
Vážení přátelé velkého volantu,                                                                                         
 
přijměte pozvánku na 22. celostátní sraz, již po druhé do areálu muzea Českých drah v Lužné 
u Rakovníka dne 19. června 2021. Areál muzea na nás klade poměrně specifické podmínky 
ohledně příjezdu autobusů i jejich umístění, avšak naše loňská zkušenost s tímto prostorem byla 
velmi dobrá. 
Prosím všechny účastníky srazu o ohleduplnost a dodržení časového harmonogramu 
týkajícího se nájezdu autobusů.  Vedení muzea nám nabízí využití vlastního zázemí. Během dne 
bude v rámci programu muzea jezdit parní úzkokolejný vlak v areálu muzea, svezení s ním budete 
moci využít. 
 
Nájezdové informace: 
 
Abychom co nejefektivněji zaparkovali autobusy v areálu muzea, bude pro nájezd autobusů platit 
jednoduché pravidlo, tedy starší autobus jede dřív. Najedeme nejprve vozy RTO a staršími 
do prostoru muzea, stejně, jako v minulém roce. Před otevřením bran musíme ještě zaparkovat 
vozy Š11 vedle nádražní budovy Lužná. 
 
Autobusy Karosa mají na našem srazu velmi specifické postavení, o jejich účast má enormní 
zájem JK Classics muzeum amerických vozů nedaleko od nádraží v Lužné. Správkyně muzea JK 
Classik nám zajistila výstavu busů Karosa na louce ve vlastním areálu. Zde budou autobusy 
vystaveny po celý den. 
 
Presentace zde je také v čase od 9:00 do 17:00 hodin. Parkovné – výstavné je 100,- Kč / vůz. 
 
Prosím účastníky srazu s vozy Karosa o vzájemnou koordinaci a potvrzení účasti. 
 
Mezi areálem Muzea ČD Lužná a JK Classics cars bude každou hodinu pendlovat autobus 
Škoda 706 RTO, pro členy klubu zdarma. 
 
Odjezdy z točny u nádraží v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod. 
 
Program 22. srazu Lužná 2021: 
7:30 – 8:00  rovnání autobusů RTO a starších do areálu muzea  
8:00 – 8:30  rovnání autobusů ŠD – L – M 11 vpravo od nádražní budovy Lužná 
9:00   rovnání busů Karosa v areálu JK Classics muzea Lužná 
9:00 – 17:00  presentace autobusů 
17:00  ukončení srazu  
 
Vaši účast prosím ideálně potvrďte na tel: 604 122 331, 601 589 449.     
                 Za VV KČHA – RTO Klubu Michal Zubr. 


