
 

Výsledky XVI. ročníku  
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017 

 

 
 

Tisková zpráva 
 

Dne 17. května 2018 byla ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 
vyhlášena tato ocenění ve všech soutěžních kategoriích  

XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017 
 
Kategorie Muzejní výstava roku 2017 
 
Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2017  
Muzeum Novojičínska, p. o., za výstavu „Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem  
a industrializací“, uspořádanou ve dnech 19. dubna 2017 – 10. září 2017 
 
Výstava zaujala originálním mezioborovým pohledem na dějinné proměny vztahu mezi člověkem a lesem. Lesní říše na 
Kravařsku zde byla představena v široké škále antropologických významů. Prezentace témat vycházela z bohatého pramenného 
a sbírkového materiálu. Imaginativní prožitek podtrhlo i využití netradičních fotografických technik. 
 
Kontakty: 
Muzeum Novojičínska, p. o., Žerotínský zámek, ul. 28. října 12, 741 01 Nový Jičín 
E-mail: sekretariat@muzeumnj.cz, URL: http://www.muzeumnj.cz 
Garant: PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D., e-mail: zdenek.orlita@muzeumnj.cz, tel.: +420 556 705 393 
 
II. místo 
Husitské muzeum v Táboře za stálou expozici „Život na Blatech a Kozácku“, zpřístupněnou dne 23. června 2017 
 
V citlivě rekonstruovaném Smrčkově domě v Soběslavi vytvořilo muzeum novou etnografickou expozici, která přitažlivým 
způsobem představuje venkovský život z oblasti Blat a Kozácka. Zvlášť je třeba vyzdvihnout šetrnou přípravu a instalaci 
exponátů. Výsledky náročného restaurování krojů a krojových součástí jsou příkladné. 
 
Kontakty: 
Husitské muzeum v Táboře, nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor 
E-mail: tabor@husitskemuzeum.cz, URL: http://www.husitskemuzeum.cz  
Garant: RNDr. Daniel Abazid, e-mail: abazid@husitskemuzeum.cz, tel.: +420 381 252 242 
 
III. místo 
Národní technické muzeum za výstavu „Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně“, uspořádanou ve dnech  
10. května 2017 – 4. března 2018 
 
Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Národní lékařskou knihovnou a odborníky z oblasti lékařství, elektroniky, kybernetiky, 
mechaniky i designu vznikla unikátní výstava, prezentující spektrum funkčních i estetických náhrad částí lidského těla. Díky 
tomuto projektu založilo muzeum také novou sbírku zdravotní techniky. 
 
Kontakty: 
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7 
E-mail: info@ntm.cz, URL: http://www.ntm.cz 
Garant: Mgr. Hynek Stříteský, e-mail: hynek.stritesky@ntm.cz, tel.: +420 220 399 111 
 
 



 

Zvláštní ocenění 
Muzeum hlavního města Prahy, za stálou expozici „Praha Karla IV.: Středověké město“, zpřístupněnou dne 2. prosince 2017 
 
Stálá expozice přibližuje netradičním způsobem stavební vývoj Prahy v době vlády Lucemburků, zejména císaře Karla IV., a také 
všední život Pražanů před sedmi sty lety. Kombinace autentických předmětů, virtuálních rekonstrukcí, videomapingu, slovního  
a obrazového komentáře činí expozici výjimečnou. 
 
Kontakty:  
Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 1, 110 00 Praha 1 
E-mail: muzeum@muzeumprahy.cz, URL: http://www.muzeumprahy.cz 
Garant: Mgr. Olga Šámalová, e-mail: samalova@muzeumprahy.cz, tel.: +420 221 012 939 
 
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní výstava roku 2017 
Moravské zemské muzeum, za výstavu „Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě“, uspořádanou ve 
dnech 10. září 2017 – 30. prosince 2018 
 
Muzeum oslavilo 200 let od svého založení výstavou připomínající návštěvníkům počátky svého sběratelství, které vyrostlo  
z tradice sahající do 16. století. Zvolená prezentace evokuje představu o původním vzhledu sbírkových institucí a ukazuje 
nejzajímavější exponáty všech 18 odborných oddělení muzea. 
 
Kontakty: 
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno 
E-mail: mzm@mzm.cz, URL: http://www.mzm.cz 
Garant: RNDr. Miroslav Šebela, CSc., e-mail: msebela@mzm.cz, tel.: +420 533 435 220 
 
Cena Českého výboru ICOM v kategorii Muzejní výstava roku 2017 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích za výstavu „První světová válka: Léta zkázy a bolesti“, uspořádanou ve dnech 
12. listopadu 2017 – 11. listopadu 2018 
 
Výstava uchopila téma války s aktuální naléhavostí. Ukázala, za jakých podmínek ze zmaru a zkázy vznikla Československá 
republika. Skvěle postavená prezentace ukazující projevy a dopady války na Českobudějovicku byla provázena mimořádně 
propracovaným a působivým programem pro dospívající mládež. 
 
Kontakty: 
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice 
E-mail: muzeumcb@muzeumcb.cz, URL: http://www.muzeumcb.cz 
Garant: PhDr. Jiří Petráš, e-mail: petras@muzeumcb.cz, tel.: +420 391 001 531 
 
Kategorie Muzejní publikace roku 2017 
 
Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2017 
Památník národního písemnictví za publikaci „Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria  
v meziválečném Československu“ autora Jakub Hauser (ed.) 
 
Publikace vydaná v česko-rusko-anglické mutaci mapuje fenomén exilu z bývalého carského Ruska do meziválečného 
Československa v celé jeho šíři z hlediska národnostního i profesního složení exulantů. Díky vstřícnosti tehdejší vlády se nově 
vzniklý stát stal jednou z hlavních zemí mnohonárodnostního proudu exulantů, skutečným „Ruskem mimo Rusko". 
 
Kontakty: 
Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1 
E-mail: post@pamatnik-np.cz, URL: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz 
Garant: Jakub Hauser, e-mail: hauser@pamatnik-np.cz, tel.: +420 220 516 695 
 
II. místo 
Národní zemědělské muzeum, s. p. o., za publikaci „Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci“ 
autorů Stanislava Ottomanská, Šárka Steinová, Roman Zámečník (eds.) 
 
Sté výročí vyhlášení samostatné Československé republiky oslavilo muzeum publikací, která je výsledkem pětiletého výzkumu 
věnovaného analýze a vývoji zahradní a krajinářské architektury u nás v tomto období. Představuje zahradně-architektonickou 
tvorbu, zahradnictví a zahradnické závody, zahradnické školství, příslušná periodika a školkařství. 
 
 



 

Kontakty: 
Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 
E-mail: nzm.praha@nzm.cz, URL: http://www.nzm.cz 
Garant: Ing. Roman Zámečník, Ph.D., e-mail: roman.zamecnik@nzm.cz, tel.: +420 220 308 200 
  
III. místo 
Technické muzeum v Brně, za publikaci „Umění emailu: Technika smaltu“ autorky Pavla Stöhrová (ed.) 
 
Publikace pojednává o problematice smaltu/emailu v celé šíři podob zpracování i vývoje a obsahuje také informace  
o konzervování a restaurování. Zaměřuje se na využití smaltu v současné výtvarné tvorbě a věnuje se i pokusům o záchranu  
a oživení této tradice na severní Moravě. 
 
Kontakty: 
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno 
E-mail: info@tmbrno.cz, URL: http://www.tmbrno.cz 
Garant: Mgr. Pavla Stöhrová, e-mail: stohrova@tmbrno.cz, tel.: +420 541 421 416 
 
Zvláštní ocenění 
Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum, za publikaci „200 let poštovní schránky“ autora Jana Kramáře 
 
Publikace vypovídá o všestranném využití poštovní schránky jako všeobecně dostupného nástroje všedního dne, jehož historický 
vývoj se završuje právě ve chvíli, kdy jeho uplatnění začíná zvolna ustupovat. Kniha sleduje proměny schránek od prostých 
dřevěných typů po dnešní poštovní automaty. 
 
Kontakty: 
Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1 
E-mail: postovni.muzeum@cpost.cz, URL: http://www.postovnimuzeum.cz 
Garant: PhDr.  Jan Kramář, e-mail: kramar.jan@cpost.cz, tel.: +420 954 400 387 
 
Kategorie Muzejní počin roku 2017 
 
Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2017 
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, za projekt „Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy 
Vary“ 
 
U příležitosti 150. výročí založení muzea prošla jeho budova zásadní rekonstrukcí, která umožnila vytvořit dvě poschodí nových 
multimediálních a interaktivních expozic prezentujících bohatost sbírkového fondu s důrazem na slavné místní lázeňství. Moderní 
muzeum se tak stává otevřeným prostorem pro setkávání.  
 
Kontakty: 
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary 
E-mail: sekretariat@kvmuz.cz, URL: http://www.kvmuz.cz 
Garant: Ing. Lenka Zubačová, e-mail: zubacova@kvmuz.cz, tel.: +420 736 754 833 
 
II. místo 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o., za projekt „Příběh jednoho pokladu“ 
 
Pomocí filmového příběhu o unikátním nálezu pokladu ze starší doby bronzové seznamuje muzeum veřejnost s náročnou prací 
muzejních odborníků. Díky tomu můžeme podrobně sledovat jednotlivé úkony vedoucí k záchraně vzácných předmětů 
datovaných na počátek 2. tisíciletí př. n. l. a nahlédnout tak pod ruce archeologů i restaurátorů. 
 
Kontakty: 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o., Zámek 1, 252 63 Roztoky 
E-mail: muzeum@muzeum-roztoky.cz, URL: https://www.muzeum-roztoky.cz 
Garant: PhDr. Zita Suchánková, e-mail: reditelka@muzeum-roztoky.cz, tel.: +420 233 029 032 
 
III. místo 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt „Revitalizace hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze“ 
 
Budova muzea, stavba architekta Josefa Schulze, se dočkala potřebné rekonstrukce a oživení. Nejprve byl vybudován nový 
centrální depozitář, který umožnil vystěhovat sbírkový fond z nevyhovujících prostor. Díky tomu bylo pak možno více než 
zdvojnásobit výstavní plochu a vytvořit nové prostory pro návštěvníky. 



 

Kontakty: 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ulice 17. listopadu 1, 110 00 Praha 1 
E-mail: info@upm.cz, URL: http://www.upm.cz 
Garant: PhDr. Helena Koenigsmarková, e-mail: director@upm.cz, tel.: +420 602 273 606 
 
Zvláštní ocenění 
Západočeské muzeum v Plzni, p. o., za projekt „Rekonstrukce historické expozice Umělecké řemeslo / Užité umění“ 
 
Rekonstrukcí budovy, která původně sloužila Záložnímu úvěrovému ústavu, získala galerie výrazně lepší podmínky pro všechny 
oblasti své činnosti. V minulosti realizované necitlivé vestavby a stavební úpravy byly odstraněny, obnoveny byly 
uměleckořemeslné prvky a výmalby podle původního stavu. Vznikly nové prostory pro uložení a správu sbírek, zkvalitněny byly 
prostory pro návštěvníky. Novou funkční podobu získalo také zázemí pro pracovníky galerie.  
 
Kontakty:  
Západočeské muzeum v Plzni, p. o., Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň 
E-mail: info@zcm.cz, URL: http://www.zcm.cz 
Garant: PhDr. Jan Mergl, Ph.D., e-mail: jmergl@zcm.cz, tel.: +420 733 133 044 
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