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JÍZDNÍ ŘÁD CYKLOBUSU 

Linka číslo 1- Wölsendorf – Eslarn (tam a zpět) (Fischer Bus)

Wölsendorf 8:30 11:10 11:20 14:40 14:50 15:40 16:15 
Pertolzhofen 8:55 10:45 11:45 14:15 15:15 15:15 16:30 
Oberviechtach 9:10 10:30 12:00 14:00 14:25 15:30 16:50 
Schönsee 9:30 10:10 12:20 13:40 14:40 15:50 17:05 
Eslarn 9:45 09:55 12:35 13:25 14:25 16:05 17:30
Směr jízdy

Linka číslo 2 – Wölsendorf – Eslarn (tam a zpět) (RBO Ostbayern)

Wölsendorf 8:50 11:30 11:40 13:45 15:10 
Pertolzhofen 9:15 11:05 12:05 14:00 15:35 
Oberviechtach 9:30 10:50 12:20 14:20 15:50 
Schönsee 9:50 10:30 12:40 14:35 16:10 
Eslarn 10:05 10:15 12:55 15:00 16:25 
Směr jízdy

Zastávky se nacházejí: ve Wölsendorfu u hasičské zbrojnice, v Pertolzhofenu u spol-
kové stodoly, v Oberviechtachu u bývalého nádraží, v Schönsee u radnice a v Eslarnu 
u bývalého nádraží. 

Jízdné: 2 EUR/ za osobu na jednu jízdu  

O cykloneděli není nutná žádná rezervace do cyklobusů!

Počet cestujících:  50 (v autobuse jsou povinné FFP2 respirátory)  
Kapacita jízdních kol:  16 (také elektrokola)

Jízdní kola se v autobuse přepravují na vlastní nebezpečí. 

Neexistuje žádná odpovědnost za škodu. Řidič v každém jednotlivém případě rozhod-
ne, zda hmotnost a rozměry elektrokola umožňují jeho bezpečnou přepravu. 

Trasu lze projet v jakémkoli směru, nástup je možný kdekoliv. V blízkosti bývalých 
železničních stanic je dostatek parkovacích míst.

WÖLSENDORF – NÁMĚSTÍ
9:00 – 17:00 hod. Rodinný festival s jídlem, pitím, specialitami z grilu, káva, koláče, 
prohlídka kostela svatého Wolfganga; velké parkoviště u vjezdu na cyklostezku. 
› Sdružení spolků Wölsendorf | Zastávka cyklobusu u hasičské zbrojnice

SCHWARZACH U NABBURGU – HASIČSKÁ ZBROJNICE
10:00 – 17:00 hod. Vesnická slavnost pro místní obyvatele a návštěvníky. 
Schwarzachské rybí speciality: Uzený pstruh, rybí špíz, pečené kapří filety 
(předobjednávky: Thomas Bittner tel. +4996751634 nebo na e-mail:
bittnertom@t-online.de), káva a zákusky. 
› Sdružení spolků Schwarzach

ALTENDORF – STŘELECKÁ ZAHRADA (SCHÜTZENGARTEN)
10:00 – 17:00 hod. Rodinný festival s pitím, lahodnými specialitami z grilu, ká-
vou a domácími koláči.
› Střelecký spolek Altendorf

UCKERSDORF U ZANGESTEINU -  HOSTINEC „KREUZWIRT“ 
Grilování, nápoje, káva a koláče, skákací hrad pro děti. Výtěžek se daruje na 
sociální účely 
› Hostinec „Kreuzwirt“

PERTOLZHOFEN – SPOLKOVÁ STODOLA
Od 10:00 hod. slavnostní zahájení, od 11:00 hod. Dechovka – kapela Edelweiß 
Pertolzhofen, skákací hrad pro děti, bohatá nabídka stravování s bílou bavor-
skou klobásou, pochoutkami z grilu, nápoji, kávou a koláči. 
› Sdružení spolků Pertolzhofen | Zastávka cyklobusu u spolkové stodoly

OBERVIECHTACH – CYKLISTICKÁ ZASTÁVKA LIONS CLUBU
Provoz pouze za příznivého a teplého počasí 10:30 – 16:00 hod. Bílá bavorská 
klobása, bramboráky s medvědím česnekem, nápoje, káva, koláče, možnost 
návštěvy historické parní lokomotivy – Kromě toho ve městě Oberviechtach:  V 
neděli v Oberviechtachu otevřeno, otevřen také Dr. Eisenbarth a Městské mu-
seum Oberviechtach (14:00 – 17:00 hod.), bazar v areálu nádraží Oberviechtach, 
dětský a dívčí bazar u AWO vícegeneračního centra (14:00 – 16:00 hod. – adresa: 
Am Sandradl 20)
› Lions Club Hornofalcký les| Zastávka cyklobusu u bývalého nádraží

SCHNEEBERG – VESNICKÁ PEC NA BÝVALÉM NÁDRAŽÍ
09:00 hod. vesnická slavnost pro místní a cyklisty: Bavorská bílá klobása, 
dětské hřiště, skákací hrad, velké množství zastřešených míst k posezení, 
čerstvý domácí chléb a pizza, pečené ve vesnické dřevěné peci, grilování, káva, 
koláč, nápoje.
› Dobrovolni hasiči Schneeberg

GAISTHAL – CYKLISTICKÁ ZASTÁVKA NA BÝVALÉM NÁDRAŽÍ 
Od 9:00 hod. snídaně pro cyklisty s kávou, čajem a koláčem, ranní posezení s 
pivem, hudební doprovod, výborné jídlo z grilu, káva, koláč
› Sdružení spolků Gaisthal 

ILE_Brueckenland_Radlersonntag_Plakat_200x420mm_CZ.indd   1ILE_Brueckenland_Radlersonntag_Plakat_200x420mm_CZ.indd   1 12.04.2022   15:56:1312.04.2022   15:56:13

SCHÖNSEE – CENTRUM BAVARIA BOHEMIA
14:00 – 17:00 hod. poslední den výstavy „Hranice je jen slovo – My jsme Nach-
barn“. V bb-info – velký výběr turistických a kulturních informací z celého česko-
bavorského příhraničí. 
› Bavaria Bohemia e.V. | Zastávka cyklobusu u radnice

Přejezd na Bocklradlweg do Eslarnu přes Postelmühle 
a Teufelstein (je označeno)

ESLARN – OBECNÍ PIVOVAR
Od 10:00 hod. bílá bavorská klobása, čepované pivo (typu Rebhuhnzoigl), oběd, 
odpolední káva a koláč, hudební zábava s Zoiglblosn, muzeum v obecním pi-
vovaru je otevřené. 
› Městys Eslarn| Zastávka cyklobusu na bývalém nádraží v Eslarnu 
(cesta k obecnímu pivovaru je značená)

Cykloneděle 2022 na česko-bavorské stezce přátelství – 24.04.2022
Po tom, co byla cykloneděle ILE Brückenland Čechy-Bavorsko (místní akční skupina 
Jižní hornofalcký les – Český les) v posledních dvou letech kvůli pandemii zrušena, 
jsou letos jak velcí, tak malí cyklisté opět zváni na zahájení cyklistické sezóny na 
česko-bavorské stezce přátelství. Kromě bohaté nabídky občerstvení, se cyklisté 
mohou opět těšit také na pestrý doprovodný program. Na česko-bavorské hranici, 
mezi Wölsendorfem an der Naab a Eslarnem, budou jezdit také dvě cyklobusové 
linky. Ve všech autobusech je povinnost nosit FFP2 respirátor.


