
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

EXPOZICE HOROLEZECTVÍ – Z ČESKÉHO RÁJE NA VRCHOLY SVĚTA  

ZÍSKALA CENU GLORIA MUSAEALIS 2019 ZA MUZEJNÍ POČIN ROKU 

V úterý 6. října 2020 se od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze uskutečnilo 

vyhlášení výsledků XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, kterou od roku 2002 

vyhlašuje Asociace muzeí a galerií České republiky společně s Ministerstvem kultury ČR. Cílem 

soutěže je upozornit veřejnost na přínos muzeí ke zpřístupňování a využívání kulturního dědictví 

i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. 

Soutěží se ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní 

počin roku. Muzeum Českého ráje v Turnově se se svou novou stálou expozicí Horolezectví – 

Z Českého ráje na vrcholy světa zúčastnilo v kategorii Muzejní počin roku, ve které se mu podařilo 

získat nejvyšší ocenění v dané kategorii, jímž je Cena Gloria musaealis. Ocenění si na podiu ve 

Smetanově síni Obecního domu v Praze převzali z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka a radní 

hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovní ruch Hany Třeštíkové 

ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová a spoluautor expozice David Marek.  

„Ocenění Gloria musaealis je pro nás velmi významným oceněním, které je výsledkem hodnocení 

odborné komise složené z kurátorů a odborníků z významných paměťových institucí z celé České 

republiky. Gloria musaealis je velkou odměnou za náročnou mnohaletou práci muzejníků na expozici 

horolezectví, která je svým tématem i rozsahem v České republice opravdu jedinečná. Velmi si této 

ceny vážíme a věříme, že expozice bude pro své návštěvníky stále atraktivním cílem,“ dodává 

Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea a autorka ideového záměru oceněné expozice. 

"Paní ředitelka Jakouběová a kolegové z Muzea Českého ráje museli kromě stavby expozice 

zvládnout i běžný provoz muzea a svou práci. Vím, kolik tomu dali úsilí, a že to nebylo snadné. Chci 

jim touto cestou poděkovat. Tak významné ocenění si zaslouží především oni. Děkuji také 

architektům a expozici, která je pojetím i tématem v naší zemí unikátní, přeji mnoho návštěvníků," 

říká Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. 

 



 

 

Do nejužšího finále soutěže se spolu s turnovským muzeem dostaly další tři projekty: Městské 

muzeum a galerie Hořice za projekt „Rekonstrukce muzea a nová expozice Od kamene k soše“; 

Národní zemědělské muzeum za projekt „Modernizace areálu ve Valticích a nové expozice“  

a Muzeum města Brna za projekt „Baron Trenck: Nová tvář legendy“. 

Podobně jako v předchozích letech se ceremoniál nesl v duchu divácky atraktivní koncepce 

zahrnující ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce či události. Na scéně bylo tentokrát 

připomenuto 30. výročí vzniku AMG jako největšího profesního svazu muzejních organizací a osob 

činných v oboru muzejnictví, který působí v České republice od roku 1990.   

Do XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis přihlášeno celkem 87 soutěžních 

projektů.  

Odborná komise soutěže: Ing. Milena Burdychová; PhDr. Eliška Fučíková, CSc.; Mgr. Pavel Holman 

(Technické muzeum v Brně); PhDr. Magda Němcová (Ministerstvo kultury); PhDr. Jana Součková, 

DrSc.; doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (Národní galerie v Praze); PhDr. Radim Vondráček 

(Uměleckoprůmyslové museum v Praze, předseda poroty) 

Čestný výbor soutěže: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., muzikolog, pedagog; prof. Ing. arch. Zdeněk 

Fránek, architekt, pedagog; prof. JUDr. Vladimír Franz, skladatel, výtvarník, pedagog; Ing. Jan 

Herget, Ph.D., ředitel České centrály cestovního ruchu – agentury CzechTourism; prof. Jiří Hlaváč, 

klarinetista, skladatel, pedagog, předseda Asociace hudebních umělců a vědců; Mgr. Irena 

Chovančíková, předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.; Mgr. Vlastimil Ježek, 

předseda představenstva Obecního domu, a. s.; prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., historik, pedagog; 

JUDr. Pavel Kosatík, právník, spisovatel, literární historik a scénárista; Mgr. Martina Lehmannová, 

předsedkyně Českého výboru ICOM, z. s.; Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly; Ing. Vlastislav Ouroda, 

Ph.D., náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví; Jiří Padevět, spisovatel, ředitel 

Nakladatelství Academia; Mgr. Dana Schlaichertová, vedoucí Samostatného oddělení muzeí 

Ministerstva kultury; ak. mal. Vladimír Suchánek, grafik, čestný předseda Sdružení českých umělců 

grafiků HOLLAR; MgA. Hana Třeštíková, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, 

výstavnictví a cestovního ruchu; František Uhlíř, hudebník, skladatel, pedagog; PhDr. Lubomír 

Zaorálek, ministr kultury České republiky; Mgr. René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu; 

Mgr. Václav Žmolík, redaktor a moderátor  

Turnově 7. 10. 2020



 

 

 


