
Velký svět  
malé železnice

Expozice B  

Co je u nás k vidění? 
Historické modely a soupravy plechových vláčků o rozchodu 
kolejí 0, H0, S, 1  a dopravní hračky z meziválečné éry  
i poválečného období. Seznámíme Vás se základními typy parních, 
elektrických a motorových lokomotiv. Po mnoho desítek let se 

tak setkaly hračky proslulých světových výrobců dětských 
železnic první poloviny 20. století společně s produkcí 

železničních hraček známých i zapomenutých 
československých firem, později národních 
podniků. Součástí prohlídky jsou ukázky jízdy 

historických plechových vláčků na velkém 
elektrifikovaném kolejišti o rozchodu  
„0“ s elektromagnetickými signály  
a návěstidly, budovami nádraží, 
osvětlenými nástupišti, železničními 
mosty, přejezdy, tunely a s mnoha 
dalšími stavbami.

Čím je velké  
kolejiště tak  
unikátní? 
Není to model skutečné  
železnice, má rozlohu  
30 m2 a je sestaveno 

z železničních hraček 
vyrobených 
z plechu ve 
dvacátých až 

Expozice A  
Mechanické hračky  
z let 1840–1950

Expozice B  

Železniční hračky
z let 1920–1960 

padesátých letech 20. století. Zajímavostí pro sběratele  
i modeláře je zejména dokonalý systém osvětlení kolejiště  
dobovými lampičkami z třicátých let. Zároveň vypovídá o tom, 
jak si hrály děti v bohatších rodinách a jak se jejich dětský 
pokoj mohl proměnit v jedno velké nádraží.

Jak to, že vláčky jezdí?
Všechny historické vláčky na kolejišti pohání elektromotor na 
střídavé napětí elektrického proudu 12–24 Voltů. Lokomotivy 
jezdí na tříkolejnicový systém velikosti „0“, to je označení pro 
rozchod kolejí 32 mm. Celková délka tratí měří zhruba 80 m.

Jsou to jen hračky? 
Naše interaktivní expozice má podobu 
malého železničního muzea, kde si děti 
mohou spustit přejezd, návěstidlo, případně 
telefonovat, zvedat návěstní páky, točit 
elektromechanickým zabezpečovacím 
zařízením, orazit jízdenku atd. Sbírka 
obsahuje exponáty z historie železniční 
dopravy od doby Rakousko-Uherska až 
po šedesátá léta 20. století. Výstavní 
prostory vypadají jako historické nádraží, 
v němž si návštěvníci bez rozdílu věku 
mohou hrát na železniční personál  

nebo cestující a připomenout si časy 
parostrojní železnice za první  
Československé republiky.

EXPOZICE A

Děkanský dvůr
Třebízského náměstí
273 24, Velvary

EXPOZICE B

náměstí Krále Vladislava 225
273 24  Velvary 
Email: 
muzeum.praha@centrum.cz

Otevírací doba:
sobota, neděle a svátky 
10.00–17.00 hodin
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

Telefon:  
+420 723 955 871W
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A ještě něco ...
Pro návštěvníky chystáme nejen 
komentované prohlídky, ale také 
ukázky funkce hraček, dětské 
dílny, přednášky, školní  
a interaktivní programy vedené 
muzejním pedagogem.

Hračky  
na klíček 
našich babiček
Co je u nás k vidění? 
Mechanické hračky z doby rakousko-uherské  
monarchie a první Československé republiky. 
Vedle parních strojů, vláčků, autíček, promítacích 
přístrojů, stavebnic a nejrůznějších her si můžete 
prohlédnout kolekce tancujících figurek, nezrani-
telnou armádu vojáčků z gumy a první gumové 
hračky zlínské firmy Baťa, dále unikátní 
hračky vyrobené na území Protektorátu 
Čechy a Morava i německé vojenské hračky 
z období 2. světové války. Nechybí ani  
nejstarší hračky z celuloidu, bakelitu  
a jiných technických materiálů.

Čím to, že se hračky 
mohou hýbat?
Mechanické hračky jsou poháněné 
hodinovým strojkem na klíček, par-
ním strojem nebo elektromotorem. 
Jedny z prvních dětských promíta-
ček skleněných obrázků „Laterna 
magica“ a filmové kinematografy 
promítají pomocí petrolejové lampy, 
později opatřené žárovkou.

Expozice A  

Máme nějaké  
překvapení?

Ano, těšte se na modrý měšťanský 
pokoj zařízený ve stylu historismu 
19. století s volně vystavenými dobovými hračkami! 

Čekají tu na Vás nejrůznější panenky, kočárky, poko-
jíčky, nádobíčko i formičky na pečení a sporáčky  

v kuchyňkách pro malé hospodyňky. Unikátem je 
secesní dům pro panenky s otevírací stěnou.

Je to všechno  
jen pro děti? 

Nejen pro ně. Hračky historicky určujeme, restaurujeme 
a snažíme se, aby se návštěvníci dozvěděli co nejvíce  

o jejich původu a technických parametrech. 
Například také sledujeme vliv technických 

objevů a vynálezů 19. století na  
designérství starých mechanických 

hraček. Jedním z cílů muzea je  
postupná dokumentace a katalo-
gizace výroby československých 

hraček v meziválečném  
i poválečném období.

Děti mají možnost vyzkoušet 
si svou zručnost v technické 
dílničce (Expozice B), kde si 
mohou sestavit modely a přístroje z mechanických nebo  
elektrotechnických stavebnic. Například se dozvíte, jak funguje 
tzv. ternion nebo komposter na kartonové jízdenky v dětské  
dopravní kanceláři ČSD, vybavené kleštěmi průvodčího 
a razítky, ukázkami železničářských svítilen, ručních návěstí 
výpravčího i značek z doby parostrojní železnice.

A můžeme
si zde i hrát?
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