
Múzeum dopravy - Rajecké Teplice 

                Myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už v 60. rokoch
20. storočia. Žilina je odpradávna cestnou križovatkou a po postavení miestnej železnice

Žilina – Rajec sa stala aj významným železničným uzlom. „V roku 2009, počas 110.
výročia trate Žilina – Rajec, sa zrodila myšlienka vybudovať múzeum dopravy v budove

železničnej zastávky Rajecké Teplice. Budova sa už niekoľko rokov nepoužívala, ale bola
zrekonštruovaná a jej staničná hala je ideálnym priestorom pre inštaláciu dopravných
exponátov. Od roku 2010 sme hľadali zdroje na adaptáciu priestorov pre múzeum a
nákup výstavného mobiliáru. Tie sa podarilo získať až v roku 2013 vďaka podpore

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a sponzorským darom partnerov zo súkromného
sektora,“ povedal autor projektu Mgr. Peter Šimko.

Návštevníci v Múzeu dopravy Rajecké Teplice uvidia skutočnú železničnú
traťmajstrovskú drezinu, techniku používanú na železnici v minulosti či ukážku historickej
dopravnej kancelárie. Pre detského návštevníka bude možnosť zahrať sa s historickým

modelovým koľajiskom. Toto všetko bude dopĺňať množstvo dvojrozmerného obrazového
materiálu, ktorý napomôže návštevníkovi v krátkosti spoznať vývoj dopravy na celom
Slovensku. „Pritom však nechceme zabudnúť na naše regionálne špecifiká, nakoľko

mnoho získaných predmetov pochádza práve z miestnej stanice Žilina – Rajec. Nebudú
chýbať dobové uniformy, sprievodné slovo lektora a občas sfunkčníme i niektoré staré
stroje a zariadenia. Každoročne budú na trati Žilina – Rajec premávať historické vlaky,
tak ako sa to v roku 2013 dialo už po 4. raz v rámci podujatia Rajecká Anča,“ doplnil P.

Šimko.                  

    
 Otvorené : 

utorok -
nedeľa 

9.30 -12.00
12.30-16,00

telefón do 
expozície : 
905 602 582

– expozícia zložená z troch
častí: staršie dejiny

dopravy, železničná časť a
časť cestná doprava v 20.
storočí so zameraním na

historické motocykle.

      tip na výlet v prípade zlého
počasia : 

 
odvezte sa vlakom 

" Rajeckou Ančou " do Žiliny a
späť. Stanica v Žiline je 3 min

chôdze od historického
 

 centra mesta a nákupných
stredísk Aupark, Mirage. 


