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all major train services   všechny hlavní železnice 
all over Europe  po celé Evropě 
automatic ticket machine  automat na jízdenky 
booking office  pokladna; přepážka pro výdej jízdenek 
buffet car, buffet carriage  jídelní vůz 
caboose (US)  služební vůz (vlaku); lodní kuchyně 
carriage (GB)   osobní železniční vagón 
coffee bar  espreso, kavárna 
communication cord (GB)  záchranná brzda ve vlaku 
commuter service  spoj pro dojíždějící do práce  
compartment  kupé 
corner seat  sedadlo v rohu 
corridor  chodba, letecký koridor  
diesel engine  dieselová lokomotiva; naftový motor 
DO NOT LEAN OUT OF THE WINDOW  NEVYKLÁNĚJTE SE Z OKNA 
electric engine  elektrická lokomotiva 
emergency cord (US)  záchranná brzda ve vlaku 
EMERGENCY USE ONLY   POUŽÍT POUZE V NEBEZPEČÍ 
engine driver  strojvedoucí, strojvůdce 
freight train (US), goods train (GB)  nákladní vlak 
guard’s van (GB)  služební vůz ve vlaku 
information leaflet   informační leták 
left-luggage department, left-luggage office  úschovna zavazadel 
lost and found, lost property office  ztráty a nálezy 
lower bunk  spodní postel 
luggage van  zavazadlový vůz 
mail van  poštovní vůz (ve vlaku) 
main railway station  hlavní nádraží 
miss one's connection  zmeškat spoj 
newspaper kiosk  novinový stánek 
newspaper stand  novinový stánek 
NO EXIT  ZDE NENÍ VÝCHOD 
one-way ticket (US)  obyčejný lístek 
passenger train  osobní vlak 
PENALTY FOR IMPROPER USE 50 POUNDS  ZNEUŽITÍ SE TRESTÁ POKUTOU 50 LIBER 
platform  nástupiště 
railway police  železniční policie 
return ticket (GB), round-trip ticket (US)  zpáteční lístek, jízdenka 
seat facing the engine  sedadlo po směru jízdy 
single ticket (GB)  jednoduchá jízdenka 
sit facing backwards  sedět proti směru jízdy 
sit forwards  sedět po směru jízdy 
sit with one’s back to the engine  sedět proti směru jízdy 
sleeper  lůžkový vůz; pražec 
sleeping carriage  spací vůz, lůžkový vůz, oddíl v lůžkovém voze 
station master  přednosta stanice 
steam engine  parní lokomotiva; parní motor 
steam train  parní vlak 
stopping train  osobní vlak, lokálka 
the whole of Europe  celá Evropa 
ticket barrier  závora, u které se kontrolují jízdenky 
ticket inspector  kontrolor jízdenek; revizor 
ticket office  výdejna jízdenek, nádražní pokladna; předprodej vstupenek 
trans-Europe express (T.E.E.)  evropský expres (vlak) 
travel for free   cestovat zadarmo 
upper bunk  horní postel 
vending machine  prodejní automat 
wagon-lit  spací vůz, lůžkový vůz, oddíl v lůžkovém voze 
 


