
 

Program 20. jubilejního srazu 
Klubu českých historických autobusů 
Lešany 25. května 2019                                                         
 

 
 

Vážení kolegové, klubáci, 
 

přijeďte s námi oslavit dvacátý klubový sraz a současně zažít jeden dlouhý autobusový den. 

Jubilejní celostátní sraz českých historických autobusů s rozšířeným programem oslavíme letos 

dvěma presentacemi. První se uskuteční taková, jakou ji známe z minulých let, tedy v areálu VTM 

Lešany, avšak srazový den obohatíme o druhou presentaci na náměstí v Neveklově v odpoledních 
hodinách. 

 

Nájezdová pravidla jsou pro autobusy staršího data výroby, tedy především vozy značek Aero, 

Praga, Škoda 706, ŠD – L – M 11, stejná jako v minulých letech. Váš příjezd do Týnce n.S. tedy 

plánujte v čase 7:30 – 8:30 hod. 

 
Nájezdová pravidla pro autobusy novějšího data výroby, zejména značky Karosa jsou 

z technickoorganizačních důvodů odlišná. Majitelé těchto vozů od nás obdrží nájezdové informace 

e-mailem týden před srazem. Tyto autobusy je potřeba předem na sraz přihlásit na klubový e-

mail rto-bus@seznam.cz a vyčkat zprávy s potvrzením. Řazení autobusů do kolony pro přesun 

do areálu VTM Lešany plánujte v čase 8:30 – 8:45 hod. 
 

Každý účastník srazu má nárok na získání dojezdového diplomu, vlajky s ročníkem srazu 

a jubilejní plaketu vyrobenou speciálně pro letošní ročník. 

 

Každý účastník má povinnost dbát pokynů pořadatelů a městské policie, vyplnit dojezdový arch 

získaný spolu s dojezdovým diplomem, umístit jej viditelně na svém vozu a dodat pořadateli 
adekvátní data týkající se autobusu, se kterým se presentace účastní. 

  

 

8:45   společný přesun kolony autobusů do muzea v Lešanech   

10:00   registrace autobusů, první presentace autobusů  

12:00 – 14:00  otevřena klubová kancelář v zeleném autobusu RTO 
 

14:30   přesun kolony na místo druhé presentace 

15:00   zahájení druhé presentace autobusů v Neveklově 

16:00   krátký srazový program, slavnostní zakončení srazu 

17:00   ukončení presentace, individuální rozjezd 
 

Využijte zázemí VTM Lešany během presentace autobusů. Navštivte výstavní expozice, bohatý 

tematický program s ukázkami či zázemí k občerstvení a oddechu. 

 

Na náměstí v Neveklově budou otevřené kavárny a obchody, k dispozici budeme mít malé pódium, 

na kterém bude hrát živá kapela, slovem bude provázet profesionální moderátor odpoledne.  
 

Každý účastník srazu jede na vlastní náklady a nebezpečí. 

 

Jedinou podmínkou účasti je dodržení klubových pořadatelských pravidel zejména společného 

přesunu kolony do areálu muzea z důvodu garance bezpečnosti akce VHÚ Praha a dodržení data 
výroby autobusu. 

 

Akce je možné zúčastnit se za uvedených podmínek bezplatně, nevybíráme žádné startovné ani 

vstupné. 

 

Změna programu vyhrazena. 
KČHA-RTO Klub, pošt. schránka č. 81, Údolní 315/96, 142 00 Praha 4,  rtobus@seznam.cz 
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