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T i s k o v á  z p r á v a  
 

Vyhlášení Cen Gloria musaealis za rok 2015 dne 18. května 2016  
Slavnostní předávání cen proběhlo ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí  
(18. května), za účasti zástupců Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Českého výboru ICOM a dalších 
významných osobností českého kulturního života, pracovníků muzeí a galerií i širší odborné veřejnosti. Partnery slavnostního 
vyhlášení výsledků XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byly Český rozhlas, agentura CzechTourism, Hlavní 
město Praha a Obecní dům, a. s. Mediálním partnerem akce se stal internetový portál PROPAMÁTKY. 
Ceremoniál předávání cen se opět odehrával v moderní mediální koncepci. Podobně jako v loňském roce se nesl v novém  
a divácky atraktivním pojetí, které zahrnuje ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce. V roce 2015 byla scéna věnována 
muzeím vlastivědného typu. Letos byla naproti tomu zaměřena na prezentaci muzeí technických. Patrony slavnostního 
ceremoniálu se tak stala dvě největší technická muzea v České republice – Národní technické muzeum a Technické muzeum 
v Brně. Na programu slavnostního ceremoniálu se podílel také Český rozhlas jako jeden z významných zástupců technického 
pokroku naší společnosti. 

 
Režie slavnostního předávání cen, propagačních spotů, znělky: Igor Krištof (Three Brothers Production) 
Výkonná produkce: Anna Komárková (AMG), Viktor Krištof, Igor Krištof (Three Brothers Production) 
Slavnostní ceremoniál moderovali: Zdeňka Žádníková Volencová, Václav Žmolík 
V rámci ceremoniálu účinkovali: Viktor Dyk, Tereza Hálová, Rozhlasový Big Band Gustava Broma v čele s Vladimírem 
Valovičem, Pohybové divadlo 
Výroba znělky soutěže a prezentačních spotů oceněných projektů: Petr Kubík 
Znělku složil: Viktor Dyk 
Hlas Gloria musaealis a prezentační spoty oceněných projektů namluvil: Jan Kačer 
Autorka trofeje – Ceny Gloria musaealis: Pavlína Čepičková-Šůsová 
Trofeje pro vítěze odlévá: Technické muzeum v Brně 
Logo soutěže: Lucie Seifertová 
Grafický layout XIV. ročníku soutěže: Jana Hrachová Dolanská 
 
I .  ročník návštěvnické soutěže Muzeum roku  
Od roku 2015 mohou muzejní instituce získat ocenění od svých návštěvníků, kteří se do hodnocení muzeí a galerií mohou zapojit 
prostřednictvím soutěže Muzeum roku na portálu do-muzea.cz, jehož provozovatelem je Národní muzeum. Návštěvnická soutěž 
vznikla jako součást mediální kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která je významným odborným oceněním 
muzejní práce. Registrovaní návštěvníci na portálu do-muzea.cz měli možnost ohodnotit expozice a výstavy, doprovodné akce  
i poskytované služby muzeí a galerií v České republice. Během slavnostního ceremoniálu předávání Cen Gloria musaealis za 
rok 2015 byly ve Smetanově síni Obecního domu v Praze vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže Muzeum roku: 

I. místo – Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše               
II. místo – Moravské zemské muzeum se svojí pobočkou Mendelianum               
III. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Památník Velké Moravy ve Starém Městě 
 

Z návštěvníků hlasujících na portálu si z rukou vyhlašovatelů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Muzeum roku převzali 
hodnotné ceny tři vylosovaní výherci, kteří se aktivně zapojili do hodnocení muzejních institucí. Ti získali publikace umístěné na 
prvních třech místech v kategorii Muzejní publikace roku 2015. Zároveň jim Asociace muzeí a galerií České republiky propůjčila 
na jeden rok průkaz svého člena, který je opravňuje k návštěvě všech jejích 300 členských institucí. 

 
Od 1. dubna 2016 probíhá na portálu do-muzea.cz druhý ročník soutěže Muzeum roku, jehož výsledky budou vyhlášeny v květnu 
příštího roku opět v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis, udělených za rok 2016. 
 
Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz; http://www.do-muzea.cz 
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