


Trofej  
Národní soutěže muzeí  
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Autorka trofeje: Pavlína Čepičková Šůsová 

Autor fotografie: Ondřej Kocourek 





Cena Českého výboru ICOM 

Muzeum Jana Amose Komenského 
v Uherském Brodě 

za projekt 
„Zachráněné nehmotné kulturní dědictví –  

25 let Festivalu masopustních tradic“ 













Zvláštní ocenění  
udělené na návrh čestného výboru 

soutěže 

Muzejní počin roku 2011 

v kategorii 



Moravská galerie v Brně 

za projekt  
„Rekonstrukce Jurkovičovy vily  

v Brně-Žabovřeskách a její zpřístupnění  
v rámci Moravské galerie v Brně“ 

Zvláštní ocenění 
udělené na návrh čestného výboru soutěže 

v kategorii Muzejní počin roku 2011  
  











Zvláštní ocenění  

Muzejní počin roku 2011 

v kategorii 



Jiří Sedláček 

za projekt  
„První jediné soukromé muzeum harmonik“ 

Zvláštní ocenění 
v kategorii Muzejní počin roku 2011  

  











Muzejní počin roku 2011 

III. místo 

v kategorii 



III. místo  
v kategorii Muzejní počin roku 2011  

Město Žirovnice 

 

 

za projekt  
„Revitalizace zámeckého pivovaru – 

Knoflíkářské muzeum“ 











II. místo 

Muzejní počin roku 2011 

v kategorii 



II. místo  
v kategorii Muzejní počin roku 2011  

Muzeum Bojkovska 

za projekt  
„Znovuotevření Muzea Bojkovska“ 











   Muzejní počin roku 2011 

   Cena Gloria musaealis 

   v kategorii 



Cena Gloria musaealis  
v kategorii Muzejní počin roku 2011 

Památník Terezín, 
národní kulturní památka 

za projekt  
„Digitalizace sbírek a databáze bývalých 

vězňů perzekvovaných nacistickým režimem“ 













Zvláštní ocenění  

Muzejní publikace roku 2011 

v kategorii 



Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm 

za publikaci  
„Nástroje lidové hudby  

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku “ 

Zvláštní ocenění 
v kategorii Muzejní publikace roku 2011  

  

autora Ludvíka Kunze  











III. místo 

Muzejní publikace roku 2011 

v kategorii 



III. místo 
v kategorii Muzejní publikace roku 2011  

Regionální muzeum v Mikulově, p. o. 

za publikaci  
„Historické vědecké přístroje  

v mikulovských sbírkách“  
autora Zdeňka Horského 











II. místo 

Muzejní publikace roku 2011 

v kategorii 



II. místo 
v kategorii Muzejní publikace roku 2011  

Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

za publikaci  
„Pražské módní salony 1900–1948“ 

autorů Evy Uchalové, Zory Damové a Viktora Šlajchrta 











Cena Gloria musaealis 

v kategorii 

Muzejní publikace roku 2011 



Cena Gloria musaealis 
v kategorii Muzejní publikace roku 2011  

Západočeská galerie v Plzni 

za publikaci  
„Gabriel von Max (1840–1915)“  

autorů Aleše Filipa a Romana Musila (eds.) 













Zvláštní ocenění  

Muzejní výstava roku 2011 

v kategorii 



Zvláštní ocenění 
v kategorii Muzejní výstava roku 2011  

Muzeum a galerie severního Plzeňska 

za stálou expozici muzea 
zpřístupněnou dne 1. dubna 2011 











III. místo 

Muzejní výstava roku 2011 

v kategorii 



III. místo 
v kategorii Muzejní výstava roku 2011  

Sládečkovo vlastivědné muzeum  
v Kladně 

za výstavu 
„Po stopách Ing. Jana Karlíka“ 











II. místo 

Muzejní výstava roku 2011 

v kategorii 



II. místo 
v kategorii Muzejní výstava roku 2011  

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o. 

za stálou expozici 
„Čarodějnické procesy v 17. století  

na Jesenicku“ 











Cena Gloria musaealis 

v kategorii 

Muzejní výstava roku 2011 



Cena Gloria musaealis 
v kategorii Muzejní výstava roku 2011  

Moravská galerie v Brně 

za výstavu 
„Obrazy mysli / Mysl v obrazech“ 











Porota soutěže 



Kulturní památka Šlakhamr – Hamry nad Sázavou 



Zámek Lešná u Valašského Meziříčí 



Blatské muzeum v Soběslavi 



Závěrečné hodnocení v Kutné Hoře 



Závěrečné hodnocení v Kutné Hoře 



Národní soutěž muzeí 
 

Gloria musaealis 2012 

XI. ročník 
 

1. ledna 2012 – 28. února 2013 
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