VLÍDNÁ NÁDRAŽÍ BEZDRUŽICKA
CEBIV
Popis řešení:
- čekárna + WC otevřít - probíhá jednání mezi obcí a SDC o pronájmu a zamykání/odemykání
obou v určené hodiny. Obec má velký zájem o zprovoznění objektu a napomůže. Stejně tak
s údržbou okolí!
- likvidace rampy, využití kamene na obvodovou zídku parčíku se stromy a studnou
- úprava parčíku
- jasně vymezené pochozí a pojízdné plochy, dobrá udržovatelnost
- pitná voda – umístit na fasádu hlavní budovy repliku starého litinového vodovodního kohoutku
s umyvadlem. Řešit zazimování s nájemníky (vodu na podzim zavřít, na jaře pustit)
- mobiliář – lavičky, koše, stojany na kola, hodiny. Možná je květinová výzdoba.
- informační tabule (vyvěšené jízdní řády, vyhlášky o výlukách, tarifní i jiné informace apod.,
tabule s informacemi z obcí (kultura, historie, akce, turistické cíle)
- parkoviště, odrušení zahrádky živým plotem

STRAHOV
Popis řešení:
- přístupová cesta budovaná z prostředků grantu: Hotová 1. část, studie řeší návrh ukončení
cesty u objektu stanice. Vyřeší se tím možnost parkování na zpevněné ploše, nebude ničena
sousední plocha s vegetací
- rekonstrukce původních dřevěných WC
- zachování původní dlažby a lavičky (případně lavička do muzea v Bezdružicích, replika zpět na
stanici)
- jalovec lze z bezpečnostních důvodů odstranit
- odstranit okrasné květinové nádoby
- pitná voda – umístit na fasádu hlavní budovy repliku starého litinového vodovodního kohoutku
s umyvadlem. Řešit zazimování s nájemníky (vodu na podzim zavřít, na jaře pustit)
- instalace mobiliáře – lavičky, koš
- informační tabule, jízdní řády, vyhlášky o výlukách, tarifní i jiné informace apod., ale také tabule
s informacemi z obcí (kultura, historie, akce, turistické cíle, mikroregion, cyklistické trasy)

KOKAŠICE
Popis řešení:
- provoz budovy zajistit ve spolupráci s obcí a nájemníky
- vyčištění okolí nádraží
- pečlivější údržba zeleně kolem trati
- jasně vymezené pochozí a pojízdné plochy, dobrá udržovatelnost
- likvidace rampy, využití kamene na stavby v místě
- úprava parčíku, vymezení živým plotem
- parkoviště
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pitná voda – umístit na fasádu hlavní budovy repliku starého litinového vodovodního kohoutku
s umyvadlem. Řešit zazimování s nájemníky (vodu na podzim zavřít, na jaře pustit)
informační tabule (vyvěšené jízdní řády, vyhlášky o výlukách, tarifní i jiné informace apod., ale
také tabule s informacemi z obcí (kultura, historie, akce, turistické cíle)
možnost využití terasy pro nový altán (původní zbořen)
mobiliář – lavičky, koše, stojany na kola

KONSTANTINOVY LÁZNĚ
Popis řešení:
- zdůraznění reprezentativnosti prostoru
- propojení terminálu autobus & vlak (zajištění celodenního prodeje jízdenek a poskytování
informací v budově ČD, otevřená čekárna + WC; místo části zahrádky – přístup k budově)
- bezbariérový přístup
- na velké zpevněné ploše instalovat mobilní květinové nádoby s lavičkami
- vyčištění přerostlé vegetace v záhonu u schodiště, náhrada za nízké rostliny, otevřít výhled a
zlepšit přehlednost
- otevřít průhled do travnaté plochy lemované živým plotem, osadit lavičky do výklenků plotu
- zachovat skalku na protější straně trati, stará se o ni paní ze sousedního domu
- chodník – provést údržbu (výměnu) povrchu
- instalace mobiliáře - odpadkový koš, stojany na kolo
- výměna stožárů, lamp
- info o provozu železnice je v objektu, instalovat sem i další informační tabule
- pitná voda – umístit na fasádu hlavní budovy repliku starého litinového vodovodního kohoutku
s umyvadlem. Řešit zazimování s nájemníky (vodu na podzim zavřít, na jaře pustit)

BEZDRUŽICE
Popis řešení:
- propojení autobusového terminálu s nádražím
- využití nádražní budovy pro obě funkce, autobus i vlak
- depo + nádraží = zážitková turistika, „železniční skanzen“
- zrušit zahrádku, nahradit parčíkem se vstupem do budoucího muzea dráhy (o.s. Plzeňská
dráha), v parčíku posezení a herní prvky pro děti, zohledněna bezpečnost
- občerstvení (lze alternativně v místnosti se vstupem z průčelí, posezení na parkových lavicích
- chodník situovaný pod stávajícím osvětlením
- jasně vymezené pochozí a pojízdné plochy, dobrá udržovatelnost
- bezbariérový přístup
- parčík se studnou: Studnu opravit a provést kamenné roubení části vyčnívající nad povrch, vést
parčíkem parkovou cestu, umístit posezení (lavice se stolky), herní prvky. Trávník v kombinaci
s trvalkami – sledovat funkci odpočinkovou (pobytovou) i okrasnou, úpravy málo náročné na
údržbu, sortiment rostlin snášejících sucho
- přemístit stávající starou lokomotivu, ve spolupráci s dětmi ji opravit a natřít (modelářský
kroužek)
- výměna stožárů, lamp
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informační tabule (vyvěšené jízdní řády, vyhlášky o výlukách, tarifní i jiné informace apod., ale
také tabule s informacemi z obcí (kultura, historie, akce, turistické cíle)
pitná voda – umístit na fasádu hlavní budovy repliku starého litinového vodovodního kohoutku
s umyvadlem. Řešit zazimování s nájemníky (vodu na podzim zavřít, na jaře pustit)
instalovat mobiliář – lavičky, koše, stojany na kola; možná je květinová výzdoba
hodiny instaluje správce ve spolupráci s o.s. Plzeňská dráha
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