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Vážení členové a podporovatelé 
občanského sdružení/spolku 
Za krásnou Olomouc, 

dovolte mi jako předsedkyni poděkovat vám všem za 
podporu, kterou jste spolku projevili v roce 2013. Velice si 
vážíme vašeho osobního nasazení v jednotlivých kauzách 
a samozřejmě členských příspěvků a darů, bez kterých se 
nezisková organizace neobejde.  

Dne 1. ledna 2014 vešel v platnost nový občanský zákoník, 
dle kterého jsou občanská sdružení považována za spolky. 
V souladu se zákonem si budeme zvykat na tento nový 
název a postupně vyřazovat tolik oblíbené občanské 
sdružení z provozu. 

Dovolte mi krátkou zprávu o volbě nového výboru a vedení 
spolku. Na členské schůzi konané 23. ledna 2014 byl 
členy spolku zvolen nový výbor ve složení: Petr Daněk, 
Alexandr Jeništa, Jan Jeništa, Michaela Johnová 
Čapková, Daniela Kaňáková, Martina Mertová, Martina 
Potůčková. Revizorem spolku byl zvolen Marek Šobáň. 
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 18. března 2014 zvolili pro další rok 
předsedkyni, místopředsedkyni a pokladnici:
Předsedkyně a pokladnice spolku Za krásnou Olomouc: 
Michaela Johnová Čapková 
Místopředsedkyně spolku Za krásnou Olomouc: Martina 
Potůčková 

S pozdravením KRÁSNĚME
Michela Johnová Čapková
Předsedkyně spolku Za krásnou Olomouc



Výroční zpráva

Aktivitami v roce 2013 se členové a příznivci snažili 
naplňovat cíle, které vyplývají z poslání občanského 
sdružení a které jsou definovány ve stanovách o. s. Za 
krásnou Olomouc. Sdružení se průběžně celý rok věnovalo 
olomouckým tématům a několikrát vešlo v jednání s odbory 
Magistrátu města Olomouce, s radními, zastupiteli i členy 
politických stran.  

V prosinci 2012 pořádalo o. s. Za krásnou Olomouc 
tiskovou konferenci k aktuálnímu vývoji problematiky 
výškových staveb a následně členové oslovovali odborníky 
a osobnosti veřejného života s žádostí o podporu v této 
kauze. Jednotlivé příspěvky byly zveřejňovány na stránkách 
sdružení v průběhu roku 2013.



Základní činnost 2013
 
√ správa internetovch stránek sdružení a facebooku - 

prezentace aktivit sdružení, zveřejňování odborných 
příspěvků 

√ architektonické procházky
√ přednášky
√ petice / výzvy občanům
√ jednání se zastupiteli města Olomouce i Olomouckého 

kraje / jednání s politickými kluby
√ veřejné diskuse
√ komentáře členů sdružení k aktuálním kauzám
√ granty
√ Cena R. Eitelbergera 2013
√ spolupráce s Klubem architektů Olomoucka

√ V rámci podpory místních iniciativ Nadace VIA jsme 
v březnu uspěli se žádostí o příspěvek v rámci tzv. 
rychlých grantů. Díky finanční podpoře 26.000 Kč 
byla uspořádána série přednášek s debatou, při nichž 
jsme Olomoučanům komplexně představili fenomén 
územního plánování, jeho účel, historii, stav v ČR i 
jeho olomoucké kontexty a v neposlední řadě i aktuální 
tendence v Evropě a západním světě. Vrcholem 
kampaně byla veřejná debata 7. 3. 2013, při níž se 
nám podařilo formulovat zásadní výhrady vůči novému 
Návrhu ÚP Olomouce.  Sdružení Za krásnou Olomouc 
podalo následně konkrétní připomínky k návrhu, z nichž 
jedné bylo v rámci vypořádání v březnu 2014 vyhověno.



Přednášky pro veřejnost

√ Územní plán je zdrojem i nástrojem; Jan Jehlík, 28. 2. 
2013, ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

√ Mrakodrap v evropské architektuře 1897–2013; Martin 
Horáček, 11. 3. 2013, ve spolupráci s Muzeem umění 
Olomouc.

√ Jaké město vidíme? Tomáš Pejpek a Szymon Rozwalka, 
21. 3. 2013, ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a 
Nadací VIA.

√ Architektura invence, vtipu a důvtipu; Svatopluk 
Sládeček 18. 4. 2013, ve spolupráci s Muzeem umění 
Olomouc a Nadací VIA.

√ Hledejme minimum toho, co musíme, nikoli maximum 
toho, co můžeme; Roman Koucký 9. 5. 2013, ve 
spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Nadací VIA.

√ Domy pro stroje; Lukáš Beran, 3. 10. 2013, ve spolupráci 
s Muzeem umění Olomouc a občanským sdružením 
KRUH.

√ Meze urbanismu v Brně; Rostislav Koryčánek, 6. 11. 
2013, ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.

Veřejné diskuse pořádané s jinými institucemi, 
občanskými sdruženími a nadacemi

√ Výškové stavby a rozvoj města Olomouce; veřejná 
debata, 27. 2. 2013, ve spolupráci se Smarv, o.p.s., 
Civipolis, o.p.s. a Vlastivědným muzeem v Olomouci.

√ Trvale obyvatelná Olomouc; veřejná debata nad 
návrhem nového územního plánu, 7. 3. 2013, ve 
spolupráci s Nadací VIA a podporou Statutárního města 
Olomouc.

√ Kde domov můj? Hanácké Dubaj!?; veřejná diskuse 
doprovázející stejnojmennou výstavu v Centru 
současného umění DOX v Praze, 27. 11. 2013, pořádáno 
s podporou Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Architektonicko-urbanistické procházky

√ Architektonicko-urbanistická vycházka do Černovíra s 
urbanistou Vilémem Švecem, 14. 4. 2013.

√ Urbanisticko-ekologická procházka podél řeky Moravy 
s Michalem Krejčím (Unie pro řeku Moravu), 9. 6. 2013.

√ Výlet na rozhlednu na Velkém Kosíři s arch. 
Svatoplukem Sládečkem, 20. 7. 2013.

√ Architektonický výlet na Kralický Sněžník, 17.–18. 8. 
2013.

√ Architektonická procházka Havířovem s Martinem 
Strakošem, ve spolupráci s o. s. Za krásnou Ostravu a 
Antikvariátem Fiducia, 8. 9. 2013.

√ Hledání olomouckého panoramatu, 24. 11. 2013.
√ Silvestrovské hledání olomouckého panoramatu, 31. 

12. 2013.

Den Architektury 2013

Objevte své město. Procházky olomouckým a 
prostějovským industriálem, 5.–6. 10. 2013, ve spolupráci 
s o. s. Kruh zaštiťujeme akce pořádané v Olomouci.

Výstavy

Imploze vs. Exploze města, Petr Daněk, urbanistická 
studie olomouckého poříčí, Muzeum moderního umění 
Olomouc, Cafe´87, 22. 5.–25. 6. 2013.



Cena Rudolfa Eitelbergera 2013

Cenu Rudolfa Eitelbergera za zdařilou realizaci v oblasti 
architektury, urbanismu a péče o památky získala realizace 
Tyršova mostu v Přerově autorů Aleny Šrámkové, 
Lukáše Ehla a Tomáše Koumara. Slavnostní vyhlášení 
a předání ceny i čestných uznání proběhlo 5. 10. 2013 v 
Galerii Caesar v Olomouci. Třetí ročník ceny byl inovativní 
v tom, že prvně zmapoval území celého Olomouckého 
kraje. Podněty členů sdružení i širší veřejnosti vyhodnotila 
sedmičlenná komise složená z členů sdružení i externích 
odborníků (František Chupík, Jana Křenková, Antonín 
Novák, Jakub Potůček, Dagmar Vernerová, Jakub Železný 
a předseda komise Rostislav Švácha). Komise se usnesla 
ocenit deset finalistů a zvlášť také přiřknout tři čestná 
uznání za iniciační či investorskou roli u hodnocených 
projektů. Za vítězem, ateliérem Aleny Šrámkové, který si 
odnesl již tradiční cenu – skleněnou plastiku od sochaře 
Jaroslava Koléška, se umístilo Studio Ječmen (Lukáš 
Blažek, Eva Blažková, Vítězslav Petr) s projektem Horské 
ubytovny lyžařského areálu v Hynčicích pod Sušinou. 
Čestné uznání za citlivé investorské zásahy na svazích 
Kralického Sněžníku si odnesli manželé Juříčkovi. 
Na třetím místě se umístil příběh proměny projektu 
Obchodního domu s koly v Olomouci na Palackého ulici 
animovaný Martinem Lubičem a Radkem Liškou. Čtvrté 
místo včetně čestného uznání pro firmu FUTURPOL s. 
r. o. získal Polyfunkční dům „Kovárna“ v Mohelnici od 
Přemysla Kokeše (ai5 architekti). Pátá pozice připadla 
Svatopluku Sládečkovi (NEW WORK) za novou rozhlednu 
nad Čechami pod Kosířem, a šestá rovněž brněnskému 
ateliéru Aleš Burian – Gustav Křivinka za rekonstrukci 
Náměstí Svobody v Mohelnici. Studio Ječmen si odneslo 
ještě i sedmou cenu – za Vzorkovnu firmy Dřevo Trust 
v Olomouci. Mezi oceněné se dostal také muzejnický 
počin – Expozice Čarodějnické procesy na Jesenicku 
ve Vlastivědném muzeu Jesenicka v Jeseníku. Osmou 

cenu a uznání za něj si odnesli jak autoři, Lukrécia a 
Marek Lachmanovi a Bohumil Brůža, tak i ředitelka 
Vlastivědného muzea Jesenicka Veronika Rybová. 
Poslední dva diplomy finalistů, pojednané výtvarníkem 
Zbyňkem Baladránem, si odnesli Vít Janků (ARCHECO) 
za Polyfunkční dům Valová v Zábřehu a David Benda a 
Robert Štefka (A2 architekti) za Tělocvičnu Gymnázia 
Čajkovského v Olomouci.

Veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění občanů proti plánované výstavbě 
výškové budovy Šantovka Tower, 22. 10. 2013.

Výzvy a petice

√ Vznik občanské inciativy Občané proti Šantovka 
Tower, říjen 2013, následně petice, která byla předána v 
prosinci na Zastupitelstvu města Olomouce. 

√ Naše Pošta Jedna – členové sdružení založili Iniciativu 
Naše Pošta Jedna a společně s dalšími institucemi 
připravili Veřejnou výzvou k zachování pobočky České 
pošty na nám. Republiky v Olomouci.

Ostatní důležité události roku 2013

Čestný člen Prof. Rostislav Švácha převzal v říjnu cenu 
Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury.



Hospodaření

Zpráva o hospodaření občanského sdružení 
Za krásnou Olomouc za rok 2013.

Zůstatek z roku 2012               4 029 Kč 
2 100,- v hotovosti u pokladníka 
a 1 929,- na účtu

Příjmy za rok 2013  ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · 48 350 Kč                       
Členské příspěvky                   5 400 Kč 

4 750,- v hotovosti u pokladníka 
a 650,- na účtu

Dary                                     16 950 Kč 
5000,- v hotov. u pokladníka 
a 11 950,- na účtu

Granty                                  26 000 Kč
na účtu

Výdaje Sdružení za rok 2013  ·  · 36 726 Kč
Bankovní poplatky                   199 Kč
Prodloužení domény                913 Kč
Dohody o provedení práce         4 025 Kč
Odvedení srážkové daně           2 475 Kč
Poštovné                               254 Kč
Tisk a kopírování                     11 974 Kč
Cestovné                               440 Kč
Registrace domény Pošta 1       151 Kč
Ubytování                             2 100 Kč
Reprezentace                         2 427 Kč
Kancelářské potřeby                1 768 Kč

Stav financí k  30. 12. 2013  ·   ·   · 11 624 Kč 
na účtu sdružení

Revizi financí provedl dne 22. 1. 2014 
revizor sdružení Marek Šobáň.



Občanské sdružení Za krásnou Olomouc

Občanské sdružení Za krásnou Olomouc založili v roce 
2007 tři olomoučtí historikové umění – Marcela Marková, 
Martin Horáček a Ondřej Jakubec, za podpory dalších 
zainteresovaných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. 
Pohnutkou jim k tomu byla nespokojenost s mnoha 
dosavadními městskými zásahy a snaha ovlivnit vývoj těch 
budoucích. S jednoduchým cílem – zasadit se o příjemné, 
kulturní a genia loci respektující prostředí pro současné 
obyvatele města.

V posledních letech se členové sdružení zaměřili na 
pořádání přednášek, promítání filmů, organizaci vycházek, 
výstav a pravidelné udílení Ceny za kvalitní počin v oblasti 
architektury a urbanismu v Olomouci a na Olomoucku. 
Mnohé z pořádaných akcí tematicky souvisejí s aktuálními 
a ožehavými problémy města. Vytváříme prostor pro 
otevřenou diskusi, podloženou názory odborníků tak, 
aby argumentace byla věcná, zbavená zjednodušujících 
zkratek či invektiv.



Výroční zpráva 2013

Za krásnou Olomouc
občanské sdružení

Kosinova 7, 779 00 Olomouc
krasnaolomouc@seznam.cz
IČ 22689931
č. ú. (Raiffeisenbank)  3324717001/5500

www.krasnaolomouc.cz


