
1316 – 2016 
700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. 
PLAVBA NA PEVNOST KÖNIGSTIN 

 

V roce 2016 oslavíme výročí jedné z nejdůležitějších událostí v zemi - 700 let 
od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše římské Karla IV., 
jehož považuje český národ i Evropa za jednu z nejvýznamnějších osobností 
historie.  
I my jsme se rozhodli uctít jeho památku a tak Vás zveme na plavbu na 
pevnost Königstein a zpět. V pevnosti pobýval Karel VI. mezi 5. – 19.srpnem 
1359 a podepsal zde privileje pro lodní dopravu.  
 
Ve středověku se na Königsteinu nacházel český hraniční hrad. Poprvé je 
zmiňován v hornolužické hraniční listině ze dne 7. května 1241, ve smlouvě 
mezi Českým královstvím a Míšeňským biskupstvím.  

Ohlédněte se za osmi sty lety života na „Králově Kameni“. Nahlédněte do 
skrytých koutů pevnosti, jako jsou podzemní kasematy a zažijte hudební cestu 
časem u Obřího sudu, zaplaveného světlem. Podívejte se do 152,5 metrů 
hluboké studny a sledujte úžasné čerpání vody pomocí historické techniky. 

 
Výstavy: IN LAPIDE REGIS – na kameni králově, Stará zbrojnice, Studniční dům, Posádkový kostel, Hrad 
Jiřího, Budova velitele, Zahrada velitele, Velitelský hřebčín, Jeřábní kasemata, Sudový sklep, Sklep s obřím 

sudem, Klenotnice, Užitná zahrada u Klenotnice 
 

Cena za plavbu tam a zpět: 
400,- Kč/osoba. 

Cena za plavbu tam a zpět nad 40 osob: 
350,- Kč/osoba. 

Cena za plavbu tam a zpět (děti od 3 do 10 let): 
    250,- Kč/osoba 

 

Termíny plaveb 
1.5.,22.05, 28.05., 14.07., 07.08., 28.09.2016. 

Při plavbě můžeme nabídnout oběd v hodnotě 100,- Kč. Odplutí z Děčína ráno 
v 09:00 hodin. Připlutí do Děčína zpět do 17:00 hodin. 
 

Vstupné na pevnost: skupiny od 15 dospělých     osob - 9€, děti do šesti let mají vstup zdarma, děti ve skupinách – do 16 let, od 
15 dětí - 3€, audioprůvodce je k dispozici v češtině - 3€ 
 

Labská plavební společnost, s.r.o., tel.: 778 003 737, kapitan@labskaplavebni.cz, online: www.labkaplavebni.cz 

Jaký Karel IV. vůbec byl? 

Mecenáš, budovatel, vzdělanec, 
státník, myslitel, vizionář, hospodář, 

křesťan, diplomat 


