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Nyní zdarma ke stažení! 

Aplikace Muzea dopravy 
K dostání ve vašem App Storu (pro Android a iPhone).
Audio prohlídka s informacemi o nejdůležitějších exponátech.  

Bezbariérový přístup 
Veškeré expozice jsou přístupné pro invalidy. Potřebujete- li 
použít výtah, obraťte se prosím na personál vykonávající 
dozor. Do muzea je zakázán vstup se zvířaty, výjimku tvoří 
asistenční a slepečtí psi.

Příjezd 
Tramvaj 3/7: na zastávku Pirnaischer Platz, tramvaj 1/2/4:  na  
zastávku Altmarkt nebo tramvaj 4/8/9: na zastávku Theaterplatz

Veřejné parkoviště k dispozici

H

Vstupné 
Děti do 6 let mají vstup zdarma.

Plné vstupné 11 EUR

Zlevněné vstupné
např. děti, žáci, učni, studenti, těžce postižení a 
nezaměstnaní

5 EUR

Malá rodinná vstupenka
1 dospělý a max. 2 děti do 16 let

11 EUR

Velká rodinná vstupenka
2 dospělí a max. 4 děti do 16 let

22 EUR

Skupiny od 10 osob
Plné vstupné
Zlevněné vstupné

9,50 EUR 
4,50 EUR

Roční vstupenka 
Zlevněná roční vstupenka

30 EUR  
14 EUR

Všechny vstupenky lze pohodlně 
zakoupit online.

Příběhy dopravních 
prostředků
Největší zajímavosti z dopravy 
po vodě, po zemi i ve vzduchu

Po celá staletí snili lidé o tom, že by mohli létat. Odvážné 
ženy a muži riskovali život při krkolomných pokusech  
o vzlétnutí. Naše expozice o letecké dopravě představuje 
některé z těchto průkopníků, kteří zkoušeli překonat 
zemskou přitažlivost za pomoci létacího stroje, balónu 
nebo vzducholodi. Ve speciální místnosti se v podobě 
modelu 152 setkáte s letadlem, které je symbolem 
pro východoněmecký letecký průmysl. Výroba tohoto 
prvního německého letadla s tryskovým pohonem začala 
slibně, avšak po krátké době byla ukončena. Ale jak to, 
že vlastně letadla létají? V naší experimentální místnosti 
můžeš prozkoumat fenomén zvaný „vzduch“.

Vzduch

Vítejte na palubě naší stálé expozice „Napněte plachty!“ 
Ve velkolepě stylizovaném lodním trupu budeš procházet 
tisíciletou historií říční a námořní dopravy. Uvidíš a uslyšíš, 
jak se kdysi námořníci plavili po světových mořích, co 
jedli cestující na velkých zaoceánských parnících a jak 
dřela posádka východoněmecké rybářské flotily. V naší 
digitální regatě se pak můžeš pustit do závodu s ostatními 
námořníky.

Voda

Na našem železničním modelu velikosti 0 jezdí více než 
200 lokomotiv, vozů a vagónů. Model měří 325 m2  
a patří k celosvětově nejvýznamnějším komplexům svého 
druhu. Začleněna je do něj i úzkokolejka, kterou můžeš 
sám ovládat ručně.

Jízdní dobu pro každý den najdeš na 
webové stránce.

Železniční model

735
kilometrů byla délka řetězu na Labi, 
na kterém se koncem 19. století 
tahaly remorkéry z Čech až do 
Hamburku.

metrů čtverečných je rozloha 
našeho železničního modelu 
velikosti 0.

325

metrů byla rekordní délka, 
kterou Otto Lilienthal uletěl se 
svým kluzákem známým pod 
označením Normalsegelapparat 
(Normální kluzák).

250



2

0
1

Pokladna
světlík

Was dich bewegt

Theater-
platz

Zwinger

Semperoper
(Semperova opera)

Altmarkt

Neumarkt

Hlavní vchod

Au
gu

stu
sb

rü
ck

e

Carolabrücke

H
Synagoge

Rathenau-
Platz

HPirnaischer
Platz

Prager Str.

H Dr. -Külz-Ring

So
ph

ien
str

.

Terrassenufer

Taschenberg

Töpferstr.

Salzgasse

Landhausstr.

Kreuzstr.

Se
es

tr.
Sc

hl
oß

st
r.

Wilsdruffer Straße H

H

(Rezidenční zámek)

(kostel Panny Marie)

Residenzschloss

Frauenkirche

Železniční doprava

Silniční doprava

Železniční model 

Dopravní zahrada

Lodní doprava

Letecká doprava

Kavárna

Speciální výstava

Pojď porozumět 
technice!

Naši expozici o dopravě na kolejích 
uvádí legenda: „Saxonia“, první funkční 
německá lokomotiva (replika). Ta tvoří 
úvod k procházce různými epochami 
kolem historicky významných lokomotiv 
a vozů. Můžeš si vlézt do různých budek 
strojvůdce a historii kolejové dopravy 
tak prozkoumat nejen očima, ale  
i  hmatem a čichem.

Od starého a ctihodného kočáru až po moderní elektro-
mobil – v naší expozici najdeš významná vozidla z 200leté 
historie silniční dopravy, která návštěvníky uchvacují dodnes. 
Ukážeme ti ty nejdůležitější kroky na cestě k autu, motorce   
a kolu v podobě, v jaké je známe dnes. Uvidíš a uslyšíš 
zajímavé informace o těch, kteří stojí za těmito geniálními 
vynálezy. A zjistíš, jak jejich nápady změnily každodenní  
život lidí. Na mnoha interaktivních zastávkách si můžeš 
spoustu věcí sám vyzkoušet. Můžeš si třeba zkusit vylézt na 
vysoké kolo nebo si v digitální laboratoři nakreslit vozidlo 
budoucnosti.

Koleje

Silnice

Vydej se v budově Johanneum na náměstí Neumarkt na 
poutavou cestu historií dopravy.

Pod jednou střechou představuje Muzeum dopravy 
zajímavé exponáty z oblasti dopravy po vodě, ve vzduchu, 
na kolejích i na silnici. Dozvíš se informativní a napínavé 
příběhy o vozidlech i lidech, kteří posunuli lidstvo kupředu. 
A přitom o něco více porozumíš technice.

Doprava na 
všech úrovních.V roce 1895 sestrojil 

Adolf Schöche první parní 
vůz, který je dnes považován 
za  nejstarší existující saský 
 automobil.

1895

1839
V roce 1839 byla otevřena první 
německá dálková železniční trať 
Lipsko – Drážďany. „Saxonia“ 
byla u toho.

Verkehrsmuseum Dresden gGmbH
v budově Johanneum na náměstí Neumarkt
Augustusstraße 1 . 01067 Dresden
Telefon +49 (0)351 8644-0 . Fax +49 (0)351 8644-110
info@verkehrs.museum
www.verkehrsmuseum-dresden.de/cz/

Otevírací doba 
Úterý až neděle od 10 do 18 hod.,
včetně Velikonočního a Svatodušního pondělí.
V pondělí a 24., 25., 31. prosince a 1. ledna zavřeno.

Pojď se svézt

Zdarma ke stažení 
Aplikace Muzea dopravy


