
 

 

Necelých 50 tisíc návštěvníků se v sobotu zúčastnilo 

Brněnské muzejní noci 

Tisková zpráva ze dne 24. 5. 2022 

Brněnská muzejní noc 2022 

21. 5. 2022 

 

V sobotu 21. května se odehrála v klasickém termínu a za opětovné účasti desetitisíců návštěvníků 

Brněnská muzejní noc. K události se přidalo 27 kulturních institucí města Brna a přilehlých obcí, 

které si pro návštěvníky připravily program v podobě komentovaných prohlídek, koncertů či 

lektorských programů pro děti a dospělé. Návštěvníci mohli využít zdarma kyvadlovou dopravu 

autobusů DPMB nebo sdílená kola Nextbike, i proto se tématem letošního ročníku se stala mobilita. 

Jiţ 18. ročník Brněnské muzejní noci se po třech letech odehrál v klasickém květnovém termínu za celkové 

účasti 47 680. Zatímco v roce 2020 byla událost z důvodu celosvětové pandemie zrušena, v roce 2021 bylo 

nutné Muzejní noc přesunout na netradiční srpnový termín s celkovou účastí necelých 19 tisíc návštěvníků. 

Tento pokles návštěvnosti se v letošním roce podařilo překonat, nedosahuje ale zájmu návštěvníků z roku 

2019, kdy se akce zúčastnilo více neţ 67 tisíc lidí. 

Téměř kaţdý rok přinese Muzejní noc nově zapojené instituce nebo zcela nové situace, na které je třeba 

reagovat. Takovou situaci letos představovala integrace příchozích uprchlíků před válečným konfliktem na 

Ukrajině. Například Moravská galerie připravila tlumočené komentované prohlídky a Kino Art filmové 

pásmo českých pohádek a videoher s ukrajinskými titulky. Ţenský vzdělávací spolek Vesna sídlící v bočním 

křídle Praţákova paláce Moravské galerie připravil speciální program pro ukrajinské uprchlíky, kterým 

pomáhá jiţ od začátku války. „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo i v této nestabilní době uspořádat 

Brněnskou muzejní noc v tradičním termínu, a dokonce i s novými institucemi. Je vidět, že lidé potřebují 

kulturu i v době válečných konfliktů. Začlenění programů v ukrajinském jazyce se ukázalo jako velký přínos. 

Těším se, co nového nám přinese následující ročník,“ komentuje hlavní koordinátorka projektu Andrea 

Vojtěchovská z Moravské galerie.  

Nově zapojenou institucí se stalo Městské kulturní středisko Tišnov, které zpřístupnilo hned dvě lokality, 

Muzeum města Tišnova a Galerii Josefa Jambora, s celkovou účastí 210 návštěvníků. „Zapojení do Brněnské 

muzejní noci pro nás znamenalo příležitost přilákat nejen tišnovské, ale i brněnské návštěvníky. Naši 

„Tišnovskou muzejní noc“ tedy považujeme za vydařenou a rádi se budeme účastnit i v následujících 

letech,“ hodnotí Eva Vávrová z městského kulturního střediska Tišnov.  

Stejně jako v roce 2019 zaregistrovalo nejvyšší celkovou návštěvnost Moravské zemské muzeum, které 

přivítalo návštěvníky ve všech svých šesti lokalitách, mezi kterými byl i nově zrekonstruovaný Palác 

šlechtičen. 

 



Kontakt pro média: 

E-mail tisk@moravska-galerie.cz 

Telefon +420 532 169 174, Mobil +420 724 516 672 

 

Finanční podpora:  

 

Partneř i :  

 

 

NÁVŠTĚVNOST JEDNOTLIVÝCH INSTITUCÍ BMN 2022 

Moravská galerie v Brně 6 389 

Moravské zemské muzeum 14 300 

Muzeum romské kultury 934 

Dům umění města Brna 3412 

Muzeum Brněnska 4 578 

Muzeum města Brna 2 960 

Mendlovo muzeum 645 

Muzeum starobrněnského opatství         263 

Diecézní muzeum      700 

Technické muzeum 2 700 

TIC Brno 1 242 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně 1 085 

VIDA! science centrum 1 586 

Ţidovské muzeum 100 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 1 100 

Filharmonie Brno 557 

Industra 240 

Zetor Gallery  400 

Muzeum vlakové pošty 800 

Česká národní Banka 468 

Letohrádek Mitrovských 401 

Virtuální expedice ZOO Brno 190 

Artissimo 120 

Anatomické muzeum 450 

Univerzitní kino Scala 200 

Kounicovy vysokoškolské koleje 200 

Nová radnice 1450 

Městské kulturní středisko Tišnov 210 

 

CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST BMN 2022         47 680 

 


