
Činnost o. s. Za krásnou Olomouc v období 2011–2012 
 

Sdružení se průběžně věnovalo olomouckým tématům vyplývajícím z jeho poslání, resp. 
stanov. Několikrát vešlo v jednání s odbory Magistrátu města Olomouce (MMOl): 
 
- územní řízení na rekonstrukci třídy 1. máje 
- v lednu 2012 sepsalo sdružení petici proti výškovým stavbám v Olomouci, která byla se 
shromážděnými podpisy 25. května 2012 předána do rukou primátora Martina Novotného 
- žádost o poskytnutí kopie důvodové zprávy k petici proti výškovým stavbám v Olomouci 
z 13. září 2012 
- otevřený dopis primátorovi Martinu Novotnému z 14. září 2012 ve věci třetí výškové stavby 
v Olomouci 
 
 
Sdružení ve sledovaném období naplňovalo i své poslání osvětové a didaktické a uspořádalo 
několik akcí pro své členy i veřejnost: 
 
- ve spolupráci s Pastiche Filmz a VVP AVU uspořádalo sdružení 22. března 2011 promítání 
videí tematizujících prostor, architekturu a urbanismus, nazvané Počátkem může být nula ve 
filmovém sálu Uměleckého centra Konvikt 
- ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc sdružení připravilo 14. dubna 2011 přednášku 
Jindřicha Vybírala nazvanou Regionalismus a problém kulturní identity v moderní 
architektuře. Přednášku v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc navštívilo 33 osob. 
- ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc sdružení připravilo 5. května 2011 přednášku 
Matěje Velka nazvanou Zdravá antická! Vitruviovo dílo v kontextu antického uvažování o 
člověku a jeho životním prostředí. Přednášku v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc 
navštívilo 22 osob 
- ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc sdružení připravilo 12. května 2011 přednášku 
architekta Ladislava Lábuse nazvanou Architektura v krajině a ve městě o projektech a 
realizacích architektonického ateliéru Lábus AA, ale také o architektonickém školství, o 
obytných stavbách a sídlištích, o architektuře a vnímání světa a dalších tématech. Přednášku 
v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc moderoval člen sdružení, historik architektury 
prof. Rostislav Švácha. Přednášku navštívilo 136 osob 
- sdružení uspořádalo 30. července 2011 výlet na vrchol Bradlo s architektonickou úpravou 
podle Tomáše Pejpka a Pavla Martinky. Výletu se zúčastnilo 20 osob, včetně arch. Pejpka 
- ve spolupráci s o. s. Kruh a Muzeeem umění Olomouc připravilo sdružení u příležitosti Dne 
architektury několik akcí: 

- 28. září 2011 v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc: Územní plánování trochu 
jinak. Prezentace výsledků mezinárodního workshopu studentů postgraduálního oboru 
územní plánování, který se konal v červenci 2011 v Olomouci  
- 2. října 2011 Druhý dech Velké Bystřice. Exkurze v doprovodu Jakuba Potůčka centrem 
města, citlivě upraveným podle projektu Michala Sborwitze, který za tento počin obdržel 
Cenu Rudolfa Eitelbergera. 



- 2. října 2011 Naplněné a promarněné šance moderní architektury. Procházka o několika 
zastaveních sledovala památky moderní architektury z meziválečného období 
v doprovodu Jakuba Potůčka a Martiny Mertové. Putování bylo zakončeno v Polívkově 
ulici prohlídkou Nakládalovy vily, která prošla svědomitou rekonstrukcí exteriérů. 
- 3. října 2011 v Přírodovědecké fakultě UP: Nová dominanta Olomouce bez ambic 
mrakodrapů. Exkurze osvětlující záměr ateliéru M1 architekti, který svou novostavbou 
Přírodovědecké fakulty UP zvedl vlnu nesouhlasu mezi obyvateli Olomouce, a slavnostní 
předání ceny Rudolfa Eitelbergera 
- 3. října 2011 v Mozarteu Arcidiecézního muzea Olomouc: Středoevropské fórum 
Olomouc v sedmi zastaveních (1997–2011). Přednáška ředitele Pavla Zatloukala o historii 
a perspektivách projektu SEFO s následnou diskusí. Přednášku navštívilo 76 osob. 

- sdružení 3. října 2011 udělilo Cenu Rudolfa Eitelbergera za zdařilou realizaci v oblasti 
architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouci a na Olomoucku v letech 2009–2010 
Z jedenácti staveb navržených olomouckou veřejností vybrala porota za předsednictví prof. 
Rostislava Šváchy pět nominací, z nichž pak v tajném hlasování zvítězila Rekonstrukce 
Zámeckého náměstí a parku ve Velké Bystřici týmu arch. Michaela Sborwitze 
- sdružení uspořádalo 12. listopadu 2011 architektonickou exkurzi na Pálavu s prohlídkou 
nové budovy vinařství Gotberg v Popicích od Bukolsky architekti s. r. o. a Café Fara v Klentnici 
s novým dřevěným penzionem od Marka Štěpána. Exkurze se zúčastnilo 7 osob. 
- sdružení se společně s Hnutím DUHA, Unií pro řeku Moravu a ZO Strany zelených 
v Olomouci spojilo do neformální Aliance – změna plánu, která uspořádala v prosinci 2011 
veřejnou debatu nad problematikou připravovaného nového územního plánu (Auditorium 
maximum, UC UP). Více než tříhodinové diskuse se zúčastnilo 200 osob. 
- ve spolupráci s katedrou dějin umění FF UP sdružení uspořádalo 8. března 2012 přednášku 
Richarda Biegla nazvanou Výškové stavby vs. historická centra měst Přednášku v sále 
Auditorium maximum Uměleckého centra UP navštívilo 80 osob. 
- v rámci Ekologických dnů Olomouc ve spolupráci se Sluňákovem sdružení připravilo 
1. května 2012 přednášku MUDr. Antonína Mikuláška „Keep sauning“ a prezentaci ateliéru 
H3T s instalací mobilní sauny na nádvoří Konviktu. 
- ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc sdružení připravilo 3. května 2012 přednášku 
architekta Pavla Hniličky nazvanou Hledání obyvatelného města o projektech a realizacích 
architektonického ateliéru Pavel Hnilička Architekti, ale také o urbanismu, stavbě měst 
v době exodu na předměstí a dalších zajímavých tématech. Přednášku v Mozarteu 
Arcidiecézního muzea Olomouc moderoval člen sdružení, historik architektury prof. Rostislav 
Švácha. Přednášku navštívilo 44 osob. 
- v sídle sdružení v Kosinově ulici č. 7 byla v červnu 2012 otevřena bytová výstava Kotvy Máje 
Priory věnovaná architektuře československých obchodních domů z let 1965–1975. 
Vernisáže 17. 6. se zúčastnilo 60 osob. Hlavními hosty byli architekti Miroslav Masák a 
Růžena Žertová. V rámci doprovodných akcí k výstavě se uskutečnily přednášky ředitele 
Muzea umění Pavla Zatloukala o historii olomouckého Prioru, socioložky Heleny Kubátové o 
konzumní společnosti a psychologa Aleše Neusara o problematice identity jednotlivce 
v kontextu konzumní společnosti. Součástí doprovodných akcí byly i dvě komentované 
prohlídky s autorem výstavy Petra Klímy. Celkově výstavu navštívilo téměř 300 osob.   
- sdružení uspořádalo 29. července 2012 architektonicko-urbanistickou vycházku do 
Neředína s urbanistou Vilémem Švecem včetně promítání obrázků z Neředína, které se 
zúčastnilo 25 osob. 



- sdružení uspořádalo 12. srpna 2012 architektonicko-urbanistickou vycházku do Starých 
Hodolan s urbanistou Vilémem Švecem a výtvarným umělcem Oldřichem Šemberou včetně 
promítání obrázků z Hodolan, které se zúčastnilo 32 osob. 
- sdružení uspořádalo 28. září 2012 Svatováclavskou architektonickou exkurzi na Pálavu 
vedenou prof. Rostislavem Šváchou s prohlídkou vinařství Sonberk mezi Šakvicemi a 
Popicemi od architekta Josefa Pleskota a Galerie Závodný v Mikulově od architekta Štěpána 
Děngeho. Exkurze se zúčastnilo 15 osob.  
- ve spolupráci s o. s. Kruh připravilo sdružení u příležitosti Dne architektury dvě procházky:  

- 29. září 2012 Po stopách c. k. developerů aneb Kam se poděly cihly z barokního 
opevnění. Procházka po školních, úředních, spolkových, církevních a obytných stavbách z 
druhé poloviny 19. století v historickém centru města s historikem architektury 
Robertem Šrekem a průvodcem Janem Jeništou. Procházky se zúčastnilo 150 osob. 
- 30. září 2012 Léčba architekturou. Blaho nemocných budiž každému nejvyšším 
příkazem! Architektonická procházka areálem olomoucké fakultní nemocnice s historiky 
architektury Martinou Mertovou a Jakubem Potůčkem. Procházky se zúčastnilo 80 osob. 

- sdružení vytvořilo v roce 2012 nové webové stránky a založilo nový profil na facebooku 
 

 
Dne 26. října zpracovali Martina Potůčková, Martina Mertová, Alexandr Jeništa 
 
 


