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Cena Českého výboru ICOM



Cena českého výboru ICOM

Muzeum hlavního města Prahy 

za výstavu
„Královský sňatek –

Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“











Muzejní počin roku 2010



Zvláštní ocenění 

Muzejní počin roku 2010

v kategorii



Podbrdské muzeum 
v Rožmitále pod Třemšínem

za projekt 
„Podbrdské muzeum s památníkem 

J. J. Ryby, české mše vánoční, galerií a expozicí 
historických automobilů“

Zvláštní ocenění
v kategorii Muzejní počin roku 2010 











Muzejní počin roku 2010

III. místo

v kategorii



III. místo 
v kategorii Muzejní počin roku 2010 

Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm 

za projekt 
„Doplnění areálů Valašská dědina 
a Mlýnská dolina o nové objekty“











II. místo

Muzejní počin roku 2010

v kategorii



II. místo 
v kategorii Muzejní počin roku 2010 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

za projekt 
„Muzea v zámku – zámek Kamenice nad Lipou“











Muzejní počin roku 2010

Cena Gloria musaealis

v kategorii



Cena Gloria musaealis
v kategorii Muzejní počin roku 2010

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

za projekt 
„Muzeum lidových pálenic“











Muzejní publikace roku 2010



III. místo

Muzejní publikace roku 2010

v kategorii



III. místo
v kategorii Muzejní publikace roku 2010 

Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou

za publikaci 
„Skleněné vánoční ozdoby“

autorů Petra Nového, Dagmar Havlíčkové, 
Waltraud Neuwirth a Ondřeje Šípa 









II. místo

Muzejní publikace roku 2010

v kategorii



II. místo
v kategorii Muzejní publikace roku 2010 

Národní galerie v Praze

za publikaci 
„Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo“

autorů Lenky Stolárové a Víta Vlnase (eds.)









Cena Gloria musaealis

v kategorii

Muzejní publikace roku 2010



Cena Gloria musaealis
v kategorii Muzejní publikace roku 2010 

Muzeum umění Olomouc, s. p. o. 

za publikaci 
„Olomoucké baroko“ 

autora Ondřeje Jakubce (ed.)









Muzejní výstava roku 2010



Zvláštní ocenění 
udělené na návrh čestného výboru soutěže

Muzejní výstava roku 2010

v kategorii



Zvláštní ocenění 
v kategorii Muzejní výstava roku 2010 

udělené na návrh čestného výboru soutěže

Husitské muzeum v Táboře

za stálou expozici 
„Husité – Události, osoby, příběhy“











Zvláštní ocenění 

Muzejní výstava roku 2010

v kategorii



Zvláštní ocenění
v kategorii Muzejní výstava roku 2010

Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem, p. o.

za výstavu
„Hans Hesse – Pašijový cyklus z kostela Narození 

Panny Marie v Roudnici nad Labem“











III. místo

Muzejní výstava roku 2010

v kategorii



III. místo
v kategorii Muzejní výstava roku 2010 

Valašské muzeum v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm 

za stálou expozici 
„Městečko pod Radhoštěm“











II. místo

Muzejní výstava roku 2010

v kategorii



II. místo
v kategorii Muzejní výstava roku 2010 

Muzeum umění Olomouc, s. p. o.

za výstavu
„Olomoucké baroko“











Cena Gloria musaealis

v kategorii

Muzejní výstava roku 2010



Cena Gloria musaealis
v kategorii Muzejní výstava roku 2010

Národní galerie v Praze 

za výstavu
„Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo.“











Porota soutěže



Kamenice nad Lipou – Uměleckoprůmyslové museum  
v Praze a Městské muzeum



Mohyla míru – Muzeum Brněnska, p. o.



Muzeum Novojičínska, p. o.





Muzeum umění Olomouc, s. p. o.



Muzeum umění Olomouc, s. p. o.



Pustevny – výjezdní hodnotící zasedání poroty



Pustevny – výjezdní hodnotící zasedání poroty



Národní soutěž muzeí

Gloria musaealis 2011

jubilejní X. ročník

1. ledna 2011 – 28. února 2012
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