.9.1953 Olomouc † 30.1.2020 | lékař, pneumolog, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FNOL

Cena v oblasti věda a výzkum

KUČEROVÁ Dagmar, Mgr. 
*4.3.1930 Olomouc | hudební pedagožka, ředitelka Lidové školy umění Žerotín 

Cena v oblasti kultura

PŘÍBORSKÝ Jan
*3.2.1947 Šternberk | předseda oblastní pobočky SONS Olomouc, zakladatel a bývalý ředitel Tyflocentra 
Olomouc

Cena v oblasti jiné, za společenský přínos městu

ULIČNÝ Petr
*11.2.1950 Uničov | trenér, fotbalista

Cena v oblasti sport

FOREJT Jindřich a KOŘENEK Josef 
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 † 13. 10. 2020 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 peda-
gog

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, porad-
ce 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 † 11. 10. 2020 Olomouc | 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

LOUČKOVÁ Jana, roz. Coufalová
* 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 † 14. 3. 2021 Olomouc | 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 † 26. 1. 2021 Olomouc | 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 † 14. 9. 2020 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 organi-
zátor

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 organizá-
tor

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 scéná-
rista

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. 2011 Olomouc 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 Olo-
mouc

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 Olo-
mouc

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 † 23. 9. 2020 Olomouc | 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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