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Muzeum dopravy Drážďany – Hejbni sebou! 
Tam, kde kdysi saští kurfiřti a králové „parkovali“ své kočáry a koně, se dnes v nejstarší 
muzejní budově v Drážďanech návštěvníci vydávají na zážitkovou výpravu do dějin dopravy. 
Na 5 000 m2 zde objevují unikátní mnohotvárnost dopravních prostředků, ať již jde o 
historicky významné lokomotivy, automobily všech epoch, klasické i raritní motocykly a kola, 
legendární letadla nebo nádherné modely lodí. Návštěvníci se rovněž dozvídají, jak se 
v průběhu staletí proměňovala mobilita a jak zásadně moderní dopravní prostředky ovlivnily 
naši společnost. 
 
Muzeum dopravy se tak pod jednou střechou věnuje nejrůznějším tématům mobilního světa 
ve čtyřech expozicích ke všem základním druhům dopravy – železniční, silniční, lodní a 
letecké. Muzeum, založené v roce 1952, má svůj základ v jedné z nejstarších technických 
sbírek v Německu – v Královském saském muzeu železnic. Jeho sídlem je bývalá kurfiřtská 
konírna z roku 1591 v srdci drážďanského Altstadtu mezi Rezidenčním zámkem a kostelem 
Frauenkirche na náměstí Neumarkt. 
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Pionýři dopravy a jejich průkopnické výtvory 
 
V Muzeu dopravy se kolo dějin netočí pouze jen kolem dopravních prostředků, pozornost je 
zaměřena rovněž na jejich vynálezce, konstruktéry a uživatele. 
 
Expozice letecké dopravy provází návštěvníky dvěma staletími dějin cestování vzduchem – 
od prvních balónových výstupů v 18. století přes pokusy s plachtěním Otto Lilienthala, éru 
gigantických vzducholodí, první motorizované letouny až po moderní dopravní letadla pro 
charterové lety. Zvláštní pozornost je věnována leteckému průmyslu v bývalé NDR a 
Drážďanům – místu, kde bylo zkonstruováno první německé civilní proudové letadlo č. 152. 
 
Velký prostor zaujímají dějiny železniční dopravy, přičemž zvláštní pozornost je věnována 
první německé dálkové železniční trati Lipsko – Drážďany. Na odiv jsou zde vystaveny mimo 
jiné první německá provozuschopná parní lokomotiva Saxonia (1838, replika), nejstarší 
originálně dochovaná německá lokomotiva Muldenthal (1861) nebo poslední dochovaný 
salónní vůz ze saského dvorního vlaku (1885). 
 
Novátorské vynálezy v silniční dopravě umožnily v uplynulých 200 letech objevovat svět stále 
rostoucímu množství lidí. Expozice dějin silniční dopravy prezentuje její průkopníky, 
průkopnická kola, motocykly a automobily a v neposlední řadě též sleduje vliv proměňující se 
silniční dopravy na všední život lidí. 
 
V expozici lodní dopravy se návštěvníci vydávají na pomyslnou plavbu po Labi do moří a 
oceánů. Jedno z těžišť výstavy proto tvoří tisícileté dějiny labské plavby s jejími zvláštnostmi, 
jako jsou např. málo známé řetězové parníky nebo naopak slavná saská paroplavba. 
 
Modelová železnice v měřítku 1:45 patří k nejvýznamnějším a nejkrásnějším kolejištím 
svého druhu na světě. Raritní lokomotivy staré mnohdy až 50 let zachycují dějiny železnic od 
první německé lokomotivy Saxonia až po 90. léta 20. století. Návštěvníkům je zde 
prezentován takřka vzorový drážní provoz. 
 
Muzeum – místo zážitků 
Muzeum dopravy zve své návštěvníky na napínavou objevitelskou cestu dějinami dopravy. 
Na aktivizujících zastaveních je možné např. vylézt na vysoké kolo, navštívit stanoviště 
strojvedoucího nebo se zúčastnit digitální regaty. 
 
Pro děti je zase určeno dopravní hřiště nazvané Verkehrsgarten (dopravní zahrada) s řadou 
možností ke hraní, stavění a experimentování, jako jsou např. dopravní hřiště pro autíčka 
nebo závody na ergometrických rotopedech. Při tom se děti hravě učí chápat dopravní 
techniku a všemi smysly si ji užívají. 

 
Aplikace Muzea dopravy 
Návštěvníci si mohou do svého smartphonu (Android a iOS) zdarma stáhnout audioprůvodce 
muzeem (v němčině, angličtině, ruštině a češtině) a získat tak rovněž aktuální informace o 
akcích Dopravního muzea. Dále je k dispozici videoprůvodce v německé variantě znakového 
jazyka. 



Kontakt 
 
Verkehrsmuseum Dresden gGmbH  
Augustusstraße 1 | 01067 Dresden  
Tel.: 0351/8644-0 | Fax: 8644-110 
www.verkehrsmuseum-dresden.de 

 
Otevírací doba: úterý až neděle od 10 do 18 hod., navíc otevřeno o Velikonočním a 
Svatodušním pondělí; v pondělí, 24., 25., 31. prosince a 1. ledna zavřeno. 
 

 
PR/marketing 
Manuel Halbauer  
Tel.: +49 (351) 8644-131 
halbauer@verkehrs.museum 
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