Lokálka do kraje Vašeho srdce
Konstantinolázeňska
Regionální železnice (lokálka) z Pňovan u Plzně do
Bezdružic nabízí všem cestujícím i skupinám cykloturistů
pohodlí a spolehlivost dopravy každý den.

Lokálka z Pňovan do Bezdružic
Železnice do Bezdružic byla dokončena po dvou letech
stavby v roce 1901. Zpočátku na ní jezdily pouze tři
páry parních tzv. smíšených nákladních vlaků
s přepravou cestujících.
Původně soukromá dráha byla zestátněna a převedena
pod ČSD v roce 1925.

Praktické informace
Výňatek z jízdního řádu 2008/2009
Odjezdy vlaků na K. Lázně a Bezdružice:
Z Plzně
6:30, 8:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Z Prahy
4:11, 6:11, 10:11, 12:11, 14:11, 16:11
Odjezdy osobních vlaků na Plzeň a Prahu:
Bezdružice 6:11, 8:11,12:11, 14:11, 16:11, 18:11
Strahov
6:26, 8:26, 12:26, 14:26, 16:26, 18:26
Kompletní jízdní řád najdete na webových stránkách
www.idos.cz a nebo Vám informace podají na telefonní
lince Českých drah – 840 112 113.
Vlaky lokálky nabízí až 110 míst na sezení a asi 12 míst
pro jízdní kola.
Telefonní číslo bezdružické lokálky - 972 526 355

Romantická dráha prochází krajem plným historie,
přírodních krás, léčivých pramenů, jedinečně čistého
ovzduší, pěti naučných stezek a 220 km cyklotras.
Přijeďte načerpat novou životní sílu a zdraví
na Konstantinolázeňsko.
K mimořádným zážitkům
v regionu patří také jízda zvláštními parními i běžnými
motorovými vlaky po místní lokálce.
Bezdružická lokálka nabízí:


cenově výhodnou přepravu skupinám cykloturistů,
školám a seniorským zájezdům



kvalitní spojení s Plzní, Prahou a Chebem



pravidelné jízdy historických parních vlaků



možnost zajištění zvláštních výletních vlak



svobodné plánování výletů ze zastávek
Podrobné informace
naleznete na webových stránkách

www.bezdruzickalokalka.cz

Oddělení osobní dopravy od nákladní proběhlo v roce
1930, kdy začaly na trati jezdit motorové osobní vozy,
které provoz výrazně zrychlily a zhospodárnily. Poslední
nákladní parní vlak projel po trati v roce 1969.
Provoz na trati řídí výpravčí ze stanice Pňovany,
na přiděleném motorovém voze se střídají čtyři
strojvedoucí. Na trati je zavedeno automatizované
odbavování cestujících.
Parametry a zajímavosti trati:
•
délka 24 km, stoupání až 26 ‰
•
maximální rychlost 60 km/h
•
jeden z největších železničních mostů u nás přes
údolí Mže, vysoký 47 a dlouhý 210 metrů
•
dochované zařízení na čerpání vody pro parní
lokomotivy u mostu přes říčku Hadovku
•
pozůstatky nákladní lanovky u Břetislavy
•
možnost objednání „vlakotaxi“ mezi Bezdružicemi
a Cebiví
•
projekt prodloužení trati do Teplé
Stanice a zastávky - Pňovany, Blahousty, Trpísty,
Lomnička,
Cebiv,
Strahov,
Břetislav,
Kokašice,
Konstantinovy Lázně, Bezdružice.

www.plzenskadraha.cz

Volejte kvůli:
•
avizování přepravy skupin cestujících mezi 20-80
osobami a nebo skupin cykloturistů alespoň
2 hodiny před odjezdem spoje lokálky
•
objednávky „vlakotaxi“
•
informace o zpoždění a NAD

Bezdružické parní léto 2009
Jízdy historických parních a motorových vlaků na lokálce, doprovodný program – gastronomické speciality,
kulturní program, historická silniční vozidla. Pochod za
dostavbu trati do Teplé dne 19. července.
Srdečně zveme ctěné obecenstvo do Bezdružic
18. -19. července a také 8.-9. srpna.

Krasíkovské slavnosti jablek 3. října 2009
Vyhlášená gastronomická a kulturní slavnost se soutěží
o nejlepší štrúdl. Pro návštěvníky z Plzně bude zaveden
přímý výletní vlak. Bližší info na webu lokálky.

Náš tip
Výletní vlak s bistro vozem pro celou Vaši firmu
či hromadné školní výlety, svatební vlak nebo parní vlak
pro zahraniční zájezd? To vše umí zajistit:

Plzeňská dráha o.s. – patron lokálky
info@plzenskadraha.cz
tel.: + 420 604 827 735

Doporučené výlety od lokálky

Konstantinovy Lázně
lázně Vašeho srdce

Trpísty

Jediné lázně v Plzeňském
kraji byly založeny na
sklonku
18.
století.
Pojmenovány po knížeti
Konstantinu
Lövensteinovi, který se
zasloužil o jejich rozkvět.
Klidné přírodní prostředí
společně
s železitou
minerální
vodou
se
významně
podílí
na
úspěchu lázní při léčbě
především
kardiovaskulárních onemocnění. Kvalitní stravování
a ubytování nabízí několik hotelů, penziónů a restaurací.
U obce se nachází také autokemping s tenisovými kurty.

Obec Trpísty s barokním
zámkem
mimořádné
hodnoty. Stavitel Jakub
Auguston.
Zámecká
anglická
zahrada
se
vzácnými dřevinami.
V nedalekém údolí Úterského potoka zbytky
pohraničního opevnění.
Zámek Trpísty přístupný
pouze na objednávku: office@the-trpisty-estate.com

Cebiv
Obec Cebiv s nepřístupným barokním zámkem a lidovou architekturou na návsi.

Strahov
Zastávka Strahov umístěná v romantickém údolí říčky
Hadovky je odedávna cílem výletů a trampských výprav.
•
•
•
•

romantická zřícenina hradu Gutštejn (3 km)
zřícenina hradu Krasíkov (6 km)
poutní místo Šipín, východiště naučné stezky
údolím Hadovky a Úterského potoka do Bezdružic
(20,5 km)

Kokašice
Stanice Kokašice se původně jmenovala Konstantinovy
Lázně. Pozůstatkem dřívější slávy jsou zbytky okrasných
dřevin a jedinečné letní čekárny – dnes bohužel
zbořené. Stanice je východištěm do stejnojmenné obce
se zbytky lidové architektury (1,5 km).

Náš tip na výlet
Z trpístského nádraží dojdeme po silnici přes obec
k mostu a pohraničním pevnůstkám u Horských
Domků. V Trpístech můžeme cestou po předchozí
dohodě navštívit barokní zámek. Od mostu dojdeme
po zelené značce přes Mydlovary k poutnímu místu
Šipín, odkud vychází okružní naučná stezka přírodní
rezervací. Můžeme si ji celou projít a nebo pouze
jednou z větví dojít k hradu Gutštejn. Od hradu
zakrátku dojdeme podél říčky Hadovky na zastávku
Strahov. Celkem asi 15 km. Z Gutštejna lze dojít po
málo frekventovaných silnicích do Konstantinových Lázní
– prodloužení cesty asi o 2 km.

Okružní naučné stezky
•
Hradišťský vrch - 5 km
•
Ke Studánce lásky - 7,5 km
•
Na Krasíkov a Ovčí vrch - 13 km
Navštivte
•
lanové centrum Dolní Polžice (2 km)
•
hrad Krasíkov (5 km)
•
Ovčí vrch – památník selského povstání (5 km)
•
Infocentrum Konst. Lázně v kulturním domě
Náš tip na výlet
Z vlakového
nádraží
v Konstantinových Lázních po
značení
naučné
stezky
dojdeme na Krasíkov (hrad,
vyhlídka, přírodní rezervace)
a následně na Ovčí vrch
(památník selského povstání).
Kolem mohutného modřínu
a lidové architektury v Horních Polžicích nás značka
dovede k lanovému centru
v Dolních Polžicích. Příjemný
den před odjezdem vlaku
domů
můžeme
ukončit
návštěvou cukrárny v Kon-stantinových Lázních.
Délka této vysoce hodnotné trasy je 14 km, celou dobu
se držíme značení naučné stezky.

www.k-lazne.cz

Bezdružice – město Kryštofa Haranta
Podhorské městečko poprvé
zmiňováno ve 13. století.
Gotický hrad byl přestavěn
na zámek,
později
opět
mnohokrát
upravovaný.
Dnes
je
zde
muzeum
moderního
sklářského
umění a expozice o šlechtici
a
cestovateli
Kryštofu
Harantovi.
V městečku pěkný kostel
Nanebevzetí Panny Marie
z počátku 18. století a židovská synagoga. Na náměstí je k vidění sloup sv.
Floriána a hodnotná budova bývalé radnice z 19. století.
Ubytování a stravování na zámku a místním hostinci.
Navštivte
•
naučná stezka Údolí Nezdického potoka -14 km
•
tábořiště a koupaliště v údolí Nezd. potoka
•
středověké městečko Úterý (5 km)
•
rekreační areál Bezdružice (3 km)
Náš tip na výlet
Z vlakového nádraží v Bezdružicích se vydáme
na náměstí a navštívíme zdejší zámek. Poté se po trase
naučné stezky vydáme přes vrch Špičák (vyhlídka)
do údolí Nezdického potoka. Kolem několika technických
zajímavostí a místního koupaliště dojdeme k soutoku
s Úterským potokem. Po jeho proudu nádherným
přírodním údolím budeme procházet kolem bývalých
mlýnů a následně vystoupáme do Potína, kde si
prohlédneme půvabnou lidovou architekturu. Polní
cesta nás pak dovede kolem bývalých důlních hald opět
do Bezdružic. Délka naučné stezky je 14 km.
Z trasy naučné stezky je možné odbočit k půvabnému
baroknímu kostelu v Křivcích. Cesta se tak prodlouží
asi o 4 km.
Náš tip na výlet
Navštivte
kouzelné
středověké
město
Úterý
s množstvím památkově chráněných objektů. Úterý
posloužilo již mnohokrát filmařům, například se zde
natáčel seriál Zdivočelá země. Po největších zajímavostech návštěvníky provede naučná stezka.
Pěšky od nádraží Bezdružice asi 6 km, v pracovní dny
jezdí mezi městečky autobus.

www.bezdruzice.cz

