
Upravený soupis dokumentů nalezených při rekonstrukci krovu olomoucké radnice dne 26. 9. 

2017 

 

1. Pamětní medaile z roku 1848 vydaná u příležitosti intronizace císaře Františka Josefa I. 

2. Leták věnovaný vítězství Evžena Savojského a Johna Churchilla, vévody z Marleborough, v bitvě u 

Höchstadtu dne 13. 8. 1704 nad francouzským a bavorským vojskem. 

3. Rukopisný záznam o opravě radniční věže (23. 8. 1704). 

4. Rukopisný záznam o opravě radniční věže z r. 1751. 

5. Výtisk „Prozatímního obecního řádu pro královské hlavní město Olomouc“ (Olomouc, tiskárna 

Franze Slawika 1850).  

6. Výtisk pamětního spisu „Stoleté výročí osvobození královského hlavního města a říšské pohraniční 

pevnosti Olomouce v měsíci červenci 1858“ (Olomouc, tiskárna Franze Slawika 1858). 

7. Výtisk pamětního spisu J. A. Bartsche „Olomouc v roce 1758 a její dřívější vojenské dějiny“ 

(Olomouc, tiskárna Franze Slawika 1858). 

8. Rukopisný záznam o opravě radniční věže z r. 1860 s připojeným „Schematismem města 

Olomouce“ od radního F. Peyschy z r. 1859. 

9.  Rukopisné záznamy řemeslníků pracujících na opravě radniční věže (osazení knoflíku s pouzdrem 

s pamětními spisy a jinými dokumenty) z r. 1860 a 1873. 

10. Tištěný přehled cen zemědělských plodin (14. 8. 1860) 

11. Tištěný přehled cen základních potravin (srpen 1860).  

12. Tištěné provolání olomouckého starosty Franze Kreimla o chystaném blahořečení Jana Sarkandra 

(duben 1860). 

13. Tištěné provolání – poděkování olomouckého starosty F. Kreimla po návratu ze slavnostního 

blahořečení Jana Sarkandra v Římě (červen 1860). 

14. Výtisk novin „Olmützer Neue Zeit“ z 15. 8. 1860. 

15. Rukopisný pamětní zápis řemeslníků pracujících na novém pokrytí střechy radnice v r. 1957.  

16. Olomoucká radnice (separát Zpráv Vlastivědného ústavu v Olomouci, prosinec 1961, č. 97).  

17. Plán rekonstrukce části radniční věže (prosinec 1961). 

18. Pamětní zápis doplněný souborem fotografií z oprav fasády radnice a věže, 13 kusů (27. 7. 1962). 

19. Výtisk „Stráže lidu“ ze dne 17. 7. 1962. 

20. Pamětní zápis pokrývačů podniku Stavomontáže Olomouc, pracujících na střeše olomoucké 

radnice, ze dne 9. 12. 1992.  

 


