
                
 

Výsledky XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2018 
 

 
 

Tisková zpráva  
 

Kategorie Muzejní výstava roku 2018 
 

I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum umění Olomouc za výstavu „Rozlomená doba 1908–1928“ 
 

II. místo – Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, za výstavu „Kořeny“ 
 

III. místo – Městská galerie Litomyšl za výstavu „Já jsem… Zdeněk Nejedlý“ 
 

Zvláštní ocenění – Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, za výstavu „Černá země? Mýtus a realita 
1918–1938“ 
 
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace,  
za výstavu „Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Československu“ 
 
Kategorie Muzejní publikace roku 2018 
 

I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum romské kultury za publikaci „Amendar: Pohled do světa romských osobností“  
 
II. místo – Muzeum města Brna, příspěvková organizace, za publikaci „Nový dům Brno 1928“  
 
III. místo – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, za publikaci „Dědictví z oceli: Sbírka orientálních  
a asijských zbraní a zbroje ve znojemském muzeu“  
 
Zvláštní ocenění – Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje, za publikaci „Květena Soosu a okolí“  

 
Kategorie Muzejní počin roku 2018 
 

I. místo – Cena Gloria musaealis – Národní technické muzeum za projekt „Prezidentský vlak 2018“ 
 
II. místo – Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových / Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt 
„Portheimka: Museum skla“ 
 
III. místo – Správa KRNAP – Krkonošské muzeum za projekt „Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad 
Jizerou“ 
 
Zvláštní ocenění – Muzeum umění a designu Benešov, příspěvková organizace, za projekt „Rekonstrukce výstavních prostor 
muzea“ 
 
Cena Českého výboru ICOM  
Národní galerie v Praze za stálou expozici „1918–1938: První republika“ 
 
Cenu Českého výboru ICOM získal v XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis projekt přihlášený do kategorie Muzejní 
výstava roku 2018. 
 
Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz; http://www.muzeumroku.cz 
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