
Výroční zpráva spolku Za krásnou Olomouc 2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
Vážení členové, přátelé a podporovatelé spolku Za krásnou Olomouc,  

 

dovolte mi jako předsedkyni poděkovat vám všem za podporu, kterou jste spolku projevili v roce 2018. Velice 

si vážíme vašeho osobního nasazení a samozřejmě členských příspěvků a darů, bez kterých se nezisková 

organizace neobejde.   

Dovolte mi krátkou zprávu o volbě nového výboru a vedení spolku. Na členské schůzi konané 10. prosince 

2018 v Divadle hudby Olomouc byl členy spolku zvolen nový výbor ve složení: Jan Jeništa, Klára Jeništová, 

Michaela Johnová Čapková, Jana Kiesewetterová, Ivana Láníková. Revizorem spolku byla zvolena Martina 

Mertová. Nově zvolený výbor spolku Za krásnou Olomouc se bude snažit navazovat na předešlé aktivity a 

naplňovat tak cíle, které vyplývají z poslání spolku a které jsou definovány ve stanovách. 

 

Členové výboru dne 11. prosince 2018 zvolili pro další rok předsedkyni a pokladnici: 

Předsedkyně spolku Za krásnou Olomouc: Jana Kiesewetterová  

Pokladnice spolku Za krásnou Olomouc: Michaela Johnová Čapková 

 

 

S pozdravením KRÁSNĚME 

Michela Johnová Čapková   

        

Výroční zpráva 2018 

Aktivitami v roce 2018 se členové a příznivci snažili naplňovat cíle, které vyplývají z poslání spolku a které jsou 

definovány ve stanovách spolku Za krásnou Olomouc.  

 

Základní činnost 2018:  

• správa internetových stránek spolku a facebooku - prezentace aktivit sdružení, zveřejňování odborných 

příspěvků  

• architektonické procházky 



• přednášky - Divadlo architektury 

• aktivity spojené s kauzou Šantovka Tower  

• jednání se zastupiteli města Olomouce i Olomouckého kraje / jednání s politickými kluby 

• veřejné diskuse 

• komentáře členů spolku k aktuálním kauzám 

• granty 

• Restaurování a odhalení pamětní desky Rudolfa Eitelbergera na nároží Armádního domu v Olomouci 

 

Restaurování pamětní desky Rudolfa Eitelbergera: 

Významná událost roku 2018: restaurování a znovuodhalení pamětní desky Rudolfa Eitelbergera. 
Několikaleté úsilí obnovit pamětní desku „patrona“ našeho spolku  završily fanfáry slavnostního odhalení ve 
středu 18. 4. 2018.  
V den výročí úmrtí Rudolfa Eitelbergera (18. 4. 1885) a sto třicet let od osazení původního památníku (14. 4. 
1888) jsme si připomněli význam slavného olomouckého rodáka. Jeho nadregionální odkaz, k němuž se opět 
hlásí současná generace milovníků současné architektury a ochránců památek, jsme zvěčnili právě 
znovuodhalením jeho pamětní desky, která od válečných let čekala na svoji obnovu. 
Na nároží Armádního domu (třída 1. máje 3), v původním rozměrném rámu z růžového mramoru, který byl po 
léta skryt pod vrstvami nátěrů, se tak naším přičiněním objevila věrná historická kopie bronzového medailonu 
a žulové nápisové desky. Spolek zajistil nemalé finance na obnovu, restaurátorských prací se pod dohledem 
zástupců památkové péče ujal Radomír Surma. 
K slavnostnímu aktu promluvili: za Statutární město Olomouc dr. Ladislav Šnevajs, za Univerzitu Palackého a 
současně za náš spolek prof. Rostislav Švácha, dále prof. Jiří Kroupa, předseda spolku Přátelé Moravské galerie 
v Brně a konečně Mag. Kathrin Pokorny-Nagel, vedoucí knihovny a sbírky uměleckých tisků archivu 
Uměleckoprůmyslového muzea ve Vídni (MAK). Další podporovatele, Vlastivědnou společnost muzejní 
Olomouc, zastoupil pan Ján Kadlec, Filozofickou fakultu Univerzity Palackého prof. Jiří Lach, současný 
prorektorem pro organizaci a rozvoj. 

Zvláštní dík patří početným individuálním přispěvatelům z nejširší veřejnosti, rekrutujícím se zejména z členů a 
příznivců spolku Za krásnou Olomouc.  

 



Den Architektury 2018:  

Již tradičně tuto akci pořádáme ve spolupráci s pražským spolkem KRUH. V roce 2018 jsme mimo již tradiční 
komentované procházky zorganizovali 1. ročník filmů o architektuře Kino architektury. Akce probíhala v čase 
od 16:00 do 22:00 hodin v Divadle hudby Olomouc a byla průchozí. Návštěvníci si mohli vybírat z nabídky 5 
filmů a strávit zde čas dle libosti.  

Festival Kino architektury fakticky zakončili ještě 3 projekce v průběhu října a listopadu 2018: 

 2. 10. Bloki 
31. 10. Diller Scofidio + Renfro: Reimagining Lincoln Center and the High Line 
27. 11. Bike versus Cars 
 

 

Komentované procházky v rámci DA 2018: 

29. 9. Olomouc za první republiky 

30. 9. Z Olomouce do Prostějova: éra první republiky v Prostějově 

 

Divadlo Architektury 2018: 

7. 2. 2018 Karolína Vránková: Doma s cizími 

24. 2. 2018. Kočovné divadlo architektury: Jedeme do Brna! Návštěva Vily Tugendhat 

13. 3. 2018 Bydliště: (olomoucké) panelové sídliště: Lucie Skřivánková a Rostislav Švácha 

http://www.krasnaolomouc.cz/2018/01/31/24-2-2018-kocovne-divadlo-architektury-jedeme-do-brna/
http://www.krasnaolomouc.cz/2018/03/03/bydliste-olomoucke-panelove-sidliste/


29. 5. 2018 Kočovné divadlo architektury: Přednáška členky Martiny Mertové o architektonickém fenoménu 

60. a 70. let minulého století, o šumperáku. Doprovodná akce k fotografické výstavě Tomáše Pospěcha 

ŠUMPERÁK ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. 

26. 10. 2018 Divadlo architektury s prof. Pavlem Zatloukalem  - při příležitosti jeho životního jubilea 

 

Výlety a komentované procházky: 
 
15. 5. 2018 Meziválečná architektura Přerova 

30. 5. 2018 Procházku po Tvarůžkové cestě, ve spolupráci s Hnutím Duha Olomouc 

3. 10. 2018 Navrhni svou radnici, interaktivní procházka pro děti od 8 do 12 let při příležitosti oslav 100. 

narozenin Československa 

 

 

Mimořádná událost 2018: 

Ve středu 13. června 2018 v kapli Božího těla udělila Univerzita Palackého pojedenácté ve své novodobé 

historii Cenu Františka Palackého. Při příležitosti 220. výročí narození tohoto významného historika a 

obrozence ji z rukou rektora Jaroslava Millera převzal Rostislav Švácha, přední český historik a teoretik umění 

a architektury, čestný člen spolku Za krásnou Olomouc. 

 

 

Výzvy, podněty a petice: 

Zachraňme panorama Olomouce: 

Spolek Za krásnou Olomouc pozval na zasedání olomouckého zastupitelstva 4. 6. 2018 osobnosti, jež s ním 

sdílí znepokojení nad nedostatečnou ochranou památkových hodnot města. Všichni vystoupili s hutnými 

(museli se vejít do pěti minut), poutavými a silnými příspěvky. Je nám líto, že jejich přítomnost a váha slov 

zaštítěná erudicí a silnou vazbou k Olomouci nepřesvědčila dostatečný počet zastupitelů.  

senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.  

poslanec Bc. Vojtěch Pikal  

Prof. Pavel Zatloukal, český historik umění 

Prof. Doc. Josef Štulc, představitel památkové péče České republiky zabývající se teoretickými otázkami 

ochrany památek a metodami praktické péče 

PhDr. Rostislav Švácha, přední historik umění a architektury, vysokoškolský pedagog  

Mgr. Pavel Konečný, významná osobnost kulturního a památkářského prostředí Olomouce Prof. PhDr. Josef 

Jařab, český amerikanista, literární historik a teoretik, překladatel a bývalý senátor, první porevoluční rektor 

Univerzity Palackého v Olomouci 

http://www.krasnaolomouc.cz/2018/06/07/pavel-konecny-k-privatizaci-pamatkove-a-urbanisticke-hodnoty/


Mgr. Michal Bartoš, PhD., ekolog a pedagog se zájmem o téma environmentální etiky a veřejného prostoru 

 

Iniciativa Občané proti Šantovka Tower je volné sdružení architektů, urbanistů a příbuzných odborníků pro 

ochranu historického panoramatu Olomouce. 

V pondělí 16. 7. 2018 proběhlo na Horním náměstí v Olomouci veřejné shromáždění vyzývající vedení města, 

aby zabránilo stavbě 78 m vysokého obytného domu v ochranném pásmu městské památkové rezervace. 

Během demonstrace upozornil architekt David Helcel na střet zájmů primátora a čerstvého ministra kultury 

Antonína Staňka v jedné osobě: „Není udržitelné, aby jako ministr kultury, který má o národní kulturní dědictví 

pečovat, zároveň jako primátor města Olomouce svou dosavadní nečinností umožňoval přípravu výstavby 

Šantovky Tower, která má natrvalo zdevastovat historický obraz druhé nejvýznamnější památkové rezervace v 

zemi.“ 

 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o hospodaření občanského sdružení Za krásnou Olomouc za rok 2018. 

 

Příjmy a výdaje byly v posledních dvou letech poměrně vysoké vlivem účtování dotací na Restaurování 

pamětní desky R. Eitelbergera, které probíhalo v letech 2017 a2018. Daňové přiznání za rok 2018 bylo podáno 

1. 4. 2019. 

 

Zůstatek z roku 2017: 14 429,51,-  Kč (4 814,- v hotovosti u pokladníka a 9 615,51,- na účtu) 

 

 

Příjmy Sdružení za rok 2018: 19 550,-  Kč                         

 

Členské příspěvky:              4 550,- (2600,- v hotovosti u pokladníka a 1 950,- na účtu) 

Granty:                                      15 000,- (na účtu) 

 

 

Výdaje Sdružení za rok 2015: 107. 483,-  Kč 

 

Bankovní poplatky:              58,- Kč 

 

Prodloužení domény:                         2.136,-  Kč 

 

Dohody o provedení práce:                6. 800,- Kč 

 

Odvedení srážkové daně:               1. 200,- Kč 

 

Poštovné:             140,- Kč 

 

Tisk a kopírování:                            658,- Kč 

 

Cestovné:                 176,- Kč 

 

Kancelářské potřeby, květiny, občerstvení:   2.318,- Kč 

 



Restaurování RE:      85. 548,- Kč 

 

DA 2018, licence k filmům:             8. 449,- Kč 

 

Stav financí k  30. 12. 2018: 18. 169,-  Kč (na účtu) + 672,- (u pokladníka) 

 

 

Závěrem mi ještě dovolte požádat vás jménem Výboru Spolku Za krásnou Olomouc o zaplacení vašich 

členských příspěvků na rok 2019. Velice si vážíme vaší podpory a snažíme se hospodařit s členskými příspěvky 

odpovědně. Děkujeme všem, kteří přispěli a samozřejmě těm, kteří se právě přispět chystají. 

 

 

Spolek Za krásnou Olomouc 

Kosinova 7, 779 00 Olomouc 

www.krasnaolomouc.cz 

č. ú. 3324717001/5500 


