
ZO OSŽ PRAHA VRŠOVICE 
 

si vás dovoluje pozvat na výlet 

do depozitáře národního technického muzea v Chomutově 
 

31. srpna 2013 
 

Vydáme se do bývalého depa Chomutov, kde se ve dvou rozlehlých rotundách 

nalézají poklady ze sbírek Národního technického muzea – od lokomotiv parních přes 

motorové až po elektrické, rovněž tak i několik osobních vozů a další železniční 

technika.. 

 

Odjezd je naplánován z Prahy Masarykova nádraží v 9.02 rychlíkem 1286, v Lužné 

přestoupíme do spěšného vlaku 1676 a tím dojedeme až do Chomutova (příj. 11.41). 

Případně je možno jet přímým vlakem R 608 z Prahy hlavního nádraží (příj. Chomutov 

v 11.53), ale toto je potřeba upřesnit při nahlášení (viz níže). 

 

Mimo to bude z Lužné u Rakovníka do Chomutova vypraven zvláštní parní vlak, takže 

budete mít jedinečnou příležitost vyfotit si na točně chomutovského depa provozní 

parní lokomotivu. Měl by být nasazen Papoušek 477.043, případně Kremák 534.0323. 

 

Zpět se může každý vydat dle svého uvážení, přímé rychlíky jedoucí přes Ústí n. L. 

jezdí ve 14.00 (příj. Praha hl. n. v 16.26), v 16.00 (příj. Praha hl. n. v 18.26), či opět 

přes Lužnou (zde s přestupem) v 16.12 z Chomutova (příj. Praha Mas. n. v 18.52) 

 

Bohužel se nám však již nepodařilo tuto akci zapracovat do plánu akcí pro letošní rok, 

takže nebudeme mít nárok na dotaci z SF (FKSP) a vše si budeme muset zaplatit sami. 

Režijkáři mají cestu vyřešenou, pro ostatní lze zakoupit tzv. Akční jízdenky (od 100,- 

s Inkartou, 110,- bez Inkarty), které zakoupíte u pokladny v Praze hl. n., na Smíchově, 

Masarykově nádraží. Tyto si každý zajistí sám.  

Vstup do muzea je za 40,- pro dospělé, ostatní 20,- 

 

Přihlášky posílejte jako obvykle, nejpozději do 24. srpna, na e-mailovou adresu 

jaroslavkucera@email.cz, případně na tel. 606 089 020 (prosím jen SMS). Vždy 

nezapomeňte uvést jméno a příjmení, kontakt na vás, počet cestujících a odkud 

pojedete. 

 

Budeme se na vás těšit! 

mailto:jaroslavkucera@email.cz

