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TISKOVÁ ZPRÁVA 

HOROLEZECTVÍ – Z ČESKÉHO RÁJE NA VRCHOLY SVĚTA 

Muzeum Českého ráje v Turnově otevírá novou stálou expozici „Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy 

světa“ / sobota 7. září 2019 ve 14.00 hodin 

Po několika letech spojených s přípravou a čtyřech letech vlastní realizace, tj. demolicí galerie, výstavbou nové 

budovy, řešením interiéru a instalací exponátů a audiovizuální techniky, se dostavil dlouho očekávaný výsledek.  

Expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa je hotova a její slavnostní otevření se uskuteční  

v sobotu 7. září ve 14 hodin v atriu muzea za účasti vedení Libereckého kraje, zástupců Města Bad Schandau, 

partnera projektu, Města Turnov a dalších významných hostů. 

„Nová expozice horolezectví je logicky vybudována v Muzeu České ráje v Turnově. Turnov a Český ráj je jedním 

z center tohoto sportu v rámci České republiky a místem, odkud vzešli nejvýznamnější horolezci naší země. Téma 

je s regionem tak úzce propojeno, že předpokládáme velký zájem jak místních, tak návštěvníků nejen o expozici 

samotnou, ale také o tematické programy, které bude muzeum připravovat. Děkuji paní ředitelce Jakouběové  

a jejím kolegům z muzea za velký kus práce, kterou na expozici odvedli“, říká Květa Vinklátová, radní pro 

kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. 

Nová expozice „Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa“ vznikla za významné podpory Libereckého 

kraje. „Tato expozice vznikla díky projektu Pro horolezce neexistují hranice, spolufinancovaného z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj díky Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020,“ dodala Radka Loučková Kotasová, radní kraje pověřená 

řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování. 

V rámci tohoto projektu byly realizovány dvě nové expozice věnované horolezectví. Na jednu se mohou těšit 

návštěvníci v Muzeu Českého ráje v Turnově, druhou vytvoří v německém Bad Schandau. S německým 

partnerem turnovské muzeum spolupracovalo i na dalších aktivitách – přípravě a realizaci výstav, pořádání 

horolezeckých festivalů, setkání pracovníků informačních center z příhraničních oblastí, setkání horolezců ad. 

Novou expozici v Turnově spatří první návštěvníci letos v září. Třípodlažní budova je postavena podle 

architektonického záměru MgA. Ondřeje Toboly a MgA. Radima Babáka z ateliéru Hipposdesign Praha,  

kteří jsou zároveň i autory architektonického a výtvarného řešení interiéru. Rekonstrukce objektu, ve kterém je 

nová expozice umístěna, se zhostila firma Termil a.s. podle projektu firmy Profes projekt spol. s r. o. Turnov, 

zastoupená Ing. Petrem Chvalem a Ing. arch. Zdeňkem Slámou. Dodavatelem interiéru byla firma M plus  

spol. s r.o., která nezajišťovala pouze náročnou montáž polygonní struktury, ale i vlastní instalaci expozice, 

včetně realizace audiovizuálních prvků, tisku velkoplošných fotografií a textů a také práce spojené s propagací  

a publicitou projektu – grafické manuály, billboardy, plakáty, reklamní předměty ad. Součástí expozice je  

i návštěvnické centrum, kde ti, kteří se chtějí dozvědět více, budou mít možnost nahlédnout do databáze  

o historii pískovcového i vysokohorského lezení, které mají nějakou spojitost s oblastí Českého ráje  

a osobnostmi z Českého ráje, které dobyly světových vrcholů. Databáze vzniká ve spolupráci se širokou 

horolezeckou obcí a pamětníky. Pro muzeum je důležité, že vedle expozice se rodí i nová muzejní sbírka,  

která se nezvykle rychle díky zájmu veřejnosti rozrůstá.  

„Expozice Horolezectví, která je prozatím největším a nejsložitějším projektem v historii Muzea Českého ráje,  

a to jak svou velikostí, tak rozsahem prací, významně doplní stálou nabídku pro návštěvníky. Ti se mohou těšit 

nejen na moderně a netradičně koncipované interiéry původní galerie muzea, ale i na nové odpočinkové 

zóny v atriu muzea, které postupně naplní doprovodné programy pro děti i dospělé, pro horolezce, pamětníky 
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i pro ty, kteří se o tento sport jenom zajímají.“ dodává Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea a autorka 

ideového záměru expozice. 

Nosným prvkem nové atraktivní části muzea, která je nejen svým námětem, ale i architektonickým řešením 

v rámci České republiky jedinečná, je geometrická polygonní struktura, která vytváří analogii skalního města,  

ale zároveň plně respektuje původní umístění velkoplošné malby Mikoláše Alše „Bitva pod Hrubou Skálou“.  

Návštěvník tak v bezprostřední blízkosti tohoto obrazu pomyslně stoupá stylizovanou krajinou a kromě její 

struktury vnímá pomocí textů, fotografií, exponátů a audiovizuálních efektů důležitá sdělení a příběhy, jejichž 

obsahovou náplň vytvořili kurátoři expozice Mgr. Alžběta Kulíšková a Mgr. David Marek. Tímto řešením se 

autorům projektu podařilo nejen maximálně využít daný prostor, ale zároveň vytvořit novou platformu pro 

muzejní edukaci a zábavu, jejíž obsahová náplň zcela přirozeně vychází z významné tradice našeho regionu.    

Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa 
Exposition des Bergsteigens – Vom Böhmischen Paradies bis zu den Gipfeln der Welt 

Muzeum Českého ráje v Turnově / Museum des Böhmischen Paradieses in Turnov 

Partneři / Partner: Liberecký kraj, Město Bad Schandau  
Ideový záměr projektu / Ideenvorhaben des Projekts: PhDr. Vladimíra Jakouběová 
Scénář expozice / Ausstellungsszenario: Mgr. Alžběta Kulíšková a Mgr. David Marek 
Architektonické řešení / Architektonische Gestaltung: Ateliér Hipposdesign, Praha a Ing. Zdeněk Sláma 
Design expozice / Ausstellungsgestaltung: Ateliér Hiposdesign 
Inženýring a prováděcí dokumentace / Engineering und Ausführungsunterlagen: Profes projekt, s. r. o. 
Generální dodavatel stavby / Hauptlieferant des Bauwerks: Termil, a. s. 
Realizace interiéru / Innenausbau: „M plus“, spol. s r. o. 
Grafické řešení / Grafische Lösung: Ateliér Hipposdesign a Jaroslav Turek 
Odborná konzultace / Fachberatung: Tomáš Flanderka, MUDr. Zdeněk Konrád, Vladimír Procházka 
 

Poděkování / Danksagung: Český horolezecký svaz, Jiří Čihulka, Helena Heckelová, PhDr. Boris Hlaváček, Jan 
Krňák, Ing. Drahoš Machaň, doc. Ing. Jiří Novák, CSc., Jan Obročník, Joachim Schindler, PaedDr. František Sláma 
RNDr. Zdeněk Strnad, David Svárovský 

Exponáty věnovali a zapůjčili / Die Exponate spendeten und verliehen: Národní muzeum, Ocún (RP Climbing,  
s. r. o.), Saltic, s. r. o., Singing Rock, s. r. o., Vertical Trade, s. r. o., Vladislav Bulíř, František Čepelka, Veronika 
Čihulková, Vladimír Daněček, Věra Franců, Jana Fantová, Stanislav Flanderka, Alena Horylová,  
Leoš Chládek, Josef Jelínek, Petr Kořínek, Jan Kovář, David Kroupa, Taťána Kuchařová, Jan Kyncl, Gustav 
Nejezchleb, Alena a Miroslav Pečovi, Petr Plachecký, Josef Rakoncaj, Bohumil Svatoš, Renáta Šilhánová, Vojtěch 
Tomášek, Ladislav Vodháněl, Václav Vorel, Karel Vitoušek, Jindřich Zoubek 

Překlady / Übersetzungen: Jiří Čihulka, Mgr. Veronika Čihulková, Bc. Lenka Kulhánková – Jazykový institut 

Expozice vznikla v rámci projektu „Pro horolezce neexistují hranice“ (100268705), který je spolufinancován 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Das Projekt „Für die Bergsteiger gibt es keine 
Grenzen“ (100268705) wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung mitfinanziert.  

Projektový manažer / Projektmanager: Ing. Iva Linderová  

V Turnově, 7. 9. 2019 


