
Przeżyj historię  
transportu

Od setek lat ludzie marzyli o lataniu. Odważne kobiety  
i mężczyźni ryzykowali swoje życie, aby w karkołomnych 
próbach wznieść się w przestworza. Nasza ekspozycja do-
tycząca lotnictwa przedstawia niektórych pionierów, którzy 
pokonywali grawitację w pojazdach latających, balonach 
lub statkach powietrznych. W osobnym pomieszczeniu 
znajduje się samolot 152, który stał się symbolem produkcji 
samolotów w czasach NRD. Chociaż początki były bardzo 
obiecujące, produkcja pierwszego, niemieckiego samolotu 
odrzutowego została wstrzymana już po krótkim czasie. 
A tak właściwie to dlaczego samoloty latają? W naszym 
pomieszczeniu eksperymentalnym możesz zbadać ten 
fenomen.

Transport  
powietrzny

Witamy na pokładzie naszej ekspozycji stałej pt. „Zwolnić 
cumy!” W efektownym, stylizowanym kadłubie statku 
 przedstawiona została 1000-letnia historia żeglugi 
morskiej i śródlądowej. Możesz usłyszeć i zobaczyć 
jak dawniej marynarze żeglowali po oceanach, co jedli 
 pasażerowie na wielkich transatlantykach oraz jak haro-
wała załoga kutrów rybackich w NRD. A w naszej cyfrowej 
grze możesz wraz z innymi żeglarzami wziąć udział  
w wyścigu regat.

Transport wodny

Nasza makieta systemu kolejowego w skali 0 składa się  
z ponad 200 lokomotyw, pojazdów i wagonów. Cała instalacja 
o powierzchni 325 m² zalicza się do najważniejszych w swoim 
rodzaju na całym świecie. W model wbudowano wąsko-
torówkę, którą możesz samodzielnie obsługiwać ręcznie. 

Codzienny rozkład jazdy jest dostępny na 
stronie internetowej.

Model kolejki

735
kilometrów wynosiła długość łańcucha 
na Łabie pod koniec XIX w., który 
 przeciągał holowniki łańcuchowe z 
Czech aż do Hamburga.

metrów kwadratowych 
wynosi powierzchnia naszej 
makiety systemu kolejowego 
w skali 0.
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Atrakcje dotyczące  
transportu wodnego,  
lądowego i powietrznego
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Pobierz teraz bezpłatnie!

Aplikacja Muzeum Transportu 
Dostępna w Twoim App Store (Android i iPhone).
Audioprzewodnik z informacjami o najciekawszych eksponatach.  
Aplikacja jest dostępna w języku niemieckim, angielskim, 
 rosyjskim i czeskim.

Ułatwienia dostępu dla osób niepełno-
sprawnych 
Wszystkie wystawy są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 
W celu skorzystania z windy należy zwrócić się do personelu 
obsługi. Nie wolno wprowadzać zwierząt z wyjątkiem psów 
asystujących i psów przewodników.

Dojazd 
tramwaj 3/7: do Pirnaischer Platz, tramwaj 1/2/4:  
do Altmarkt lub tramwaj 4/8/9: do Theaterplatz
Dostępne są publiczne parkingi piętrowe

H

Ceny wstępu  
Dla dzieci do lat 6 wstęp bezpłatny.

Normalny 11 EUR

Ulgowy
np. dzieci, uczniowie, praktykanci, studenci, 
niepełnosprawni, bezrobotni

5 EUR

Mała karta rodzinna
1 osoba dorosła i maks. 2 dzieci do 16 lat

11 EUR

Duża karta rodzinna
2 osoby dorosłe i maks. 4 dzieci do 16 lat

22 EUR

Grupy powyżej 10 osób
Normalny
Ulgowy

9,50 EUR 
4,50 EUR

Karta roczna 
Ulgowa karta roczna

30 EUR  
14 EUR

Wszystkie bilety można wygodnie kupić 
przez Internet.

metrów wynosiła rekordowa 
odległość, jaką Otto Lilienthal 
pokonał w swoim powszechnym 
aparacie szybowcowym.
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Theater-
platz

Zwinger

Semperoper
(Opera Sempera)

Altmarkt

Neumarkt

Wejście główne
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Rathenau-
Platz

Pirnaischer
Platz

Prager Str.

Dr. -Külz-Ring
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Terrassenufer

Taschenberg

Töpferstr.

Salzgasse

Landhausstr.

Kreuzstr.
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Wilsdruffer Straße

Residenzschloss 
(Zamek Rezydencyjny)

Frauenkirche 
(Kościół Frauenkirche)

Muzeum Transportu Drezno GmbH
w budynku Johanneum przy Neumarkt
Augustusstraße 1 . 01067 Drezno
telefon +49 (0)351 8644-0 . faks +49 (0)351 8644-110
info@verkehrs.museum
www.verkehrsmuseum-dresden.de/pl/

Godziny otwarcia 
od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00,
także w Poniedziałek Wielkanocny i poniedziałek po 
Zielonych Świątkach.
Zamknięte w poniedziałki, jak również 24, 25, 31 grudnia 
i 1 stycznia.

Co Cię porusza

Technika na wy-
ciągnięcie ręki!

Naszą ekspozycję o transporcie kole-
jowym rozpoczyna legenda historii kolei: 
„Saxonia”, pierwsza, niemiecka loko-
motywa (replika). Stanowi ona początek 
podróży przez różne epoki, w których 
wynaleziono lokomotywy i wagony  
o znaczeniu historycznym. Możesz wejść 
do kabin maszynistów z różnych epok, 
aby zobaczyć, poczuć i powąchać historię 
transportu kolejowego.

Od starych, szacownych powozów, po nowoczesne samochody 
elektryczne – na naszej wystawie znajdziesz kultowe pojazdy 
z 200-letniej historii przemysłu motoryzacyjnego, które dziś 
wciąż zachwycają. Z perspektywy dnia dzisiejszego pokazujemy 
najważniejsze etapy rozwoju przemysłu samochodowego, 
 motocyklowego oraz rowerowego. Zobaczysz i usłyszysz 
ciekawostki o wynalazcach, którzy opracowali genialne 
rozwiązania. Przekonasz się o tym, jaki wpływ na życie 
codzienne miały ich wynalazki. W wielu miejscach wystawy 
zapraszamy do interakcji. Możesz np. wspiąć się na bicykl 
lub narysować swój samochód przyszłości w nowoczesnym, 
cyfrowym laboratorium.

Transport 
 kolejowy

Transport 
 drogowy

Zapraszamy do budynku Johanneum przy Neumarkt na 
wspaniałą podróż w czasie przez historię transportu!

Muzeum Transportu prezentuje pod jednym dachem  
interesujące eksponaty dotyczące transportu morskiego, 
powietrznego, kolejowego i drogowego. Przedstawiamy  
interesujące i pouczające historie o pojazdach oraz ludziach, 
którzy nas poruszają. Doświadczysz przy tym, że technikę 
można zrozumieć.

Transport kolejowy

Transport drogowy

Model kolejki

Wystawa pojazdów

Żegluga

Lotnictwo

Kawiarnia

Wystawy specjalne
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Kasa
dziedziniec

Mobilnie na wszystkich 
poziomach.W 1895 r. Adolf Schöche skonst-

ruował pojazd napędzany parą, 
który obecnie jest najstarszym, 
 istniejącym automobilem pochod-
zącym z Saksonii.

1895

Pobierz bezpłatnie 
Aplikacja Muzeum Transportu

1839
W 1839 r. otworzono pierwszą 
trasę kolei dalekobieżnej Lipsk –  
Drezno. „Saxonia” była także 
obecna.


