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Kontrolní stanoviště a trasy

Na všech kontrolních stanovištích umístěných podél 
značených tras obdržíte mezi 9 a 15 hodinou (na startovních 
kontrolních stanovištích od 8 hodin) účastnický průkaz, do 
kterého budete cestou sbírat razítka. Vyplněný účastnický 
průkaz (s nejméně třemi různými razítky), který odevzdáte 
v cíli, je automaticky slosovatelný v tombole. Vedle mnoha 
vedlejších cen se jako hlavní výhra losuje trekkingové kolo.
Je pro Vás vyznačeno jedenáct tras se startovními místy 
Schleife, Łęknica/Bad Muskau, Weißwasser/O.L., Zgorzel-
ec/Görlitz, Bautzen, Oppach, Cunewalde, Seifhennersdorf/
Rumburk, Herrnhut, Hrádek nad Nisou/Zittau a Königshain 
(okružní trasa), tyto trasy Vás hvězdicovitě povedou do cíle 
Königshain.
Všichni aktivní cyklisté po příjezdu do cíle obdrží diplom za 
účast. S tímto diplomem můžete v neděli, 22. května 2016, 
za snížené vstupné navštívit Veletrh sportu a volnočasových 
aktivit na výstavišti v Löbau. Na veletrhu se můžete dozvědět 
řadu tipů, informací a trendů.

Upozornění: Využijte možnosti zaparkování kola 
v bezprostřední blízkosti areálu Königshain a myslete na 
vlastní zabezpečení Vašeho kola. Pořadatel neodpovídá za 
případné škody. Dbejte prosím dále na bezpečnost Vašeho 
kola. Doporučujeme použít cyklistickou přilbu.

Cyklistům, pro které jsou vyznačené trasy příliš dlouhé, 
doporučujeme zvolit kratší trasu. Regionální železnicí můžete 
jet například ze Žitavy do Zhořelce nebo z obce Weißwaser/
O.L. do Rietschen a odtud pokračovat po značené trase k 
zámku Königshain. Případně můžete jet autem k některému 
ze startovišť a následně pokračovat na kole. Také v tomto roce 
nabízíme zvláštní cyklotrasu kolem cíle (Okružní jízda oblastí 
Königshainer Berge).

Doprava zpět

Pro unavené cyklisty budou z cíle Königshain k dispozi-
ci zpáteční autobusy, pro dospělé činí poplatek 7,00 Euro 
včetně přepravy kola, pro děti 3,50 Euro včetně kola. Bližší 
informace k času odjezdů a podrobný rozpis trasy zjistíte od 
dubna z tisku, případně na domovské stránce www.stern-
radfahrt.de.

Rezervace zpáteční dopravy: Pokud 
byste ke zpáteční cestě chtěli využít au-
tobus, prosíme Vás o rezervaci místa 
prostřednictvím rezervačního systému 
na domovské stránce www.sternradfahrt.
de (k dispozici bude od 25. dubna 2016). 
Rezervace je bezpodmínečně nutná a musí být provedena 
nejpozději do 16. května 2016. Vaše rezervace je závazná. Se 
svým potvrzením rezervace se před zpáteční cestou prosím 
hlaste na informacích v areálu akce. Tam pro zpáteční cestu 
obdržíte odpovídající náramek, kterým se prokážete při nas-
toupení do autobusu. Jízdné uhradíte přímo v autobusu.

Pro cestu tam i zpět můžete také využít vlaky společností 
ODEG nebo Deutsche Bahn (z nádraží Zhořelec nebo 
Reichenbach/O.L.), jízdné je stanoveno dopravcem. Mějte 
prosím na paměti, že při využití veřejné osobní dopravy s ko-
lem jste povinni zakoupit i jízdenku pro kolo, např. jedno-
denní jízdenku za 3,50 € (ZVON).

Z důvodu omezených možností přepravy kol ve vlacích 
žádáme cyklisty, aby se o možnostech přepravy kol předem 
informovali.
ODEG:  +49 3581 7648910 • info@odeg.de
ZVON (Tarify):  +49 3591 326910 • info@zvon.de
Další informace k jízdním řádům vlaků a k podmínkám 
přepravy zjistíte na www.bahn.de a www.odeg.info.
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Hra & zábava

Bližší informace k hvězdicové cyklojízdě naleznete na:
www.sternradfahrt.de
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Hra & zábava
v zámeckém parku Königshain od 11 hodin

M	 Zážitky ve světě cirkusu
 DRK dětské denní centrum „Haus Sonnenschein“

M	 Zábavní auto ENSO „Vodní pochod!“
 Spolek hasičů Königshain
 (Feuerwehrverein Königshain e. V.) 

M	 Zábavné potápění pro děti 
 Potápěčský klub Zhořelec (Tauchclub Görlitz) –
 věci na koupání s sebou!

M	 Pohybové aktivity
 Sportovní spolek Königshain
 (Sportverein Königshain e. V.)

M	 Ovládání kola a test reakcí
 Dopravní stráž Dolnoslezské Horní Lužice
 (Verkehrswacht Niederschlesische Oberlausitz e. V.)

M	 Hledání pokladu
 Muzeum těžby žuly Königshain
 (Granitabbaumuseum Königshain)

Nálepku a účastnický průkaz 

hvězdicové cyklojízdy obdržíte 

na všech startech a kontrolních 

stanovištích i v cíli u zámku 

Königshain.

Obec a zámecký komplex KönigshainHvězdicová cyklojízda
Příjezd k zámku Königshain do 15 hodin

Bližší okolí obce Königshain také leccos nabízí. Z parkoviště 
u bývalého nádraží, kde končí trasa bývalé železnice Kreis-
bahnradweg „Görlitz – Königshain“, vede cesta přes Hoch-
steinstraße k naučné stezce o přírodě a těžbě kamene 
„Natur- und Steinbruchlehrpfad“ a k Muzeu těžby žuly (Gra-
nitabbaumuseum) a do chráněné krajinné oblasti „Königshai-
ner Berge“. Naučná stezka je zaměřena na přírodu a muzeum 
prezentuje několikasetletou historii práce v kamenolomech.

Jedním z nejoblíbenějších cílů je vrchol „Hochstein“ (406 m 
n.m.) s ocelovou vyhlídkovou věží a boudou. Z rozhledny je 
při pěkném počasí krásný výhled na vesnici, na protilehlé 
„Kämpferberge“ s dosud částečně viditelnými lesními lány, na 
„Landeskrone“ u Zhořelce a v pozadí na Krkonoše a Jizerské 
hory.

Po úpatí severních výběžků „Königsheiner Berge“ probíhá 
dálnice A4 a vede do sousedního Polska. Königshain je také 
ideálním místem pro výlety do blízkého i dalekého okolí.

Obec Königshain, poprvé písemně zmíněná v roce 1298, 
je lesní lánovou vesnicí (jednostrannou řadovou vesnicí) 
s početnými zachovalými selskými čtyřstrannými dvory. Obec 
čítající 1.200 obyvatel je obklopena nejmenším pohořím 
Německa, „Königshainer Berge“. Königshain je známý 
především díky překrásnému zámeckému komplexu s ka-
mennou věží a s vodním a barokním zámkem.

Manželka českého krále si kdysi v lesích v okolí Königshainu 
zřídila lovecký zámeček. „Kamenná věž“, v minulosti věžovitá 
stavba, ještě dnes připomíná středověké osídlení.
V roce 1429 byl Königshain poničen během revolučních 
husitských válek. V roce 1504 získal rytířské panství König-
hain zhořelecký obchodník Hans Frenzel. Jeho syn Joachim 
Frenzel vystavěl vodní a renesanční zámek. Vratislavský 
obchodník Ernst Moritz von Schachmann byl novým vlast-
níkem panství od roku 1660. Jeho potomek Carl A. Gottlob 
von Schachmann v roce 1764 vybudoval nový zámek v jed-
noduchém francouzském stylu. Carl. A. Gottlob von Schach-
mann byl známý jako sběratel starožitností, přírodovědný 
badatel, numismatik a malíř. Je považován za spoluzaklada-
tele Hornolužické společnosti pro vědy. Po jeho smrti přešel 
majetek na jeho synovce Carla Heinricha Ludwiga von Hey-
nitze, který zámek vlastnil až do 20. století. Po roce 1945 zá-
mek sloužil jako ubytovací zařízení pro uprchlíky, jako škola 
a později jako mateřská škola. Celé panství bylo začleněno 
do Zemědělského výrobního družstva. Po politické revolu-
ci v roce 1989 byl zámek zrekonstruován a francouzská část 
zahrady byla obnovena podle historického vzoru. V průběhu 
celého roku se v zámeckém komplexu konají různé akce 
a výstavy děl umělců z celého Německa. 

Program
Od 17 hodin Vás mimo jiné čeká

M	 Hudba, legrace a zábava  od 11 hodin
 Michael Kutter

M	 Výstava v zámku
 a otevřený ateliér v kuchyni    od 11 hodin
 Umělec Stefan Bircheneder

M	 Středověká atmosféra
 a dudácká hudba  od 11 hodin

M	 Půlhodinová prohlídka
 zámeckým areálem   od 11.30 hodin
 Armin Pietschmann a Dr. Ernst Kretzschmar

M	 Historické uniformy a kola  od 12 hodin
 Spolek hasičů Königshain
 (Feuerwehrverein Königshain e. V.)

M	 Bloco Tucano (Bubnování)  od 13.30 hodin

M	 Kaffee-Konzert  13.30-15.30 hodin
 v zámku Königshain

M	 Jugendblasorchester Görlitz
 (Mládežnický dechový orchestr Zhořelec) od 14 hodin
 Skupina mažoretek Taneční školy
 BONIFÁC z České republiky

M	 Big Band der Musikschule Görlitz  od 16 hodin
 (Big Band Umělecké školy Zhořelec)

Program
 ca. 31 km Okružní trasa Königshainer Berge
 ca. 74,5 km Schleife
 ca. 52 km Weißwasser/O.L.
 ca. 75,5 km Bad Muskau
 ca. 20 km Zgorzelec (PL)/Görlitz (Kreisbahnradweg

  – trasa bývalé železnice)
 ca. 55 km Hrádek nad Nisou (CZ)/Zittau
 ca. 32 km Herrnhut
 ca. 56,5 km Seifhennersdorf/Rumburk (CZ)
 ca. 41 km Oppach
 ca. 39 km Spojení Cunewalde
 ca. 40 km Bautzen

Projekt je realizován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a za podpory Euroregionu Nisa.

Milé cyklistky, milí cyklisté,

v letošním roce dne 21. května se již po patnácté vydáme 
na „Hvězdicovou cyklojízdu v zemském okrese Zhořelec“. 
Srdečně zveme Vás, Vaše rodiny a přátelé i známé. Cílem je 
překrásný Zámecký areál Königshain.

Hvězdicově pojedete na kole po vyznačených nebo Vámi 
individuálně naplánovaných trasách k cíli, cestou se 
občerstvíte a naberete nové síly na s láskou zřízených kon-
trolních stanovištích. V Königshainu je pro Vás připraven 
program s řadou atrakcí a kulturních představení, hudbou 
a tradiční tombolou. Také pro malé účastníky je připraveno 
mnoho k objevení. U lahodného jídla a chlazených nápojů se 
můžete posilnit, než se vydáte na zpáteční cestu na kole nebo 
autobusem.

Informace k průběhu značených tras nalez-
nete na internetu na www.sternradfahrt.de.
Turistické cyklomapy regionu obdržíte v tu-
ristickém informačním centru a v knihku-
pectví.

Přejeme Vám mnoho sil v nohách, zábavy a pěkné 
cyklopočasí!
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