ŽIVÁ HISTORIE A NÁDHERNÉ PANORÁMA

Obrovská vyvýšená pevnost čítající více než 50 působivých objektů jako kasárna
a kazematy, hluboká studna a upravené sady nabízí zážitky kulturní i přírodní
a rovněž zábavu pro malé i velké.

2022

NAŠE SLUŽBY NÁVŠTĚVNÍKŮM
OTEVÍRACÍ DOBA
Duben – říjen: 9 – 18 hodin | listopad – březen: 9 – 17 hodin
1. ledna: 10 – 17 hodin | 24. prosince: zavřeno | 31. prosince: 9 – 15.30 hodin
Poslední vstup 1 hodinu před uzavřením pevnosti
VSTUPNÉ

včetně použití výtahu a vstupu na výstavy
01.11.2021 –
01.04. –
01.11. –
31.03.2022*
31.10.2022
31.12.2022

Dospělí

10 €

13 €

Skupiny od 15 lidí

9€

10 €

9€

Snížené vstupné

7€

10 €

8€

Rodiny

25 €

32 €

27 €

Rodinny mini

15 €

18 €

15 €

Skupiny dětí

4€

4€

4€

Roční permanentka

24 €

26 €

26 €

PEVNOST KÖNIGSTEIN
v Saském Švýcarsku

11 €

2 dospělí + 4 děti do 16 let
© Thomas Eichberg – Major Tom Luftbilder

1 dospělý + 2 děti do 16 let

1,7 km dlouhá Vyhlídková cesta podél hradeb pevnosti nabízí fantastické výhledy
na národní park Českosaské Švýcarsko, do údolí řeky Labe, na výběžky východních
Krušných hor a k Drážďanům.

(do 16 let, od 15 dětí)

* kromě adventních víkendů: Vánoční trh (Dospělí 12 €, Snížené vstupné 9 €, Rodiny 30 €)
16.11.2022 Den pokání a modliteb (církevní svátek): Každý návštěvník zaplatí 8 €, rodiny 15 €!
Vstupenka SchlösserlandKARTE na 1 rok: 48 € | na 10 dní: 24 €
Poznejte více než 50 historických objektů různého typu: www.schloesserland-sachsen.de/cs!

Tip: Pro návštěvu pevnosti si naplánujte alespoň dvě hodiny.

TIPY PRO NÁVŠTĚVU PEVNOSTI
• Free WIFI na Slavnostním náměstí
• dotykový model pevnosti
• osobní (celoročně) a panoramatický výtah (v létě)
• uzamykatelné přihrádky pro odložení zavazadel (rovněž pro ochranné
přilby)
• pejskům je do exteriérů pevnosti přístup povolen na vodítku, do výstavních prostorů je pejskům vstup zakázán
• prázdninové byty ve Studničním domě

KULINÁŘSKÉ ZÁŽITKY
Důstojnické kasíno* + Zážitková restaurace „V kasematech“* (nutná rezervace) +
Historický výčep „U mušketýra“ + Pevnostní pekárna* + Pivní zahrady*
Restauration Festung Königstein GmbH | www.festung.de
* bezbariérový přístup

KONTAKT
Festung Königstein gGmbH | D-01824 Königstein | info@festung-koenigstein.de
O naší nabídce Vám rádi poskytneme detailní informace na adrese
www.festung-koenigstein.de/cs

Naše heslo: SPOKOJENÍ NÁVŠTĚVNÍCI – NÁŠ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CÍL!

BLOGBLOG BLOGBLOGBLOG

Už jste ji dobyli?
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PŘÍJEZD
Pevnost Königstein je vzdálena od Hřenska (hranice) 15 km a od Drážďan 35 km.
Dopravně je dobře dostupná (vlak, autobus, parník, kolo, auto).
Pevnostní express z obce Königstein a od parkoviště (duben – říjen a o adventních
víkendech) | www.festungsexpress.de
Parkovací dům při silnici B 172 (odbočka na pevnost) | odtamtud cca. 650 m
pěšky až na pevnost | přímo na úpatí pevnosti parkoviště pro autobusy a vozidla
osob ZTP (s průkazem, cca. 20 m pěšky k výtahu)

HRAD – KLÁŠTER – PEVNOST – MUZEUM

OBJEVTE ČESKOU HISTORII V SASKU!

DOZVĚDĚT SE – VYZKOUŠET SI – ODPOČINOUT SI

IN LAPIDE REGIS – Na kameni králově
Více než 500 exponátů, trojrozměrná dioramata, figurativní instalace v životní
velikosti znázorňují důležité etapy historie pevnosti na výstavě.

Ve středověku patřil hrad na „Králově kameni“ Königstein českému králi, který mu
dal své jméno. V listině Václava I. je v roce 1233 uváděn jako purkrabí „Gebhard vom
Stein“ (Gebhard z Kamene) – jedná se o nejstarší písemnou zmínku. Poprvé se celé
označení jako „Králův kámen“ objevuje v hornolužické hraniční smlouvě z roku 1241.

Velká pevnost pro malé objevovatele
Děti mohou objevovat pevnost se speciálním audioprůvodcem, hrát při tom
různé vyhledávací hry, zdarma se převlékat do historických kostýmů na výstavě
„IN LAPIDE REGIS – Na kameni králově“ a dělat spoustu dalších zábavných věcí.
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Stará zbrojnice – nejstarší sklad zbraní na pevnosti
Výstava ukazuje historii budovy i pevnostní zbrojnice mezi lety 1590-1850. Uvidíte
jedinečná děla i další těžké zbraně, ruční střelné zbraně i jejich součásti, některé
staré více než 400 let.
Uvězněni na pevnosti Königstein – „Saská Bastila“
Nepřátelé státu, revolucionáři, váleční zajatci – ti všichni bývali zavřeni a
spolehlivě „uklizeni” v Königsteinu. Na výstavě se dozvíte všechno o vězení v
pevnosti a osudech vězňů.
Nejhlubší studna v Sasku – mistrovské dílo důlního stavitelství
Pohled do studny hluboké 152,5 metru je sám o sobě nezapomenutelný zážitek.
Různé způsoby zásobování vodou ukazují ve Studničním domě přehledné modely
a počítačová animace.

© Festung Königstein
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Posádkový kostel

Tympanon se zobrazením kříže,
slunce a měsíce

Ve 14. století sestával hradní areál z minimálně tří budov: Císařského hradu,
pojmenovaného podle císaře Karla IV. (dnes Hrad Jiřího), domu, ve kterém
bydlel purkrabí (dnes Dům velitele) a z hradní kaple (Posádkový kostel). O české
minulosti dodnes svědčí v chóru a u jižního vstupu do kostela řada fragmentů
nástěnných maleb ze 13. století. Nachází se tam tympanon se zobrazením kříže,
slunce a měsíce, což je pro český románský sloh typické. Teprve v roce 1409 se
Königstein stává majetkem rodu Wettinů. V Chebské smlouvě z roku 1459 pak
byla zakotvena jeho definitivní příslušnost k Sasku.
NAŠE SLUŽBY PRO ČESKÉ HOSTY
• audioprůvodce pro prohlídku pevnosti a stálé výstavy o historii pevnosti je k
zapůjčení v muzejním obchodě | Za jeho zapůjčení si účtujeme poplatek 3,50 €
a prosíme návštěvníky o zástavu v podobě např. průkazu nebo kreditní karty.
• zdarma plánek pevnosti
• plánek prohlídky s krátkými texty za 1 €
• texty k výstavám
• kniha o historii pevnosti
• webové stránky www.festung-koenigstein.de/cs
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Koncerty, festivaly a další akce
Četné kulturní nabídky zpestřují život na pevnosti. Velmi oblíbený je ranní piknik,
během kterého se můžete kochat překrásným výhledem do údolí řeky Labe.
Populární jsou také varhanní koncerty v Posádkovém kostele nebo Historickoromantický vánoční trh „Königstein – zimní pohádka“.
Kalendář akcí: www.festung-koenigstein.de/cs/akce
Když máte čas zůstat déle
Kolem pevnosti se nachází les se starými, vzrostlými stromy a zahrada, rozkvetlá
v průběhu téměř celého roku. Najdete zde místa pro idylický piknik v přírodě. A co
více, Königstein leží na „Malířské stezce“ dlouhé 116 kilometrů, která stále inspiruje
umělce a zůstává jednou z nejoblíbenějších tras pěších pochodů v celém Německu.
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