
Po kolejích do historie
Along the tracks into history
Auf den Schienen in die Geschichte

Elinka





ČD MUZEUM LUŽNÁ U RAKOVNÍKA
•   největší expozice historických vozidel v České republice

(parní a motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní a nákladní vozy)
•   zabezpečovací technika
•   modelová železnice
•   jízdy zvláštních vlaků

MUSEUM DER TSCHECHISCHEN BAHNEN LUŽNÁ U RAKOVNÍKA

•   die größte Ausstellung der historischen Fahrzeuge in der Tschechischen Republik 
(Dampf- und Diesellokomotiven, Motorwagen, Personenwagen und Güterwagen)

•   Sicherheitstechnik
•   Modellbahn
•   Sonderzugfahrten

ČD MUSEUM LUŽNÁ U RAKOVNÍKA

•   The largest exhibition of historical vehicles in the Czech Republic 
(steam and motorized locomotives, motor vehicles, passenger and freight vehicles)

•   Safety equipment
•   Model railway
•   Rides on special trains



VÝLETNÍ VLAKY
•   příležitostné jízdy výletních vlaků (výročí tratí, regionální oslavy…)
•   pravidelné jízdy výletních vlaků, například

•  Pardubický kraj: Česká Třebová – Dolní Lipka
•  Jihomoravský kraj: Břeclav – Lednice
•  Jihočeský kraj: Horní Planá – Černý Kříž – Volary, Tábor – Bechyně

AUSFLUGSZÜGE

•   gelegentliche Fahrten der Ausflugszüge (Jahrestage der Linien, regionale Feste, ...)
•  regelmäßige Fahrten der Ausflugszüge schließen zum Beispiel die folgenden Regionen ein:

•  Pardubitzer Region: Česká Třebová – Dolní Lipka
•  Südmährische Region: Břeclav – Lednice
•  Südböhmische Region: Horní Planá – Černý Kříž – Volary, Tábor – Bechyně

EXCURSION TRAINS

•   Special occasion train excursions (anniversary routes, regional celebrations...)
•   Regular train excursions include among others:

•  Pardubice Region: Česká Třebová – Dolní Lipka
•  South Moravia Region: Břeclav – Lednice
•  South Bohemia Region: Horní Planá – Černý Kříž – Volary, Tábor – Bechyně







VLAKY NA OBJEDNÁVKU
•   firemní akce v netradičním prostředí železnice 
•   svatební či narozeninové vlaky
•   cateringové služby
•   doprovodný program na míru

ZÜGE NACH BESTELLUNG

•   Firmenveranstaltungen in einer ungewöhnlichen Umgebung der Eisenbahn
•   Hochzeits- oder Geburtstagszüge
•   Catering-Services
•   Begleitprogramm nach Maß

SPECIAL HIRE TRAINS

•   Corporate events in a nontraditional railway environment
•   Wedding or birthday celebration trains
•   Catering services
•   Accompanying programs by arrangement



SLUŽBY PRO FILM
•   vlaky dle požadavku filmových produkcí
•   výběr vhodných lokací
•   odborné konzultace

DIENSTLEISTUNGEN FÜR FILMPRODUKTION

•   Züge nach Bedarf der Filmproduktionen
•   Beratung mit der Auswahl der geeigneten Standorte 
•   Fachberatung

SERVICES FOR FILM PRODUCTIONS

•   Trains for film productions
•   Selection of appropriate locations
•   Expert consulting







Kontaktujte nás, připravíme nabídku dle vašeho přání.
cdnostalgie@gr.cd.cz

Kontaktieren Sie uns und wir bereiten gerne ein Angebot nach Ihren Wünschen vor.
cdnostalgie@gr.cd.cz

Contact us, and we will prepare a tailor-made offer for you.
cdnostalgie@gr.cd.cz



www.cd.cz/nostalgie


