
Nominace XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
 

 
 

Tisková zpráva  
 

Dne 17. června 2021 od 14.00 hodin budou ve Smetanově síni Obecního domu 
vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2020 

 
Ve třech hlavních kategoriích soutěže byla nominována tato muzea (v abecedním pořadí dle sídla instituce): 
 
Kategorie Muzejní výstava roku 2020 
Kategorie byla vyhlášena pro stálé expozice či výstavy využívající sbírek muzejní povahy, které byly veřejnosti zpřístupněny  
od 1. ledna 2020 do 28. února 2021. V této kategorii soutěžilo 40 přihlášených projektů.  
 
Nominovány byly tyto instituce: 

• Centrum kultury a vzdělávání Blatná – Městské muzeum Blatná („Muzeum všemi smysly“)  
• Muzeum východních Čech v Hradci Králové („Uprostřed Koruny české: Gotické a raně renesanční umění východních Čech 

(1250–1550)“) 
• Východočeské muzeum v Pardubicích („S. K. L. E. M.: Svět krásy, lehkosti, elegance, magie podle Iva Křena“) 
• Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace („Bílá místa konce války (1944–1945): Válečná výroba  

a nucené nasazení v Semilech“) 
• Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace („Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět obyčejného 

písku“) 
 
Kategorie Muzejní publikace roku 2020 
Do kategorie mohly být přihlášeny publikace tematicky čerpající ze sbírek muzejní povahy nebo z vědeckovýzkumné činnosti muzea, 
pokud byly vydány v období od 1. ledna 2020 do 28. února 2021. Do této kategorie bylo přihlášeno 33 soutěžních projektů.  
 
Nominovány byly tyto instituce:  

• Muzeum Blanenska, příspěvková organizace („Blanensko a Moravský kras v pravěku“) 
• Muzeum města Brna, příspěvková organizace, a Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně („Evropan 

Adolf Loos: Nejen brněnské stopy“) 
• Muzeum hlavního města Prahy („Praha průmyslová: Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-

Uherska“) 
•  Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace („Umění v nouzi!?“) 

 
Kategorie Muzejní počin roku 2020 
Předmětem kategorie byly aktivity muzeí, jejichž výsledkem bylo významné či dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, završené 
v období od 1. ledna 2020 do 28. února 2021. V této kategorii soutěžilo celkem 25 projektů.  
 
Nominovány byly tyto instituce: 

• Muzeum Těšínska, příspěvková organizace („Rekonstrukce výstavní budovy muzea a nová expozice Příběh Těšínského 
Slezska“) 

• Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace („Revitalizace Národní kulturní památky Vodní hamr Dobřív“) 
• Národní zemědělské muzeum, s. p. o. („Genofondový sad starých a krajových odrůd na Kačině“) 
• Židovské muzeum v Praze („Rekonstrukce Španělské synagogy a nová expozice“) 
• Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace („Záchrana a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně“) 
• Národní muzeum v přírodě („Libušín znovuzrozený: Obnova Národní kulturní památky po požáru“) 

 
Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz 
        

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER  MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
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