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Zkrácený výklad k prohlídce
1 Rothe Brücke Červený most název podle cihlového zdiva; vybudován v r. 1792
jako dřevěný most; od r. 1886 zdvihací most
2 Niedere Werke Dolní opevnění vybudováno v l. 1755-1802 na obranu vstupu
do pevnosti
3 Flèche Šíp (fortifikační objekt) vybudovaný v l. 1755-56 jako první část Dolního
opevnění; v případě války osazen děly pro ostřelování předpolí pevnosti
pod tupým úhlem
4 Torravelin Ravelin u brány vybudován v l. 1729-36, fortifikační stavba
s kasematy pro obranu vstupu do pevnosti, stanoviště hlídky u brány
5 Grabenschere Kleště s Medúzovou bránou vybudováno jako obrana vstupu do
pevnosti v l. 1729-36; s padacím mostem (od r. 1890 zvedacím) a kasematami;
hlava Medúzy: postava z řecké mytologie; nad ní polský královský a saský
kurfiřtský znak
6 Trockengraben Suchý příkop s dřevěnou rampou (bylo možno ji rychle
demontovat) a padacím mostem (od r. 1892 zvedacím)
7 Torhaus* Dům nad průjezdem vybudován v období po roce 1589 nad výstupem
na plošinu pevnosti; sklep se střílnami pro obranu; v horních patrech obytné
prostory; portál v l. 1729-36 upraven; reliéf Augusta Silného z r. 1910; obranná
zařízení pro Tmavou jízdu: dřevěná brána, otvor, kterým bylo možno na
nepřítele vrhat kameny, otvor pro lití smoly, drážky pro trámy, zdvihací most na
kůlech, železná brána a kaponiéra (viz. č. 12) | expozice
8 Kommandantenhaus* Dům velitele pevnosti součást Domu nad průjezdem,
byt velitele pevnosti a jeho rodiny | expozice
9 Streichwehr* Budova dělostřelecké obrany vybudována v období po r. 1589
k ostřelování vstupu do pevnosti; ve sklepě umístěna děla; v patrech obytné
místnosti | expozice
10 Georgenburg* Hrad Jana Jiřího ve středověku označován jako »Císařský
hrad« (jako připomínka pobytu Karla IV.); 1619 přestavba na Hrad Jana Jiřího;
zpočátku lovecký zámeček, později státní vězení | expozice
11 Georgenbatterie Baterie Jana Jiřího vybudována v l. 1669-79 pro postavení děl,
která byla zaměřena na prostor vstupu do pevnosti | dnes osazena pěti kanóny
12 Neues Zeughaus* Nová zbrojnice vybudována v r. 1631 jako slavnostní sál nad
Tmavou jízdou; ve sklepě kaponiéra (chodba se střílnami pro obranu vstupu
na pevnost); po požáru v r. 1816 obnoven jako zbrojnice
13 Augustus-Platz Augustovo náměstí zřízeno v r. 1815 k poctě saského krále
Bedřicha Augusta
14 Brunnenhaus* Studniční dům vybudován v l. 1735-37; pískovcová klenba, odolná
proti ostřelování; v r. 1881 pro ochranu studny vložen strop z pěchovaného betonu
s hrubým žulovým plnivem na železných nosnících; studna: vyhloubena v l.
1563-69, hloubka 152,5 m, voda se nejprve čerpala za pomocí koňského
žentouru, později pomocí šlapacího kola. Od r. 1911 byl k pohonu využíván
elektromotor. V r. 1967 čerpání zastaveno, od r. 1998 je čerpání vody opět
v provozu | expozice, Informační kancelář, dva prázdninové byty
15 Magdalenenburg/Proviantmagazin* Magdalénin hrad / Skladiště proviantu
vybudován v l. 1621-22 jako renesanční zámeček (prostory pro ubytování dvora
a skladování proviantu); sklep: v l. 1725-1819 zde stál Obří sud (238.600 l),
v r. 2011 moderní napodobenina sudu, příběh Obřího sudu se dozvíte
z vyprávění průvodce; v r. 1819 přestavba na skladiště proviantu, odolné
proti bombardování | dnes mimořádné výstavy
16 Garnisonskirche* Posádkový kostel původně románská hradní kaple; r. 1676
vysvěcena jako kaple Sv. Jiří a první posádkový kostel v Sasku; v r. 2000 po
rozsáhlé rekonstrukci znovu vysvěcen | otevřeno v létě
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17 Alte Kaserne Stará kasárna přízemí vybudováno v l. 1589-90;
v l. 1715-16 v jedné polovině zvýšeno o patro | muzejní prodejna,
veřejné WC, gastronomický provoz
18 Paradeplatz Slavnostní náměstí centrální náměstí v pevnosti | Wi-Fi zdarma
19 Schatzhaus Klenotnice vybudována v l. 1854 - 55 jako úložiště saského
státního pokladu | dnes výstavní prostory | expozice
20 Nutzgarten Užitná zahrada pro samozásobení rodin vojáků
21 Hauptwache Hlavní strážnice s posádkovým vězením
22 Kommandantenpferdestall Stáj velitele pevnosti vybudována v r. 1828 |
expozice
23 Kommandantengarten Zahrada velitele pevnosti okrasná zahrada, určená
pouze pro rodinu velitele pevnosti | vedle dva spletené stromy – lípa a buk
(stáří cca 200 let)
24 Mannschaftsbaracke Barák mužstva dřevostavba z r. 1899 pro ubytování
vojáků | vedle místo pro piknik
25 Exerzierplatz Vojenské cvičiště zřízeno 1892
26 Munitionsladesystem Systém pro nabíjení munice vybudován v l. 1889-91
jako podzemní prostor pro skládání munice pro denní spotřebu
27 Artillerieuntertreteraum IX Obranný prostor dělostřelců podzemní úkryt pro
mužstva dělostřelectva
28 Horn mit Seigerturm Roh s věží skalní výstupek s pozorovací věží z r. 1601
(sluneční hodiny a hodinový zvon); níže kasematy »Hornkasematten«:
místnosti, odolné proti ostřelování z 19. stol. pro ubytování posádky v případě
obléhání pevnosti | dnes možnost pronájmu k různým účelům
29 Kaserne IV Kasárna součást areálu kasemat, vybudovaných mezi lety
1767 a 1832; sloužila k ubytování vojáků, válečných a vojenských zajatců
a k obraně | restaurace
30 Hempels Eck’ Hempelův roh nejzápadnější skalní výběžek
31 Kriegskaserne III Válečná kasárna vybudována v l. 1884-85 jako odolná proti
ostřelování; 1887 sem byla umístěna pěchota, sloužila k obraně | restaurace
32 Personen- und Lastenaufzug Osobní a nákladní výtah vybudován
v l. 1967-70; v r. 2003 rekonstruován
33 Kranichplateau Plošina u jeřábu v r. 1589 zřízen jeřáb (pohon šlapacím kolem, později parním strojem příp. elektromotorem); využíván jako nákladní
výtah do doby dokončení osobního a nákladního výtahu
v r. 1970; 2004-05 stavba Panoramatického výtahu
34 Bäckereikasematten Kasematy s pekárnou pekárna doložena od 18. stol.;
fungovala do r. 1945
35 Kriegskaserne II Válečná kasárna vybudována v l. 1880-94 jako prostory
odolné proti ostřelování, pro umístění velitelství dělostřelectva
36 Offizierskasino Důstojnický klub bývalé řeznictví a byt řezníka; od r. 1895
důstojnický klub | restaurace (pevnostní pekárna)
37 Reste einer Abortanlage Pozůstatky záchodů z 19. stol.
38 Altes Zeughaus Stará zbrojnice vybudována v r. 1594 pro uložení zbraní;
v patře byly po r. 1871 vybudovány cely pro civilní vězně | expozice
39 Ehemaliger Burgeingang Bývalý vstup do hradu zazděn po r. 1589;
na koruně zdi erb saského kurfiřtství
40 Zobels Eck’ Zobelův roh nejjižnější skalní výstupek
41 Friedenslazarett Mírový lazaret vybudován v r. 1878 pro lékařskou péči o
posádku pevnosti
42 Artillerieschuppen Sklad dělostřelectva sloužil k uložení dřevěných lafet
a vozů dělostřelectva
43 Kriegskaserne I Válečná kasárna vybudována jako odolná proti ostřelování
v l. 1889-90; 1890 sem bylo umístěno mužstvo dělostřelectva

44 Munitionsladesystem Systém pro nabíjení munice vybudován jako
podzemní prostora v l. 1889-91 pro skládání munice pro denní spotřebu
45 Artillerieuntertreteraum VI Obranný prostor dělostřelců podzemní úkryt
pro mužstva dělostřelectva
46 Pestkasematte Morová kasemata vybudována po r. 1680, sloužila
k izolaci osob, které onemocněly morem; toto využití však není doloženo; na
konci 19. stol. přestavba na pozorovatelnu dělostřelectva
47 Wachtürme Strážní věže vybudovány po r. 1600 společně s poprsní
hradbou jako pozorovací a flankovací věže
48 Kriegspulvermagazin Válečný sklad střelného prachu vybudován
v l. 1889-91 jako podzemní kasemata, odolná proti ostřelování;
jako skladiště střelného prachu sloužil pouze v případě války
49 Katholische Kapelle Katolická kaple pozůstatky dělostřelecké laboratoře
(1737), která byla v r. 1880 přestavěna na katolickou kapli;
po r. 1945 zničeno | dnes viditelné pouze základy
50 Artillerieuntertreteraum V Obranný prostor dělostřelců podzemní úkryt pro
mužstva dělostřelectva
51 Abratzky-Kamin Skalní štěrbina, kterou vylez v r. 1848 kominický tovaryš
Sebastian Abratzky neoprávněně na pevnost
52 Königsnase Králův nos nejvýchodnější skalní výběžek
53 Abstiegstelle Místo útěku francouzského generála Henri Girauda, kterému
se v r. 1942 zdařil útěk z pevnosti Königstein (tehdy sloužila pevnost jako
zajatecký tábor)
54 Schatzkasematte Klenotnice vybudována v r. 1804; 1884 vybudování příčné
chodby (traverzy) jako nového vstupu a využití jako úkryt dělostřelců III
55 Blitzeichenplateau Plošina blesků dříve se zde nacházel třísetletý dub,
který byl častým terčem blesků; pod ní kasemata zvaná »Rosenkasematte«,
vybudovaná v 18. stol., ke konci 19. stol. přestavěná na úkryt dělostřelců
56 Friedrichsburg* Bedřichův hrad postaven v r. 1589 jako pozorovací
a flankovací věž; v přízemí byla původně umístěna děla; patro bylo
používáno jako slavnostní sál; 1731 přestavba na barokní pavilon
se strojem poháněnou tabulí; 1999 rekonstrukce zvedací tabule |
dnes pronajímáno jako sál pro pořádání slavností a svateb
57 Geschossmagazin Sklad střeliva vybudován v l. 1735-36 jako skladiště
střelného prachu; 1876 zakryt zeminou; po r. 1883 sloužil již pouze
k uložení nenabitých střel (granátů)
58 Parkzisterne Cisterna pro sběr dešťové vody, sloužila jako zásoba
užitkové vody
59 Kriegslazarett Válečný lazaret vybudován v l. 1891-93 jako podzemní,
vůči ostřelování odolná kasemata pro péči o raněné v případě války
60 Kaserne B Kasárna vybudována v r. 1897 jako ubytovna ženatých
poddůstojníků | dnes obytný dům
61 Artillerieuntertreteraum I Obranný prostor dělostřelců podzemní úkryt
pro mužstva dělostřelectva
62 Hungerturm Hladomorna patrně pozorovací věž z doby středověkého hradu
63 - 70 Batteriestellungen 1-8 Baterie je skupina děl v zepředu zakrytých,
zezadu otevřených pozicích
Patrouillenweg Obchůzková cesta zřízena v r. 1805 pro strážní obchůzky
a kontrolu stavebních prací pod pevností

EUROKEY

FK-Rundgang2018-CZ.indd 1

23.10.17 15:40

www.festung-koenigstein.de
Hrad • klášter • Pevnost • muzeum

VÝSTAV Y

1233 Nejstarší písemnou
		 zmínkou je listina
		 českého krále Václava I.
		 z roku 1233, ve které
		 je zmiňován jistý
		 »Gebhard vom Stein«;
		 středověký hrad tehdy
		 patřil k Českému království
1241 z tohoto roku pochází první
		 úplné označení jako »lapis regis«.
		 Je uvedeno v Hornolužické hraniční listině
		 českého krále Václava I , který jí v tomto roce
		 pečetil »in lapide reigs« (na Králově Kameni).
1406–08 Donínské války (opověď Donínů) – hrad se dostává
		 do držení rodu Wettinů
1516–24 na Königsteinu se nacházel »Klášter chvály
		 zázraků panny Marie«
1563–69 vyhloubení nejhlubší studny v Sasku – 152,5 m
1589 saský kurfiřt Kristián I. nechává starý hrad přestavět
		 na pevnost. Ta se stává útočištěm v neklidných
		 dobách, kdy zde jsou uloženy i státní poklad a
		 umělecké poklady. V dobách míru je oblíbeným cílem
		 výletů a místem pro dvorské slavnosti.
1591–1922 Königstein slouží jako státní vězení – »saská Bastila«
1725 na příkaz saského kurfiřta Augusta Silného je podle
		 návrhů architekta Pöppelmanna vyroben největší
		 vinný sud na pevnosti Königstein (238.600 l).
		 V Magdalénině hradu, kde se dnes nachází jeho
		 moderní instalace se sklem, světlem, ocelí a hudbou,
		 stál až do roku 1819
1870–71 prusko-francouzská válka: pevnost Königstein
		 slouží poprvé ve své historii jako zajatecký tábor
1914–18 první světová válka, pevnost Königstein slouží jako
		 tábor pro válečné zajatce
1921 zřízení lázeňského zařízení Reichswehru
1939–45 druhá světová válka, pevnost Königstein slouží
		 jako tábor pro válečné zajatce
1945 posádka pevnosti předává velení francouzským
		 válečným zajatcům, americké konvoje evakuují
		 bývalé zajatce
1946–49 pevnost Königstein slouží jako lazaret Rudé armády
1949–55 na pevnosti Königstein se nachází nápravně		 výchovný ústav, ve kterém byla vychovávána
		 a vzdělávána »nepohodlná mládež«
1955 zahájení provozu muzea
1991 pevnost Königstein přechází do vlastnictví
		 Svobodného státu Sasko
Od roku 2000 je společností s ručením omezeným

Torhaus Dům nad průjezdem
»In lapide regis – Na Králově Kameni« –
Na kameni králově
stálá expozice, věnovaná osmi stům letům
Stálá expozice
života na pevnosti Königstein*
Altes Zeughaus Stará zbrojnice Zbraně – zbrojnice - arsenál.
Expozice, věnovaná historii saského zbrojířství
(Vojenské historické muzeum Bundeswehru, Drážďany)*
Brunnenhaus Studniční dům Příběh studny a čerpání vody
(od dubna do října, o adventních víkendech: ukázky historické
techniky pro čerpání vody z roku 1911)*
Garnisonskirche Posádkový kostel Otevřeno od dubna do října,
o Dni pokání a modliteb, o adventních víkendech; v ostatní dny
průhled vstupními dveřmi*
Georgenburg Hrad Jana Jiřího Stavební historie budovy a dějiny
státního vězení s ukázkou vězeňské cely
Kommandantenhaus Dům velitele pevnosti Byt velitele pevnosti
z doby kolem roku 1900*
Kommandantenpferdestall Stáj velitele pevnosti Stav z doby kolem roku
1900*
Kranichkasematte Kasemata u jeřábu Od šlapacího jeřábu
po panoramatický výtah
Magdalenenburg Magdalenin hrad/Sklep Stavební historie budovy
a příběh tří obřích vinných sudů
Magdalenenburg Magdalenin hrad/Sklep Umělecká instalace ze skla,
oceli, světla a hudby – moderní instalace Obřího sudu Augusta Silného
(přístupné pouze s průvodcem)
Magdalenenburg Magdalénin hrad/horní patro
Pravidelně obměňované mimořádné výstavy*
Schatzhaus Klenotnice Historie klenotnice jako trezoru
pro saskou státní rezervu*
Kommandantengarten Zahrada velitele pevnosti, Nutzgarten am Schatzhaus Užitná zahrada
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Změna vyhrazena

In lapide
regis

* místnosti jsou bezbariérové (zčásti nutný doprovod)
Některé výstavy a expozice jsou v létě otevřeny pouze od 10.00 do 18.00 hodin.
Dbejte, prosím, pokynů na místě.

GAST RONOMIE
Offizierskasino Důstojnický klub Pohostinství ve stylu 19. století
ve spojení s moderní panoramatickou restaurací (od dubna do října,
o adventních víkendech)
»Zum Musketier« Výčep »U mušketýra« Vydatné jídlo v jedinečném
prostředí
Festungsbäckerei Pevnostní pekárna Pochoutky z pevnostní pekárny
(v létě)
Napoleonküche Napoleonova kuchyně Pro malý hlad na Plošině blesků
(v létě)
»In den Kasematten« Zážitková restaurace »V kasematech« Kulinářská
cesta čtyřmi staletími historie pevnosti (pouze po předchozí rezervaci)
Restaurace společnosti Festung Königstein GmbH s r.o.
www.festung.de

SLUŽBY PRO NÁVŠTĚŠVNÍKY
Spokojení návštěvníci – náš nejdůležitější cíl! Proto jsme se nechali
certifikovat pečetí kvality »ServiceQualität Deutschland«!
•

•
•
•
•
•
•

Nestihli jste si prohlédnout vše? Po předložení vašeho průkazu
v informačním středisku (č. 14) Vás zaregistrujeme. Během sedmi dnů
pak můžete pevnost navštívit podruhé. Vstupenky nejsou přenosné,
neplatí pro mimořádné výstavy se zvýšeným vstupným a pro skupiny.
Dotykový model pevnosti Königstein (vedle panoramatického
výtahu č. 33)
Osobní výtah (č. 32, celoročně) a panoramatický výtah (od dubna
do října)
WiFi zdarma na náměstí Paradeplatz (č. 18)
Prodejna muzea s více než 2 000 položkami (č. 17)
U vstupu do pevnosti se nacházejí stojany na kola a uzamykatelné
skříňky na zavazadla
Pejskům je vstup na pevnost povolen na vodítku (ne však
do interiérů budov a na výstavy)

PŘÍJEZD
Pevnost leží asi 35 km od Drážďan a 3 km od centra městečka Königstein. Dopravně je dobře dostupná..
Osobním automobilem Dálnice D8/A17, Exit Pirna, dále po silnici B 172
směrem na Bad Schandau, nebo Exit Bahretal, dále po silnici K 8732 až
do obce Krietzschwitz a dále po silnici B 172 směrem na Bad Schandau.
Autobusem 241: Pirna – Hinterhermsdorf | 246: Pirna – Königstein | zastávka Thürmsdorf Vogelstein | cca. 15 minut pěšky na pevnost | turistické
autobusy a cyklobusy www.ovps.de
Vlakem příměstská linka S1: Meißen – Dresden – Königstein – Schöna
Parníkem Pillnitz – Königstein – Bad Schandau
Z městečka Königstein (nádraží + přístaviště lodí) se na pevnost |
dostanete pevnostním expresem, který jezdí kyvadlově, nebo pěšky po
značených turistických stezkách (30 až 45 minut) | www.malerweg.de
malířská stezka
Kolo www.elberadweg.de cyklostezka
Možnosti k zaparkování parkovací dům u silnice č. B 172 (u odbočky na
pevnost) pro osobní vozy, motorky a obytné automobily | Provozovatel:
KWE Königstein GmbH spol. s r.o. | odtamtud pouhých 800 m pěšky |
přímo na úpatí pevnosti pro autobusy, minibusy a vozidla osob ZTP
(s průkazem).

Festung Königstein gGmbH
D-01824 Königstein
telefon +49 (0)35021 64-607
info@festung-koenigstein.de
OTEVÍRACÍ DOBA
Duben – říjen 9.00 – 18.00 hod.
Listopad – březen 9.00 – 17.00 hod.
1. ledna: 10.00 – 17.00 hod.
31. prosince: 9.00 – 15.30 hod.
Zavírací den: 24. prosince
Poslední návštěvníci budou vpuštěni
1 hodinu před uzavřením pevnosti

Prohlídka

jedné z architektonicky
a historicky nejpůvabnějších
pevností v Evropě

AUDIOPRŮVODCE
pro prohlídku pevnosti a stálé expozice o historii pevnosti je k zapůjčení v
prodejně muzea (č. 17)
• cena: 3 €
• i zvláště pro děti v češtině
• Audioprůvodce Vám zapůjčíme
oproti zástavě (doklad totožnosti,
řidičský průkaz), kterou Vám po
vrácení audioprůvodce vrátíme.
NAŠE SLUŽBY
PRO ČESKÉ HOST Y
• Zdarma plánek pevnosti
• Velká pevnost pro malé objevitele –
Pátrací hra pro děti od 8 do 12 let:
podklady ke hře obdržíte
v informačním středisku (č. 14,
duben – říjen) nebo v prodejně
muzea (č. 17)
• Doprovodné texty k výstavám
• Publikace o historii pevnosti
• www.festung-koenigstein.de
• Výletní herní aplikace
DOVOLENÁ NA PEVNOSTI
v jednom ze dvou prázdninových bytů
ve Studničním domě (č. 14)
• celoročně k týdennímu pronájmu
• pro čtyři, případně dvě osoby
• příjezd: v sobotu
• obsazenost:
www.festung-koenigstein.de
Du le žité poznámk y
• Ve venkovních částech pevnosti
hrozí zásah bleskem. Nezdržujte
se během bouřky venku.
• Zákaz letu pro bezpilotní letadla
(mimo jiné drony, letecké modely)
nad celým areálem pevnosti.
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