
SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL TURNOVA 
 

pořádá v pátek 22. května 2009 
 

 
Trasa: 

Turnov – Hohnstein – Pillnitz – Königstein – Turnov 
 

Program: 
Hohnstein – návštěva hradu 
Pillnitz – prohlídka zámeckého parku 
Königstein – návštěva pevnosti 

 
Odjezd z Turnova v 7:15 hod po trase: 
Karel IV. (penziony), Husova ul. (Žlutá 
ponorka), Sobotecká ul., Nádraží ČD  
 
Návrat cca 19:00 hod 
  
Jízdné: 250,- Kč pro členy spolku 
  300,- Kč pro ostatní 
Vstupné: cca 15,- € 

Strava není zajištěna! 
 
Objednávky přijímá 
 pan Ivan Veselý, Daliměřice,   Bezručova 362 

  Telefon: 481 311 955, 728 362 519 
  e-mail: i.vesely@worldonline.cz 

 

Srdečně zveme členy spolku i ostatní zájemce 



 
Zámek Pillnitz 
 

 

Lehkost a kouzlo květů 
Na stavbu tohoto rozsáhlého zámku a přilehlého parku v Pillnitz žádal 
rytíř Joachim von Loß od svých poddaných vysoké náklady. Proto zde 
„zlý Loß“ ještě dnes vyje jako černý pes na bledý měsíc. August Silný 
tento zámek kdysi zdědil, aby jej později předal své milence Anně 
Constantině von Cosel, která začala s přestavbou barokního zámku 
Pillnitz. Když tato dáma z mnohonásobných důvodů padla do nejvyšší 
nepřízně, nechal sám kurfířt podle plánu známého architekta 
Matthäuse Daniela Pöppelmanna vybudovat horský a vodní zámek. 
Velkolepý zámek a park Pillnitz jsou na seznamu světového dědictví 
UNESCO zvané „Drážďanské labské údolí“ a je skvělým příkladem 

uplatnění čínského stylu v architektuře. 
 
Navštěvnící by si na prohlídku zámku i parku měli vyhradit dostatek času, očekávají je totiž anglická, holandská a 
čínská zahrada s pavilony, červená labská gondola Friedricha Augusta Spravedlivého, pomerančovníky a přes 250 
let stará japonská kamélie, která má svůj vlastní dům a již od února se chlubí svými květy. V zámku se 
prostřednictvím stálé expozice dozvíte o pestré a pohnuté historii tohoto dříve královského letního sídla.  

 
Pevnost Königstein 

 
 

Pevnost Königstein leží asi 30 km jihovýchodně od Drážďan a zhruba 
20 km od hraničního přechodu Hřensko/Schmilka. Majestátně se tyčí na 
jedné ze stolových hor Saského Švýcarska (ve výšce 361 m. nad 
mořem).  
Pevnost je viditelná z dálky, a přitom výborně zapadá do okolní bizarní 
skalní krajiny. Impozantní pevnost nepřitahuje pouze zájemce o 
vojenskou historii, ale i milovníky přírody. Ti mají možnost projít podél 
obvodových hradeb pevnosti v délce 2,2 km, kde se jim otevírají 
fantastické výhledy na malebné Labské pískovce a výběžky východní 
části Krušných hor. 

Aby jste mohli shlédnout Georgenburg (stavební historie a historie státního vězení), 
Magdalenenburg (malby krajiny Saského Švýcarska), nový a starý zbrojní arzenál (historie 
saských zbrojnic ) a samozřejmě nesmíte zapomenout na Magdalenenburg / Sudový sklep 
(stavební historie a historie tří obrovských sudů na víno) a Studniční dům ((o historii studny a 
získávání vody) měli byste si naplánovat hodně času – a kdo by chtěl ochutnat i místní kuchyni, 
má zde možnost.  
Od roku 2006 je zde nový panoramatický výtah, který Vám nabízí velkolepý výhled na okolí. 

 



 

INFORMACE 
 

Trasa zájezdu: Turnov – Liberec – Dolní Poustevna – Hohnstein – Pillnitz – 

                          Königstein – Turnov 

 

Časový plán: Turnov 7:15 hod 

   Dolní Poustevna 8:45 hod 

                        Hohnstein 9:00 – 11:00 hod 

                        Pillnitz 11:30 – 13:30 hod  

   Königstein 14:00 – 16:00 hod  

   Turnov 19:00 hod 

 

Prohlídky: Hohnstein, Pillnitz, Königstein 

 

Stravování není zajištěno, jídlo si vezměte s sebou. 

 

Ceny vstupného do objektů  jsou orientační, činí přibližně 5,- € na osobu do jednoho objektu (možná 
sleva). 

 

Trasa je chodecky nenáročná, autobus zaveze až k objektu. 

 

 

 

Hohnstein 

 

Hohnstein byl založen ve 13. stol. 
jako středisko panství českého rodu 
Berků z Dubé. Vedla pod ním česká 
solná stezka. R.1433 prodali Berkové 
panství míšeňskému kurfiřtovi 
Bedřichovi, čímž bylo toto území 
odtrženo od českého státu. Držení 
tohoto českého léna definitivně 
potvrdil král Jiří z Poděbrad r. 1459 v 
Chebu. Hrad sloužil jako sídlo správy, 
soudu, lovecký zámek i vězení. R. 
1933-34 byl změněn na koncentrační 
tábor, později do r. 1945 zde byl 

zajatecký tábor. R.1948 byl přebudován na ubytovnu mládeže, , později přibylo přírodovědecké 
muzeum a památník obětem nacismu. Na západním okraji hradní skály stojí rozhledna z r. 
1951. Pod nádvořím je zahrada obklopená až 90 m vysokými skalními stěnami. Hrad je 
přístupný od března do října. 


