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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ŽELEZNIČNÍM DEPOZITÁŘI NTM V CHOMUTOVĚ

Ve dnech 24. až 27. června 2010 otevřelo Národní technické muzeum veřejnosti železniční depozitář
v Chomutově. Během trvání akce navštívilo depozitář přes 2 500 registrovaných návštěvníků.
Slavnostní zahájení akce proběhlo za účasti hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové, náměstka
generálního ředitele ČD, a .s., pro osobní dopravu Ing. Antonína Blažka, generálního ředitele NTM
Mgr. Horymíra Kubíčka a řady dalších hostů. Po krátkém přivítání provedl hosty depozitářem ředitel
Železničního muzea NTM Mgr. Jiří Střecha. Paní hejtmanka si tak mohla spolu s ostatními prohlédnout
nejzajímavější historická železniční vozidla deponovaná v Chomutově. Všichni zúčastnění podpořili snahu
NTM o pravidelné zpřístupnění části depozitáře veřejnosti.
Z chomutovské železniční stanice dovezl hosty do prostor depozitáře historický motorový vůz M 131.1405
vyrobený roku 1953. Vůz, přezdívaný Hurvínek, zajišťoval následně kyvadlovou přepravu návštěvníků
ze stanice do depa. Svezení historickým vozem se především pro děti stalo jedním z vrcholů akce.
Ve čtvrtek a v pátek tvořily velkou část návštěvníků školní výpravy, v sobotu a neděli pak převládaly
rodiny s dětmi a železniční nadšenci nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa a Velké
Británie.
Velkou pozornost nepoutaly jen vysloveně historická vozidla a parní lokomotivy. I laická veřejnost se živě
zajímala o lokomotivy a vozy, které byly donedávna v provozu nebo je můžeme ještě dnes spatřit na
vedlejších výkonech. Souvisí to se snahou Železničního muzea NTM neustále rozšiřovat sbírku tak, aby
kontinuálně dokumentovala dějiny našich železnic až do současnosti.
Jsme rádi, že jsme i tuto část muzejní práce mohli představit široké veřejnosti. Železniční sbírka NTM je
nejstarší u nás a doufáme, že ji budeme moci v co nejkratší době prezentovat v Železničním muzeu v Praze
na Masarykově nádraží a v částečně přístupném depozitáři NTM v Chomutově.
Vzhledem k zájmu veřejnosti se brány chomutovského depozitáře NTM otevřou pro veřejnost v tomto roce
ještě jednou. Stane se tak v sobotu 28. 8. 2010 v rámci akce s podtitulem „Parním vlakem z muzea do
muzea“. České dráhy vypraví zvláštní vlak z Lužné u Rakovníka do Chomutova a zpět. Více informací
najdete na www.cdmuzeum.cz.

