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Prahu v sobotu čeká v pořadí už 11. muzejní noc. Populární akce přilákala za desetiletí svého trvání 

více než jeden a půl milionu návštěvníků, další desetitisíce se očekávají nyní. Očekává se, že největší 

zájem bude tradičně například o expozice Národního muzea, Národního technického muzea či Muzea 

policie. 

 

Pražskou muzejní noc provází každoročně obrovský zájem návštěvníků a přeplněné autobusové 

linky | foto: Yan Renelt, MF DNES 

"Za deset let jsme napočítali milion a půl návštěvnických vstupů, do akce zapojili několik desítek 

pražských institucí a zvládli krizové situace, například loňské povodně," řekl ředitel Národního muzea 

Martin Lukeš. 

Jen v loňském roce zaznamenala pražská muzea celkem 150 tisíc návštěvnických vstupů - to se akce 

vinou zmíněných povodní uskutečnila až v září. 

Lidé se proto znovu musí připravit na návaly a připravit si leckdy ostré lokty. A to nejen u samotných 

expozic, například u Národního technického muzea či dalších populárních objektů čekali v minulosti 

ve frontách i hodiny, ale také u samotných autobusových spojů. 

Dopravu bude zajišťovat 11 speciálních autobusových linek s centrálním přestupním uzlem na 

Staroměstské (na náměstí Jana Palacha). Posílen bude i provoz metra. 

Do muzejní noci se zapojí 39 institucí a 69 objektů 
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Večerku protáhnou muzea a galerie až do jedné hodiny po půlnoci, vstup budou mít návštěvníci opět 

zdarma. "Symbolické vstupné za jednu korunu se platí pouze v objektech Národní kulturní památky 

Vyšehrad," uvedla koordinátorka muzejní noci Ivana Kocichová. 

V seznamu otevřených muzeí nechybí tradiční účastníci: muzea Národní, Národní technické či 

zemědělské, židovské, pedagogické, poštovní, policejní nebo třeba Karla Zemana. 

Kvůli rekonstrukci ovšem pro letošek vypadlo oblíbené Muzeum MHD ve střešovické vozovně, které 

se pokusí nahradit letošní nováčci: smíchovská Galerie Futura a Matematicko-fyzikální fakulta 

Univerzity Karlovy. 

Samozřejmou součástí červnového ponocování jsou obligátní prohlídky muzeí, výstav a expozic, 

připraveny jsou také přednášky, koncerty, divadelní a taneční představení, filmové projekce, výtvarné 

dílny a workshopy. 

"Pražskou muzejní noc symbolicky zahájí stíhací letoun JAS-39 Gripen, který na své cestě na letiště 

Kbely proletí nad Prahou," upozorňuje Kocichová a přidává další připravené bonusy: v Chlupáčově 

muzeu historie Země na Albertově se bude probírat sexuální život dinosaurů, v Náprstkově muzeu na 

Starém Městě návštěvníci poodhalí tajemství starověké Núbie, zatímco v Muzeu policie se převtělí do 

kůže Sherlocka Holmese. 

V programu najdou zájemci i pivní a gastronomický mejdan v Národním zemědělském muzeu na 

Letné i prohlídky motoristických veteránů u sousedů v Národním technickém muzeu. "Budovu muzea 

bude objíždět koňské spřežení, které potáhne střídavě historický poštovní vůz a hasicí stříkačku," 

uvedl mluvčí technického muzea Adam Dušek. 

A pak je tu něco, co potěší účastníky Pražské muzejní noci všech věkových kategorií. Stačí zavítat k 

Muzeu Karla Zemana na Kampu. "Návštěvníci zažijí jedinečný pohled na noční Prahu při nočních 

plavbách elektroloděmi po Čertovce, které jsou k dispozici za zvýhodněnou cenu," připomíná Jakub 

Matějka za pořadatele. 
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