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Praha, 1. června 2011 
 
 
 
Zpřístupnění chomutovského železničního depozitáře Národního technického muzea 
 
 
Ve dnech 16. až 19. června 2011 bude veřejnosti zpřístupněn chomutovský železniční depozitář 
Národního technického muzea. Široká veřejnost bude moci navštívit běžně nepřístupné prostory, ve 
kterých jsou deponována historická kolejová vozidla muzea. Akci připravuje Národní technické muzeum 
společně s Českými drahami, a. s., za podpory firmy ČD Cargo, a. s., a města Chomutova. Slavnostní 
zahájení v pátek 17. června proběhne za účasti generálního ředitele Národního technického muzea Karla 
Ksandra a hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové.  
 
K vidění budou parní lokomotivy, dva salonní vozy, historické drezíny, ale i vozidla, která nedávno 
dosloužila v pravidelném provozu u Českých drah a nyní jsou připravena pro zachování ve sbírce NTM. 
Celkem si návštěvníci mohou prohlédnout přes 80 kolejových vozidel od drezíny z roku 1850 a parní 
lokomotivy, vyrobené v roce 1870, až po kolejový sněhový pluh z roku 1980.  

Velkým lákadlem budou parní lokomotivy – zelená „Pětasedma“ 475.1142, která byla jako předváděcí 
lokomotiva v Číně, nebo parní rychlíková lokomotiva 498.106 „Albatros“, jež vytvořila v srpnu 
1964 rychlostní rekord u tehdejších Československých státních drah – 162 km/h. Stranou pozornosti jistě 
nezůstane ani salonní vůz Ústecko-teplické dráhy z roku 1900 nebo salonní vůz Adolpha Rotschilda 
z roku 1906. Vystaveny budou funkční modely parních strojů a návštěvníci si budou moci zkusit výrobu 
jednoduchých elektromotorů. 

O víkendu 18. a 19. června bude mezi železniční stanicí Chomutov a areálem depozitáře NTM nasazen 
historický motorový vůz M 131.1, zajišťující od 10 do 16 hodin kyvadlovou dopravu. 
 
Depozitář NTM se nachází v areálu lokomotivního depa Českých drah v Chomutově. Přístupová cesta 
bude značena z Černovické ulice z prostoru nákupního centra Globus (směr Karlovy Vary).  
 
Depozitář bude otevřen: 

Čtvrtek:  9:00–15:00 
Pátek:   9:00–17:00  
Sobota:  10:00–17:00 
Neděle:  10:00–17:00 

 
Vstupné: 

Plné:   40 Kč 
Snížené:  20 Kč (pro seniory nad 70 let, držitele průkazů ZTP, ISIC, ITIC, Staff Card,  

   děti 6–15 let, studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu) 
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