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Vážené dámy a pánové, milí Olomoučané.

Život města tvoří jeho lidé. Jsou-li ti lidé odvážní, obětaví, kreativní či jinak výjimeční, žije 
se v takovém městě dobře. Už pětadvacet let ukazuje město Olomouc, že si takových 
lidí váží. Už po pětadvacáté teď město ocení ty, kteří motivují ostatní k lepšímu životu. 

Ceny města Olomouce tak opět předáme ženám a mužům, kteří ve svém oboru dosa-
hují něčeho výjimečného. Podle mě je výborné, když se nám i po čtvrt století existence 
této tradice stále schází víc než dost nominací. V Olomouci je prostě z čeho vybírat… 

Každá výrazná pozitivní osobnost svým způsobem zvyšuje kvalitu života svého okolí 
a současně inspiruje a motivuje ostatní. Platí to i  letos, kdy jsme vybrali čtyři takové 
osobnosti. Dvě z nich přímo a bezprostředně ovlivňují i estetickou úroveň centra, jeden 
jako výtvarník a autor jedné z fontán, druhý jako správce velkého gotického chrámu. 
S nimi budou oceněni dva lidé, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj vědeckého poznání 
a o perfektní podmínky pro sport ve městě.   

K této čtveřici se připojuje ještě mladý muž, který dokázal vloni fantastickým způsobem 
probudit na jeden den celé centrum města, sužované pandemií. Nikomu jinému se 
Cena za počin roku nehodí více než právě jemu. 

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



prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürst

germanistka, dlouholetá vedoucí Katedry germanis-
tiky na FF UP Olomouc

Ingeborg Fialová-Fürst se narodila 17. 11. 1961 
ve Frýdku-Místku. Rodiče Fürstovi učili na gymná-
ziu v Rýmařově, své prarodiče navštěvovala v Třinci. 
Díky nim odmalička mluvila dvojjazyčně, německy 
a česky. V roce 1964 se rodiče rozvedli, matka se 
podruhé vdala za evangelického faráře Vladimíra 
Fialu, čímž Ingeborg získala nový mužský vzor 
a  také druhé příjmení. Za panem Fialou se rodina 
přestěhovala přes celou republiku do Ostrova nad 
Ohří. Výchova v rodině byla křesťanská a mimo jiné 
se zasloužila o zevrubnou znalost bible, kterou paní 
profesorka považuje za základ pro literárně histo-
rickou práci. Důležité postavení víry v  rodině, ale 
i  původ předků, se zároveň automaticky postaralo 
o tehdy nevyhovující kádrový profil.

Ingeborg se stala ambiciózní, pilnou studentkou 
a premiantkou, ale vzhledem k poměrům se nedo-
stala do Prahy na univerzitu. Pak ale pocítila touhu 
vrátit se zpátky na Moravu, a tak se v roce 1981 při-
hlásila na kombinaci bohemistika-germanistika na 
Univerzitě Palackého v Olomouci, kde studovali už 
její rodiče. Po dokončení magisterského programu 
chtěla dál studovat germanistiku v doktorském stu-
diu, ale stranický aparát jí to neumožnil. V roce 1987 
padlo rozhodnutí emigrovat do Německa, kde paní 
Fialová-Fürst získala občanství, pas i finanční zajiš-
tění. S úmyslem najít vedoucího pro svou disertační 

práci cestovala po Německu a poznala mnoho vý-
značných osobností germanistiky. Působila ve spo-
lečnosti Roberta Musila a jako odborná asistentka 
na Sárské univerzitě v Saarbrückenu a na univerzitě 
v Klagenfurtu. V emigraci také postupně vykrysta-
lizovala její specializace na pražskou a moravskou 
německou literaturu.  

Do země se paní profesorka vrátila v  roce 1992, 
když se uvolnilo místo na katedře germanistiky FF 
UP. Spolu se svými učiteli, docentkou Topoĺskou 
a  profesorem Václavkem a  kolegy na katedře se 
zasloužila o  reorganizaci zastaralých struktur stu-
dia. V  roce 1994 promovala, 1998 se habilitovala 
a  2003 byla jmenována profesorkou. Roku 1997 
převzala vedení katedry a  v  této funkci setrvala 
14 let. Ve stejném roce s  kolegy založila vědec-
ké pracoviště „Arbeitstelle für deutschmährische 
Literatur“, které mělo upozornit zahraniční i tuzem-
ské zájemce na množství neznámých moravských 
německy píšících autorů a jejich textů.

V  roce 2004 pod jejím vedením vznikl další velký 
projekt, olomoucké Centrum judaistických studií 
Kurta a  Ursuly Schubertových, které se postupně 
stalo váženým výzkumným pracovištěm v  oblasti 
židovských dějin v Čechách a na Moravě. Katedra 
judaistiky se dodnes aktivně podílí na pořádání fes-
tivalu Dny židovské kultury a hostí významné osob-
nosti z elitních univerzit. Paní profesorka též nedáv-
no stála u  zrodu internetového diskusního žurnálu 



dZurnal.cz; v současnosti vede Rakouské centrum 
na Univerzitě Palackého a je jednatelkou profesor-
ského sdružení Societas cognitorum. Díky jejím pu-
blikačním a organizačním aktivitám se Olomouc od 
druhé poloviny 90. let výrazně zapsala do povědomí 
širší akademické i  kulturní veřejnosti nejen v  ně-
mecky mluvících zemích Evropy.

Prof. Fialová je korespondující členkou Rakouské 
akademie věd a  držitelkou několika významných 
zahraničních ocenění: Goldenes Ehrenkreuz für 
Verdienste für die Republik Oesterreich (2007), 
Cena za péči o  německý jazyk (2010), Danubius 
award (2016), Cena Kurta Schuberta za mezinábo-
ženský dialog (2019).

Věda a výzkum
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Jan Chladil

bývalý fotbalista, trenér, funkcionář SK Sigma 
Olomouce, technický manažer klubu

Jan Chladil se narodil 8. prosince 1949 v Olomouci. 
Svou celoživotní kariéru spojil s fotbalem, zejména 
s  tím olomouckým, kterému věnoval téměř 50 let. 
Jeho cesta do fotbalového klubu Sigma ale neby-
la přímá. Nejdříve začal jako aktivní hráč, své první 
fotbalové zkušenosti ze škvárového hřiště sbíral 
v  Olomouci na Novém Světě a  Nových Sadech. 
Poté na nějakou dobu Olomouc opustil a vydal se 
hrát do pražské Slavie a Vítkovic. 

Hráčská kariéra pana Chladila v Sigmě se začala 
v  roce 1975. Během následujících osmi sezon se 
podílel na vzestupu olomouckého fotbalu, vrcholem 
byl premiérový postup do první ligy v roce 1982. Ve 
hře o postup bylo více týmů, a proto se rozhodující 
zápas v  Třinci stal památným a  vítězství nezapo-
menutelným okamžikem. Když tým do Olomouce 
přivezl výhru, čekala ho radost a ovace všech fot-
balových nadšenců. Jan Chladil si v  roli záložníka 
v nejvyšší soutěži připsal 13 ligových utkání.

Ve druhé nejvyšší soutěži nasbíral 113 utkání 
a  vstřelil 9 gólů. Na závěr hráčské kariéry v  roce 
1983 ještě na dva roky odešel do Hranic, podob-
ně jako to udělali jiní významní hráči Sigmy (Pavel 
Beneš, Petr Uličný). Dělo se tak na základě dobrých 
vztahů s tehdejším generálním ředitelem Sigmy Ing. 
Josefem Cahelem, který z Hranic pocházel.

Během hráčské kariéry se začal postupně věno-
vat i  trenéřině a  v  době, kdy hrál v  Hranicích, již 
v Sigmě trénoval. Podílel se na vzniku sportovních 
tříd v Řepčíně, kde působil dva roky. Když tehdejší 
trenér, Petr Uličný, odcházel ze Sigmy do Uničova, 
přišla panu Chladilovi nabídka stát se na rok trené-
rem B-týmu, kterou přijal. Nakonec tým vedl devět 
let.

Vedle trénování se začal pod jeho vedením postup-
ně formovat technický úsek, který se staral o kvalitu 
klubových hřišť. Jan Chladil se v oboru fotbalového 
trávníkářství postupně sám vypracoval. Zúčastnil se 
různých odborných trávníkářských seminářů a zís-
kával informace a poznatky o moderních metodách 
péče o hrací plochy. Velkým přínosem byly zahra-
niční cesty do tradičních trávníkářských zemí (Velká 
Británie, Holandsko, Dánsko, Německo), kde měl 
možnost v  „elitní společnosti“ špičkových odbor-
níků rozšířit své dosud získané vědomosti. Stal se 
členem komise Institute of Groundsmanship ČR. 
Týmu, který se za dobu jeho působení jako správce 
olomouckého stadionu postupně formoval a zkva-
litňoval, své lety ověřené zkušenosti velmi rád pře-
dával. Své dlouholeté působení v Olomouckém klu-
bu ukončil 31. ledna letošního roku.

Díky odhodlání a osobnímu přístupu pana Chladila 
se od svých začátků kvalita hracích ploch v Sigmě 
výrazně posunula. Stalo se tak na základě získaných 
vědomostí a díky postupnému doplňování techniky 



nutné pro údržbu trávníků. Výsledkem dlouhodobé 
práce jsou v současné době velmi kvalitní travna-
té hrací plochy, především pak ligový trávník na 
Andrově stadionu, který patří v  posledních dese-
tiletích k nejlépe hodnoceným v  republice a sklízí 
příslušná ocenění. Jan Chladil je považován za jed-
noho z největších odborníků na fotbalové trávníky 
v České republice. V  roce 2020 obdržel Cenu za 
přínos českému fotbalu v modernizaci fotbalových 
hřišť a stadionů. Jeho práce pro Sigmu i celý český 
fotbal si zaslouží náležité ocenění.

Sport
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Otmar Oliva

akademický sochař

Otmar Oliva, narozen 19. února 1952, je olomoucký 
rodák. Do života jeho rodičů výrazně zasáhly dobové 
události: otec byl voják druhého československého 
odboje pronásledovaný komunistickým režimem 
a matka si také odseděla trest ve vězení. Posléze se 
rodiče rozvedli a Otmar zůstal v Hodolanech u otce. 
Ten v něm chtěl pěstovat uměleckého ducha a syna 
zapsal do Lidové školy umění, kterou pak Otmar 
navštěvoval celé své dětství. Olomouc se umělci za-
psala do povědomí pro svůj duchovní, historický a ar-
chitektonický ráz. V uvolněných 60. letech byl přijat 
na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském 
Hradišti. Nedlouho po ruské invazi otec emigroval 
a Otmar s nechutí sledoval měnící se poměry ve spo-
lečnosti. Na průmyslovce se nicméně setkal s člově-
kem a umělcem, který ho velmi ovlivnil: s učitelem 
kresby Vladislavem Vaculkou.

V roce 1972 se dostal na Akademii výtvarných umě-
ní v Praze. Přátelství s Ludvíkem Vaculíkem ho při-
vedlo k aktivnímu zapojení do disentu. Rozmnožoval 
dokumenty Charty 77, půjčoval zakázanou literaturu, 
kterou mu otec posílal ze zahraničí, a velmi brzy se 
tak dostal do hledáčku StB. V  roce 1978 absolvo-
val na akademii a po letech žádostí dostal výjezdní 
doložku pro studijní pobyt v Řecku. Během výkonu 
vojenské služby v říjnu 1979 byl zatčen StB a několik 
měsíců vyslýchán. V únoru 1980 pana Olivu odsou-
dili na dvacet měsíců. Svůj trest si odseděl v obávané 

plzeňské věznici na Borech. Během pobytu ve věze-
ní se sochaři narodila dcera a po propuštění v roce 
1981 se oženil.

Po návratu z vězení se pan Oliva stal praktikujícím 
křesťanem a  jeho víra formovaná zkušeností s  vě-
zením dávala podobu jeho tvorbě. Na Velehradě, 
který představuje kolébku křesťanské víry Slovanů 
a odkud pochází jeho žena Olga Vrzalová, si vybu-
doval ateliér a věnoval se tvorbě. Genius Loci cyrilo-
metodějského poutního místa souzní s křesťanským 
smyslem jeho rozsáhlého díla, které zahrnuje volnou 
plastiku, liturgické a obřadní artefakty, insignie, reli-
éfní výzdobu zvonů, busty, medaile i velké komplexní 
realizace určené do chrámových interiérů v  tuzem-
sku i zahraničí.

V roce 1981 přišla zakázka, která ovlivnila jeho spe-
cializaci na liturgickou a  církevní plastiku. Navrhl 
a realizoval oltář a ambon pro velehradskou baziliku 
Nanebevzetí P. Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Dále 
pracoval na soše svatého Leopolda Mandiče, kterou 
umělec považuje za jednu ze svých nejlepších a má 
za to, že mu otevřela dveře do Vatikánu. Tam měl 
možnost tvořit výzdobu papežské kaple Redemptoris 
Mater, jejíž součástí je i papežský trůn. Ke 20. výročí 
Jana Pavla II. vytvořil pamětní medaili. Pro Maribor 
vytvořil výbavu interiéru kostela Marie Matky Církve. 

Vyzdobil na 200 zvonů a  interiéry kostelů 
v  Kyselovicích, Salaši, Svaté Hoře, v  olomouckém 



chrámu Panny Marie Sněžné a kapli sv. Anny, v praž-
ském kostele Panny Marie Vítězné a  řadě dalších. 
Mezi jeho další významné práce patří několik slav-
ných pomníků (Jana Pavla II. u Velehradu či pamět-
ní deska na olomouckém arcibiskupství), fontán 
(Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra v Olomouci), 
oltář na Vřesové studánce v  Jeseníkách a  kříž na 
vrcholu Gerlachovského štítu. Jeho díla vlast-
ní Vatikánské muzeum, Moravská galerie v  Brně, 
Muzeum města Brna a  galerie v  Olomouci, Zlíně, 
Ostravě, Hodoníně a v Uherském Hradišti. Je drži-
telem Ceny Masarykovy akademie umění, Pamětní 
medaile třetího odboje, Řádu sv. Cyrila a Metoděje 
a titulu Rytíř české kultury. Jeho tvorbě je věnována 
např. publikace Opus Velehradensis (2009).

Kultura
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P. Mgr. František Hanáček 

svatomořický probošt, člen Kněžské rady

František Hanáček se narodil do zemědělské ro-
diny ve slováckých Kunovicích 16. 9. 1952. Rodiče 
vlastnili zahradnické hospodářství, kde od dětství 
pravidelně pomáhal, a po základní škole bylo tedy 
logické, aby se zapsal do učení na zahradnický obor 
v Lednici na Moravě. Následně maturoval na Střední 
zahradnické škole v Brně-Bohunicích. Po maturitě 
musel odejít na dvouletou vojenskou službu. Od 
mladých let hrál na klavír i na varhany a v průběhu 
tohoto studia na umělecké škole, kterou ukončil 
v roce 1973, vypomáhal jako pomocný varhaník ve 
velehradské basilice. 

V  kostele trávil odjakživa čas přirozeně vlivem vý-
chovy v rodině a později i díky hře. Během vojenské-
ho výcviku dozrála myšlenka přihlásit se ke studiu 
teologie, která se nakonec, po několika letech prá-
ce ve vyučeném oboru, stala skutečností. Teologii 
pan Hanáček vystudoval na Cyrilometodějské bo-
hoslovecké fakultě v Litoměřicích.

V roce 1981 byl vysvěcen na kněze a umístěn do 
Karviné jako kaplan. Po prvotních rozpacích se 
z  plánovaného dvouletého poslání stala osmile-
tá záležitost. Již zde byl pan Hanáček obětavým 
knězem pro své věřící a  mimo to velmi pomohl 
s  opravami kostela i  fary, které tou dobou pro-
bíhaly. V  červenci roku 1989 jeho cesta pokra-
čovala z  města na malé vesnické farnosti v  Píšti 

a  Vřesině na Hlučínsku, kde prožil revoluční léta 
jako administrátor.

Dnes je tomu již přes 30 let, co působí jako duchov-
ní správce olomouckého chrámu sv.  Mořice. Sem 
byl jako farář umístěn 1. července 1991, o dva roky 
později se stal děkanem a  v  roce 1999 kanovní-
kem. Souběžně během let duchovně působil také 
v Dubu nad Moravou (2002-2005) a ve farnostech 
na Nové Ulici a Nových Sadech. Je členem kněžské 
rady arcidiecéze olomoucké a Metropolitní kapituly 
u sv. Václava v Olomouci. Roku 2007 se stal svato-
mořickým proboštem.

Za dobu svého působení se velmi zasloužil o  re-
vitalizaci chrámu sv. Mořice. Chrám plní roli hlav-
ního městského chrámu a  je sídlem probošta. 
V  Olomouci stojí od druhé poloviny 13.  století 
a  je jedním z  nejvýznamnějších dokladů pozdně 
gotické architektury na Moravě. Varhany zde byly 
instalovány v  roce 1745 a  jejich velké rozšíření 
proběhlo v letech 1959-1971. Řadí se k největším 
varhanám v Evropě. V letech 2009-2012 proběhla 
velmi potřebná a náročná oprava střechy a krovů, 
přičemž se jednalo zřejmě o  největší opravu za 
posledních 300 let. Později dostal kostel novou 
fasádu, opravena byla také kostelní věž s vyhlíd-
kou aj. Od roku 2016 probíhala jednání o průběhu 
chystané rekonstrukce varhan. Začalo se na ní 
pracovat v roce 2020.



Pan probošt Hanáček se věnuje mnoha dalším zá-
služným činnostem. Například od obnovení poutí do 
Staré Vody u Libavé (1991) pořádá zájezdy poutníků 
a slouží pro ně mše svaté na tomto poutím místě. Při 
chrámu sv. Mořice podporuje smíšený pěvecký sbor 
Chorus Mauritiensis, je zakladatelem Festivalu vá-
noční hudby, podílí se na realizaci Svátků sv. Pavlíny 
a dalších kulturních akcí, především organizaci růz-
ných koncertů v  kostele sv.  Mořice. V  neposlední 
řadě také publikuje články v regionálním tisku a ve 
Svatomořickém zpravodaji.

oblast jiné, za společenský přínos městu
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Mgr. Štěpán Havran

za organizaci a pořádání festivalu „Olomouc (o)žije“

Štěpán Havran se narodil 13. 4. 1988 
ve Šternberku. Od dětství ho životem provázel 
sport, hudba a touha po svobodě. Vystudoval 
Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého 
a už od dob studia v sobě pěstoval podnikatel-
ského ducha. S kamarádem Jiřím Kopalem se 
neúspěšně snažili prorazit s vlastní značkou po-
travinových doplňků a založili eventovou agen-
turu provozující zážitkové lety nad Olomouckým 
krajem s názvem „Letem krajem“. Od dokonče-
ní studia se věnuje organizaci akcí, zkušenosti 
nasbíral především na Ministerstvu zemědělství, 
kde měl na starosti marketing a akce na podporu 
malých farmářů po celé republice či akci Dožínky 
na Letné. O marketing se stará také ve sportov-
ním centru Omega. Věnuje se ochotnickému he-
rectví, rodiče ho odmala vedli ke hře na hudební 
nástroje, miluje cestování a stopem dojel až do 
španělské Barcelony.

Dlouhou zimu 2020/2021 provázela spousta re-
strikcí spojených s pandemií virové choroby co-
vid-19, které zcela zamezily pořádání kulturních 
akcí. Ty chyběly umělcům, kteří nemohli vystupo-
vat, podnikům, které musely být zavřené, ale v ne-
poslední řadě i návštěvníkům, obyčejným lidem, 
kteří se potřebují setkávat a čerpat z kultury opti-
mismus a dobrou náladu. 

Štěpán Havran proto v době po zrušení protiepi-
demických opatřeních přišel s myšlenkou uspořá-
dat netradiční městský festival, který v lidech opět 
vzbudí spontánnost, dostane do ulic hudebníky, 
radost, jižanskou energii a pohodu. Uspořádat po-
dobnou akci v ulicích města toužil už delší dobu. 
V roce 2020 spolupořádal s parou přátel soused-
skou slavnost „Úřední čtvrť žije“, která měla připo-
menout jedinečnost tzv. Úřední čtvrti. Obyvatelé 
místa se při této příležitosti mohli sejít, vzájemně 
se poznat a příjemně spolu strávit večer.

Nápad vykrystalizoval v akci s názvem „Olomouc 
(o)žije“, kterou naplánoval a realizoval s kamarád-
kou Karolínou Bartoníkovou, za významné pomo-
ci města Olomouc, oddělení kultury, Univerzity 
Palackého, projektu Zaparkuj, Letního kina, Long 
Story Short a mnoha dalších zapojených subjek-
tů. Pořadatelé oslovili hudebníky i podniky různé-
ho druhu, kteří reagovali veskrze pozitivně. Přes 
60 umělců nakonec hrálo v olomouckých ulicích 
nezištně pro radost sobě i lidem, bez nároku na 
honorář. Během večera mohli návštěvníci festivalu 
procházet centrem města a sledovat vystoupení 
desítek zpěváků, kapel a pouličních umělců přímo 
před kavárnami, vinárnami, bary a dalšími podniky. 
Žánrový záběr byl široký: hudebně přispěla třeba 
Moravská filharmonie, jazzoví muzikanti, popoví 
umělci či romská kapela. Vítána byla jakákoli pří-
jemná, radostná hudba.



za organizaci a pořádání festivalu „Olomouc (o)žije“

Cena za počin roku 2021

Jedním z cílů bylo rozjet kromě té organizované 
také improvizovanou část, totiž zapojit do vystupo-
vání i samotné návštěvníky. Každý si mohl přinést 
vlastní nástroj, zazpívat či zatančit. Motivací byly 
tzv. Happy points, kde si mohl kdokoli za písnič-
ku vysloužit drink, kávu či něco dobrého k jídlu. 
Myšlenku festivalu se podařilo bezezbytku naplnit, 
akci navštívilo tisíce spokojených lidí, kteří se těšili 
z dobré hudby a společnosti, a ve městě zavládla 
skvělá atmosféra. Nezbývá než doufat, že nezůsta-
ne u jednoho ročníku.



ROK 2020
ČERMÁK Miloslav, PhDr. in memoriam 
* 17. 12. 1941 † 8. 11. 2020 | historik, nakladatel, autor mnoha publikací

Cena v oblasti kultura

HAJDÚCH Marián, doc. MUDr., Ph.D. 
* 16. 11. 1969 | ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP v Olomouci.

Cena v oblasti věda a výzkum

HRABAL Miroslav, Mgr. | in memoriam 
* 21. 10. 1951 † 21. 4. 2020 | dlouholetý sportovní funkcionář, předseda Atletického klubu Olomouc

Cena v oblasti sport

SKÁCELOVÁ Marie 
* 1. 5. 1941 | náčelnice župy Olomoucké – Smrčkovy, dlouholetá cvičitelka žen, dlouholetá dobrovolnická 
činnost v tělovýchově 

Cena v oblasti sport

ŠVÁCHA Rostislav, prof. PhDr., CSc. 
* 16. 1. 1952 | český historik, teoretik umění a architektury

Cena v oblasti kultura

ZUKALOVÁ Věra 
* 15. 6. 1974 | zakladatelka Dobrého místa pro život

Cena v oblasti jiné, za společenský přínos městu

HAVLÍK Roman, prof. MUDr., Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Cena za počin roku 2020 za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významného zdravot-
nického zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií

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

Cena za počin roku 2020 za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významného zdravot-
nického zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií 



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 † 1. 9. 2021 | 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 † 6. 9. 2021 | 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 † 4. 10. 2021 | 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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