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Tisková zpráva  
 

Ve čtvrtek 19. května 2022 byly ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 
vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2021 

 

Kategorie Muzejní výstava roku 2021 
 I. místo – Cena Gloria musaealis – Národní galerie v Praze za výstavu „Toyen: Snící rebelka“ 

 II. místo – Východočeské muzeum v Pardubicích za stálou expozici „Peníze si do hrobu nevezmeš“ 

 III. místo – Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace, za výstavu „Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire  
a české umění“ 

 Zvláštní ocenění – Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, za výstavu „Někdo to rád sušené“ 

 Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Regionální muzeum v Českém Krumlově za výstavu  
„Se lvem za svobodu: Československá samostatná obrněná brigáda ve 2. světové válce“ 

 

Kategorie Muzejní publikace roku 2021 
 I. místo – Cena Gloria musaealis – Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace, za publikaci Epocha salonů: 

České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914 

 II. místo – Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, za publikaci Znojmo 1918–2020: Architektonické 
proměny 

 III. místo – Muzeum romské kultury, s. p. o., za publikaci …to jsou těžké vzpomínky: Vzpomínky Romů a Sintů na život 
před válkou a v protektorátu 

 Zvláštní ocenění – Regionální muzeum v Kolíně, příspěvková organizace, za publikaci Dobrodružství cyklistiky:  
Éra vysokého kola v Čechách 
 

Kategorie Muzejní počin roku 2021 
 I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, za projekt „Muzeum nákladních 

automobilů Tatra“ 

 II. místo – Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, za projekt „Lutra Lutra aneb Jak vydra přes hranici 
přišla“ 

 II. místo – Muzeum Ostrov lidových krojů za projekt „Otevření Muzea Ostrov lidových krojů“ 

 III. místo – Galerie moderního umění v Hradci Králové za projekt „Sbírka Karla Tutsche“ 

 Zvláštní ocenění – Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, za projekt „V kůži tajného agenta“ 
 

Cena Českého výboru ICOM  
 Uměleckoprůmyslové museum v Praze za výstavu „Móda v modré: Tradice a současnost indiga v japonském a českém 

textilu“ 
 
Cenu Českého výboru ICOM získal ve 20. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis projekt přihlášený do kategorie Muzejní 
výstava roku 2021. 
 
 
 

 
Více na http://www.gloriamusaealis.cz 
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