
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Výstavy a přehlídky 
 

 
Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně – podíl na výstavě „Jsou hrdí, tuze 

vznešení a přenádherně odění aneb Výjevy ze života vyšší společnosti“, Zlín, 5 – 
9/2019 

 
Povážské múzeum - Sobášný palác v Bytči, - výstava “Elegancia renesancie - 

výstava replík renesačných kostýmov”, Bytča, 5 – 7/2018 
 
Dubnické Múzeum, -  podíl na výstavě “Elegancia renesancie - výstava replík 

renesačných kostýmov podľa dobových vyobrazení v spolupráci s SR, ČR a PL”, 
Dubnica nad Váhom, 5 – 6/2017 

 
Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec – výstava, Žatec, 1 – 3/2017 
 
Renesanční jarmark, Krakow – Účast na přehlídce historických oděvů, 2016, 2017, 

2018 
 
Muzejní a galerijní centrum Valašské Meziříčí - výstava “Co na sebe aneb pohled 

do historie odívání”, Valašské Meziříčí, 11/2015 – 1/2016 
 
Svatováclavské slavnosti, Napajedla – účast na prezentaci historických oděvů, 

2015, 2016, 2017, 2018 
 
Hrad Buchlov – účast na prezentaci historických oděvů – 25.9.2015 
 
Museum J.A.Komenského – podíl na výstavě „Tržiště světa“, Uherský Brod, 5-

9/2015 
 

Kulturní Institut Alternativa, Zlín – podíl výstavy „Odkaz paní Lukrecie a pana 
Albrechta“, 9-10/ 2014 

Hrad Buchlov – podíl na výstavy „V erbu tří pruhů – Kunštáti na Buchlově“, 9.8.2014 



54. Filmový festival filmů pro děti a mládež, hrad Malenovice – prezentace 
historických oděvů, 5.6.2014 

Muzeu, Karlovy Vary – podíl na výstavě „Umění lovu“, 10-12/ 2012  

Hrad Malenovice – podíl na výstavě „Z truhel nejkrásnější šat“, 1.9.2012 

Zámek Tovačov – podíl na výstavě „Květiny pro černou Tovačovskou dámu Marie 
Maxmilianu a její dcery“, 9-10/ 2012 

Hrad Orava, Slovensko - účast na prezentaci historických oděvů ““Stredoveke dni na 
hrade Orava“, 4-5.8/2012 

Muzeum Karlovy Vary – podíl na výstavě „Symfonie kabelek“, 6 - 9/ 2012 

Hrad Lukov – podíl na výstavě „Lukov a Uherské války“, 4 – 10/2011 
 
Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně – podíl na výstavě „Z truhel nejkrásnější 

šat“, 5 – 8/2010 
 
Muzeum města Brna – podíl na výstavě “Dámská volenka”, 6 – 12/2010 
 
Dobó István Vármúzeum, Eger, Hungary - podíl na výstavě „Újjászuletett lovagkor – 

Régi-uj fegyverek es viseletek csehországbol és magyarországrol", 5 - 8/2009 
 
Hrad Toszek, Polsko – podíl na výstavě "Short costume history", 5/2009 
 
Obuvnické museum Zlín – podíl na výstavě "Karneval v Benátkách", 1-5/2009 
 
Národní knihovna České Republiky – podíl na výstavě „ Čas odložil svůj šat”, 

Praha, 11/2008-3/2009 
 
Hrad Malenovice – podíl na výstavě „Zbraně a oděvy středověku” ve spolupráci s 

Muzeem J.A.Komenského, 9-10/2008 
 
Hrad Malenovice – podíl na prezentaci „Kostým a šperk“, 15.9.2008 
 
Muzeum J.A.Komenského – podíl na výstavě „Kroj, zbraně a zbroj středověku a 

renesance“, Uherský Brod, 4-8/2008 
 
Hrad Malenovice – podíl na prezentaci „Kostým a šperk“, 10.9.2007 
 
Hrad Malenovice – výstava historických oděvů – 6-7/2007 
 
Hrad Buchlov – podíl na výstavě historických oděvů - 8/2007 
 
 
 


