
VIII. ročník Národní soutěže muzeí 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 





Cena českého výboru ICOM 



Cena českého výboru ICOM 

Moravské zemské muzeum 

Nejstarší umění střední Evropy 











Muzejní počin roku 2009 



Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis  

udělené na návrh čestného výboru soutěže 

Muzejní počin roku 2009 



Zvláštní ocenění  
udělené na návrh čestného výboru soutěže 

Památník Lidice,  
p. o. Ministerstva kultury ČR  

za stálou expozici  
„Ležáky od vypálení po současnost“ 











Zvláštní ocenění  

Muzejní počin roku 2009 



Muzeum  
JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích  

za projekt „Nový depozitář muzea“ 

Zvláštní ocenění  











Muzejní počin roku 2009 

III. místo 



III. místo  
v kategorii Muzejní počin roku 2009  

Muzeum hlavního města Prahy 

 

 

za projekt  
„Výstavba a zprovoznění depozitáře E      

Muzea hl. m. Prahy“ 











II. místo 

Muzejní počin roku 2009 



II. místo  
v kategorii Muzejní počin roku 2009  

Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

za projekt  
„Návraty paměti – Příběhy majetku obětí holocaustu“ 











Cena Gloria musaealis 

Muzejní počin roku 2009 



Cena Gloria musaealis  
v kategorii Muzejní počin roku 2009 

Technické muzeum v Brně 

za projekt  
„Nová tvář vodního mlýna ve Slupi“ 











Muzejní publikace roku 2009 



Zvláštní ocenění  

Muzejní publikace roku 2009 



Zvláštní ocenění  

Muzeum umění Olomouc 

za publikaci  
„Růžová zahrádka – Rukopisné modlitební 
knížky 18. a 19. století. Sbírka Jana Poše.“ 

kolektivu autorů pod vedením Anežky Šimkové 





III. místo 
 
 

Muzejní publikace roku 2009 



III. místo 
v kategorii Muzejní publikace roku 2009  

Krajská galerie výtvarného umění  
ve Zlíně, p. o. 

za publikaci  
„Fenomén Baťa. Zlínská architektura 1910–1960“ 

kolektivu autorů pod vedením Ladislavy Horňákové 







II. místo 

Muzejní publikace roku 2009 



II. místo 
v kategorii Muzejní publikace roku 2009  

Památník Terezín 

za publikaci „Franz Peter Kien“ 
autorek Eleny Makarové a Iry Rabin 







Cena Gloria musaealis 

Muzejní publikace roku 2009 



Cena Gloria musaealis 
v kategorii Muzejní publikace roku 2009  

Muzeum Kroměřížska, p. o. 

za publikaci  
„Kroměříž zmizelá a znovu zrozená aneb 

Historie ukrytá pod dlažbou města“ 
autorky Heleny Chybové 









Muzejní výstava roku 2009 



Zvláštní ocenění  

Muzejní výstava roku 2009 



Zvláštní ocenění  

Městské muzeum ve Skutči  

za stálou expozici  
„Muzeum obuvi a kamene ve Skutči“ 











III. místo 

Muzejní výstava roku 2009 



III. místo 
v kategorii Muzejní výstava roku 2009  

Moravské zemské muzeum 

za výstavu  
„Darwin“ 











II. místo 

Muzejní výstava roku 2009 



II. místo 
v kategorii Muzejní výstava roku 2009  

Muzeum východních Čech  
v Hradci Králové 

za stálou expozici  
„Královské město nad soutokem“ 











Cena Gloria musaealis 

Muzejní výstava roku 2009 



Cena Gloria musaealis 
v kategorii Muzejní výstava roku 2009  

Slezské zemské muzeum – 
Památník II. světové války 

za stálou expozici  
„Doba zmaru a naděje“ 











Porota soutěže 



Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích 



Městské muzeum a galerie Polička 





Muzeum romské kultury, s. p. o. 



Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o. 



Závěrečné hodnocení poroty, Nepomuk 









Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 



Národní soutěž muzeí 
 

Gloria musaealis 2010 

IX. ročník 
1. ledna 2010 – 28. února 2011 
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