
NABÍDKA PRO VÁS
objednávejte na adrese: Nadatur, spol. s r.o., Praha 1, Hybernská 20,  

tel.: 224 224 749, mail: obchod@nadatur.com

Doprava a přeprava 1. díl

Svět rychlých kolejí

Panorama železnice a lodní 
dopravy z Prahy do Drážďan 
– grafické listy, které jsou kopií 

kovolistů z roku 1858.  
Originály jsou vystaveny  

v Národním technickém muzeu.

Století elektrických drah

199 Kč

300 Kč 300 Kč

50 Kč

99 Kč

460 Kč

SET Doprava a přeprava  
1. díl + 2. díl

Opavsko zblízka  

Více než 180 barevných fotografií    příroda, historie a památky 
80 obcí Opavska    mapa okresu v měřítku 1 : 85 000  

  mapa města Opavy v měřítku 1 : 10 000

ISBN  80-7270-024-3
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NADATUR s.r.o.

zblízka

NADATUR 

příroda      historie      památky

OPAVSKO

100 Kč

Historie, zajímavos-
ti a krásy regionu, 

mapa okresu i Opa-
vy. Více než 180 ba-
revných fotografií.

498 Kč

Počátky a vývoj 
elektrické trakce, 

obsahuje soubor do-
sud nepublikova-

ných fotografií. Vy-
daná u ke 100. výro-
čí zahájení provozu 

el. dráhy  
z Tábora do  

Bechyně.

Odborné publikace, určené zejména pro 
studenty oboru „Provoz a ekonomika 

dopravy“.

Historie železniční 
dopravy se zaměře-
ním na vysokorych-

lostní tratě  
v Evropě, Asii, Aus-
trálii i Severní Ame-
rice, včetně rych-

lostních  
rekordů.

Publikace je věnová-
na 85. výročí auto-

busové dopravy  
v Plzni. Na 164 stra-
nách se dozvíte in-
formace z let dáv-

no minulých, ale i ze 
současnosti a nalez-
nete zde i 150 růz-
ných vyobrazení. 

85 let autobusové dopravy  
v Plzni 

395 Kč

Ucelená publikace, 
která mapuje zvlášt-
ní nebojové jednotky 
československé ar-
mády, s množstvím 
fotodokumentace ze 
života železničního 

vojska.

790 Kč

494 Kč

30 let KŽC 

Časopis + DVD cena 350 Kč

9 788072 700509

Exkluzivní DVD
pouze s Ročenkou Dráhy

2015/2016

Dráha Ročenka 2015/2016 

350 Kč

vč. DVD vč. DVD 

Premiérové DVD

ZDARMA

Dráha Revue 2015 

historické tramvaje a autobusy
na severu čech

historické autobusy a tramvaje
na severu čech

Boveraclub spolu s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.,
a společností BusLine a.s. dlouhodobě spolupracují při záchraně a prezentaci

historických vozidel veřejné dopravy v regionu.
Historické tramvaje a autobusy jsou provozovány při pravidelných akcích,

je možné si je objednat i ke zvláštním jízdám.

www.boveraclub.com           www.dpmlj.cz           www.busline.cz

Hlavní partner při pořádání historických jízd v roce 2016.
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historické tramvaje a autobusy
na severu čech

historické autobusy a tramvaje
na severu čech

Boveraclub spolu s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.,
a společností BusLine a.s. dlouhodobě spolupracují při záchraně a prezentaci

historických vozidel veřejné dopravy v regionu.
Historické tramvaje a autobusy jsou provozovány při pravidelných akcích,

je možné si je objednat i ke zvláštním jízdám.
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Hlavní partner při pořádání historických jízd v roce 2016.
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89 Kč

Historické tramvaje a autobusy 
– soubor 10 pohlednic.

595 Kč

Moderní dopravní cesta
Publikace o obno-
vě, modernizaci 
i nové výstavbě 

železničních tratí, 
jejich vybavování 
zabezpečovací, 
automatizační  

a další technikou 
na úrovni  
21. století.

130 let sklářské lokálky Česká 
Kamenice – Kamenický Šenov 

Vznik a historie drá-
hy, vývoj provozu, 

jeho záchrana  
a opravy tratě pro 

muzejní účely.

399 Kč

Kniha popisuje vznik a historii dráhy pod 
Zámeckým vrchem, zabývá se železnič-
ním provozem, jeho záchranou a opravou 
tratě pro muzejní účely. Přečtěte si o tom, co 
provázelo „Šenovku“ v uplynulých letech, 
jak se měnili majitelé a jakým vývojem 
prošel provoz. Publikace vám představí 
unikátní a dosud nepublikované snímky.

Jedná se o první komplexní dílo zaměřené 
na železniční trať Česká Kamenice – 
Kamenický  Šenov (– Česká Lípa).

Publikace  je plnobarevná, vázaná, formátu B5, 
s rozsahem 192 stran, na křídovém papíru.

NEPŘEHLÉDNĚTE:
NABÍZÍME SET  DVOU  KNIH!

130 let sklářské lokálky
Česká Kamenice –Kamenický Šenov
       a
30 let KŽC
v celkové ceně

    499,-  Kč

Právě vychází nová publikace!

Publikaci si můžete zakoupit dne 
18. 6. 2016 v Kamenickém Šenově ve 
stánku KŽC na nádraží během oslav 
výročí 130 let dráhy,

dále po 20. 6. 2016 u železničních 
knihkupců:

v nakladatelství NADATUR
Hybernská 1007/20, Praha 1
tel.: 224 224 749

nebo v sídle KŽC
Na Spáleništi 507, Praha 9-Běchovice
po předchozí domluvě
na tel.: 774 592 018

Zasíláme také na dobírku
(cena se navýší o poštovné a balné)

Cena 399,- Kč
Sleva pro předplatitele 

časopisu Dráha 10 %

130 let
sklářské lokálky

Česká Kamenice – Kamenický Šenov

Bohumil Augusta,  Václav Haas
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Kniha pojednává o historických milnících
provázejících vzestup i pád tzv. Šenovky. Publikace, která zachycuje

nejen historii dráhy a její etapy, ale také její současné a budoucí využití
a určuje její místo na železniční mapě ČR, jistě zaujme nejširší veřejnost

všech generací. Značnou část pozornosti věnovali autoři
železničnímu životu poslední doby, a to jak infrastruktuře, tak provozu.

Velký počet fotografií dokumentuje bývalý i novodobý osud Šenovky.

130 let
sklářské lokálkyČeská Kamenice – Kamenický Šenov

Bohumil Augusta,  Václav Haas
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Kniha pojednává o historických milnících

provázejících vzestup i pád tzv. Šenovky. Publikace, která zachycuje

nejen historii dráhy a její etapy, ale také její současné a budoucí využití

a určuje její místo na železniční mapě ČR, jistě zaujme nejširší veřejnost

všech generací. Značnou část pozornosti věnovali autoři

železničnímu životu poslední doby, a to jak infrastruktuře, tak provozu.

Velký počet fotografií dokumentuje bývalý i novodobý osud „Šenovky“.

130 let
sklářské lokálky

Česká Kamenice – Kamenický Šenov

Bohumil Augusta,  Václav Haas
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Kniha pojednává o historických milnících
provázejících vzestup i pád tzv. Šenovky. Publikace, která zachycuje

nejen historii dráhy a její etapy, ale také její současné a budoucí využití
a určuje její místo na železniční mapě ČR, jistě zaujme nejširší veřejnost

všech generací. Značnou část pozornosti věnovali autoři
železničnímu životu poslední doby, a to jak infrastruktuře, tak provozu.
Velký počet fotografií dokumentuje bývalý i novodobý osud „Šenovky“.
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Dějiny československého  
železničního vojska 

Publikace o histo-
rii KŽC, principech 
železničního cesto-
vatelství a projíždě-
ní tratí. Zjistíte, jak tr-
nitě vznikaly muzej-
ní sbírky 33 historic-
kých vozidel a jak vy-
padá jejich muzejní  
i pravidelný provoz. 

Doprava a přeprava 2. díl


