
 
 

XIX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
 

 
 

Tisková zpráva  
 

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

 
 
Kategorie Muzejní výstava roku 2020 
 
Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2020  
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, za výstavu „Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět 
obyčejného písku“, uspořádanou ve dnech 27. února 2020 – 31. ledna 2021 
 
Výstava hravou formou představila na první pohled obyčejný materiál. Přes 3 000 vzorků písku z celého světa dalo nahlédnout na 
jeho pestrost i strukturu. Velkoplošné fotografie vytvořené unikátní metodou světelné a elektronové mikroskopie ukázaly rozmanitost 
jednotlivých zrnek. 
 
Kontakty: 
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem 
E-mail: muzeumusti@muzeumusti.cz, http://www.muzeumusti.cz 
Garant projektu: RNDr. Zuzana Vařilová, e-mail: varilova@muzeumusti.cz, tel.: +420 773 541 535 
 
 
II. místo 
Východočeské muzeum v Pardubicích za stálou expozici „S. K. L. E. M.: Svět krásy, lehkosti, elegance, magie podle Iva 
Křena“, zpřístupněnou dne 24. června 2020 
 
Expozice českého ateliérového skla 20. a 21. století upoutá originální koncepcí imaginárního města, které vtáhne návštěvníka do 
působivé světelné atmosféry. Vystavené exponáty se řadí ke světové špičce sklářské tvorby a představují kolekci mezinárodního 
významu. 
 
Kontakty: 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek č. p. 2, 530 02 Pardubice 
E-mail: vcm@vcm.cz, http://www.vcm.cz 
Garant projektu: PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D., e-mail: nekvapil@vcm.cz, tel.: +420 773 819 043 
 
 
III. místo 
Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace, za výstavu „Bílá místa konce války (1944–1945): Válečná 
výroba a nucené nasazení v Semilech“, uspořádanou ve dnech 17. července 2020 – 25. července 2021 
 
Dokumentačně bohatá výstava se věnovala málo známému a dosud systematicky nezpracovanému tématu nucených prací  
a nacistické válečné výroby na Semilsku. K intenzivnímu prožitku přispěla svědectví pamětníků i krátký film z vlastní produkce 
muzea. 
 
Kontakty: 
Muzeum a Pojizerská galerie Semily, příspěvková organizace, Husova 2, 513 01 Semily 
E-mail: muzeum@muzeumsemily.cz, http://www.muzeumsemily.cz 
Garant projektu: PhDr. Tomáš Chvátal, Ph.D., e-mail: t.chvatal@muzeumsemily.cz, tel.: +420 605 276 871 
 
 
Zvláštní ocenění 
Centrum kultury a vzdělávání Blatná – Městské muzeum Blatná za stálou expozici „Muzeum všemi smysly“, zpřístupněnou 
dne 27. února 2020 



 
 

Nová expozice prezentuje dějiny města a regionu Blatenska od současnosti až do doby halštatské. Návštěvník se může věnovat 
buď tradičně exponátům a textům, nebo přeskakovat v době a tématech. Při zkoumání tajů interaktivního mobiliáře uspokojí nejen 
svůj zrak, ale i hmat a čich. 
 
Kontakty:  
Centrum kultury a vzdělávání Blatná – Městské muzeum Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná 
E-mail: muzeum@ckvb.cz, http://www.ckvb.cz 
Garant projektu: Mgr. Pavlína Eisenhamerová, e-mail: eisenhamerova@plantaz-blatna.cz, tel.: +420 605 061 161 
 
 
Kategorie Muzejní publikace roku 2020 
 
Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2020 
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, za publikaci „Umění v nouzi!?“ autorky Bohuslavy Chleborádové 
(ed.) 
 
Publikace představuje Teplice jako jedno z důležitých uměleckých center meziválečného období. Dokumentuje především aktivity 
Sekce pro výtvarné umění založené při zdejším muzeu a je zároveň i poctou jednatelce tohoto spolku Emmě Meisel, která zahynula 
v Osvětimi. 
 
Kontakty: 
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké nám. 14, 415 01 Teplice 
E-mail: info@muzeum-teplice.cz, http://www.muzeum-teplice.cz 
Garant projektu: PhDr. Bohuslava Chleborádová, e-mail: chleboradova@muzeum-teplice.cz, tel.: +420 412 359 018 
 
 
II. místo 
Muzeum města Brna, příspěvková organizace, a Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně za publikaci 
„Evropan Adolf Loos: Nejen brněnské stopy“ autorů Dagmar Černouškové, Jindřicha Chatrného, Jany Kořínkové (eds.) 
  
V roce 2020 uplynulo 150 let od narození Adolfa Loose. Detailní průzkum archivní dokumentace odkryl množství dosud 
nepublikovaného materiálu, který přibližuje nejen dílo tohoto světoznámého architekta, ale i jeho společenské vazby s rodným 
Brnem. 
 
Kontakty: 
Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, 662 24 Brno / Fakulta výtvarného umění Vysokého učení technického 
v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno 
E-mail: muzeum.brno@spilberk.cz / info@favu.vut.cz; http://www.spilberk.cz / http://www.favu.vut.cz 
Garant projektu: Mgr. Jindřich Chatrný, e-mail: chatrny@spilberk.cz, tel.: +420 542 123 631 
 
 
III. místo 
Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, za publikaci „Blanensko a Moravský kras v pravěku“ autora Marka Nováka (ed.) 
 
Publikace představuje ucelený a moderní pohled na prehistorický vývoj regionu a slouží zároveň jako katalog nové expozice. 
Reflektuje jednotlivá období od paleolitu po dobu stěhování národů a doplněna je o řadu poutavých příloh i rozsáhlou kresebnou 
dokumentaci. 
 
Kontakty: 
Muzeum Blanenska, příspěvková organizace, Zámek 1/1, 678 01 Blansko 
E-mail: info@muzeum-blanenska.cz, http://www.muzeum-blanenska.cz 
Garant projektu: Mgr. Marek Novák, e-mail: archeolog@muzeum-blanenska.cz, tel.: +420 601 090 503 
 
 
III. místo 
Muzeum hlavního města Prahy za publikaci „Praha průmyslová: Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku 
Rakouska-Uherska“ autora Zdeňka Míky 
 
Kniha prezentuje komplexním způsobem vývoj průmyslu v Praze od počátku 18. století do roku 1918. Na vybraném území 
představuje jednotlivá průmyslová odvětví od jejich vzniku až po rozpad monarchie. Text je doplněn často málo známým obrazovým 
materiálem. 
 



 
 

Kontakty: 
Muzeum hlavního města Prahy, Kožná 475/1, 110 00 Praha 1 
E-mail: muzeum@muzeumprahy.cz, http://www.muzeumprahy.cz 
Garant projektu: PhDr. Zuzana Strnadová, e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz, tel.: +420 221 012 911 
 
 
Kategorie Muzejní počin roku 2020 
 
Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2020 
Národní muzeum v přírodě za projekt „Libušín znovuzrozený: Obnova Národní kulturní památky po požáru“ 
 
Požár první realizované stavby architekta Dušana Jurkoviče se zdál být nenahraditelnou ztrátou. Muzeum přistoupilo nejen  
k rekonstrukci objektu, ale i k jeho vědecké obnově za výrazné podpory veřejnosti. Po důkladném průzkumu byl Libušín znovu 
vybudován ve své podobě z roku 1925.  
 
Kontakty: 
Národní muzeum v přírodě, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
E-mail: muzeum@nmvp.cz, http://www.nmvp.cz 
Garant projektu: Ing. Jindřich Ondruš, e-mail: jindrich.ondrus@nmvp.cz, tel.: +420 571 757 120 
 
 
II. místo 
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, za projekt „Rekonstrukce výstavní budovy muzea a nová expozice Příběh 
Těšínského Slezska“ 
 
Rekonstrukcí historické budovy vzniklo moderní muzejní centrum představující přírodu a historii Těšínského Slezska. Scénické  
a interaktivní prvky nové expozice umožňují silnější prožitek prezentovaného příběhu. Součástí je nová knihovna, přednáškový sál či 
amfiteátr s lapidáriem. 
 
Kontakty: 
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín 
E-mail: muzeum@muzeumct.cz, http://www.muzeumct.cz 
Garant projektu: Mgr. Lenka Ježová Bichlerová, e-mail: lenka.bichlerova@muzeumct.cz, tel.: +420 734 686 969 
 
 
III. místo 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, za projekt „Záchrana a zpřístupnění hradního paláce na 
Helfštýně“ 
 
Zřícenina renesančního paláce, který je součástí jednoho z největších hradních komplexů na našem území, prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí. Pro doplnění původní stavby byly záměrně zvoleny odlišné moderní materiály. Znovu oživené prostory poskytly zázemí 
i novým expozicím. 
 
Kontakty: 
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, Horní nám. 7/7, 750 02 Přerov 
E-mail: info@prerovmuzeum.cz, http://www.prerovmuzeum.cz 
Garant projektu: Mgr. Radim Himmler, e-mail: himmler@prerovmuzeum.cz, tel.: +420 581 215 052 
 
 
Zvláštní ocenění 
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, za projekt „Revitalizace Národní kulturní památky Vodní hamr 
Dobřív“ 
 
Renovací unikátní technické památky vznikla moderní prezentace průmyslové výroby in situ. Původní vybavení z konce 19. století 
umožňuje představit zkujňování železa a novější produkci zemědělského nářadí. Archeologický výzkum při opravách odhalil  
i pozůstatky vysoké pece.  
 
Kontakty:  
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň 
E-mail: info@zcm.cz, http://www.zcm.cz 
Garant projektu: PhDr. František Frýda, e-mail: ffryda@zcm.cz, tel.: +420 603 266 684 
 



 
 

Zvláštní ocenění 
Židovské muzeum v Praze za projekt „Rekonstrukce Španělské synagogy a nová expozice“ 
 
Stavebně náročná rekonstrukce byla provedena s respektem k architektuře i povaze objektu, aby zajistila žádoucí klimatické 
podmínky, a připravila tak prostor synagogy pro výstavní, přednáškové, koncertní i bohoslužebné účely. Expozice odpovídá 
současným trendům prezentace.  
 
Kontakty:  
Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 141/1, 110 00 Praha 1 
E-mail: office@jewishmuseum.cz, http://www.jewishmuseum.cz 
Garant projektu: Tomáš Tetiva, e-mail: tomas.tetiva@jewishmuseum.cz, tel.: +420 603 867 285 
 
 
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže 
Národní zemědělské muzeum, s. p. o., za projekt „Genofondový sad starých a krajových odrůd na Kačině“ 
 
Založení sadu starých odrůd jablek, hrušek, švestek a třešní předcházelo dlouholeté studium a především terénní průzkum na 
bývalých Chotkovských panstvích. Živá muzejní sbírka má za cíl podpořit genetickou rozmanitosti krajiny a stane se i základem pro 
edukační programy muzea. 
 
Kontakty: 
Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 
E-mail: nzm.praha@nzm.cz, http://www.nzm.cz 
Garant projektu: PhDr. Pavel Novák, CSc., e-mail: pavel.novak@nzm.cz, tel.: +420 770 112 372 
 
 
Cena Českého výboru ICOM 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové za výstavu „Uprostřed Koruny české: Gotické a raně renesanční umění 
východních Čech (1250–1550)“, uspořádanou ve dnech 7. února – 28. června 2020 
 
Cenu Českého výboru ICOM získal v XIX. ročníku Národní soutěže muzei Gloria musaealis projekt přihlášený do kategorie Muzejní 
výstava roku 2020. 
 
Jedinečná výstava se věnovala výtvarnému umění a každodennímu životu východních Čech ve 14. a 15. století. Mezinárodní 
spolupráce s institucemi zejména z Polska, Rakouska a Německa odrážela rozsáhlou síť dobových vazeb ovlivňujících kulturní 
prostředí regionu. 
 
Kontakty: 
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 
E-mail: muzeum@muzeumhk.cz, http://www.muzeumhk.cz 
Garant projektu: PhDr. Markéta Pražáková, e-mail: m.prazakova@muzeumhk.cz, tel.: +420 603 876 681 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více informací na http://www.gloriamusaealis.cz 
        

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER  MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 
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