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Pevnost Königstein v Labských pískovcích patří mezi velké evropské pevnosti. Její fascinující osmisetletá 
historie bude poprvé obsáhle muzeálně přiblížena od 1. května 2015. Otevření nové stále expozice s názvem 
„In lapide regis – Na Králově Kameni“ představuje milník na cestě k mezinárodnímu místu pro vzdělávání a 
zážitky. 
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Fakta 

  
IN LAPIDE REGIS – Na Králově Kameni. 800 let života na pevnosti Königstein 

 
Místo: Pevnost Königstein 
Začátek: 1. květena 2015 
Rozsah:  Více než 500 exponátů, trojrozměrných modelů, diorámat, instalací, počítačových animací, filmů, 
poslechových stanic a dotykových obrazovek na ploše 1 200 m2 ve 33 místnostech, z nichž některé jsou 
veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé. 
Mezi vrcholy expozice patří mimo jiné: 
- Faksimile hornolužické hraniční listiny z roku 1241. 
- Nejstarší archeologické nálezy na Königsteinu. 
- Rekonstrukce rozhovoru s architektem Pietrem Ferraboscem (1567). 
- Staveniště z roku 1589, přestavba na pevnost, dioráma v měřítku 1:20. 
- Osmimetrový model kočárového průvodu Augusta Silného. 
- Pozůstatky Obřího sudu z doby Augusta Silného z roku 1725. 
- Porcelán Saské dvorské cukrárny z 18. století s dekorem „Reicher Roter Drache“. 
- Holba Saských dvorských sklepů z 18. Století. 
- Příbor z 18. Století. 
- Restaurované královské pokoje Augusta Silného: figuríny Augusta Silného, hraběnky Orzelské a pruského 

krále Bedřicha Viléma I. 
- Fajánsová kamna z 18. století, která byla znovu složena ze zhruba 400 střepů, které byly nalezeny pod 

dřevěnou podlahou. 
- Výzbroj Švýcarské gardy saského kurfiřta z 18. století. 
- Zbraně a uniformy z různých staletí, i z napoleonské doby. 
- Rekonstruovaný byt velitele pevnosti s dámskými pokoji z doby kolem roku 1900. 
- Filmové dokumenty z doby druhé světové války. 
- Filmové dokumenty z doby DDR, především večerníčky „Flachs und Krümmel". 
- Lidová píseň o pevnosti Königstein v podání dětského sboru Semperovy opery v Drážďanech, v české 

verzi v úpravě Cyrila Podolského a Davida Rottera. 
 

Texty expozice jsou k dispozici v češtině, němčině a angličtině. 
Otevírací doba: Duben až říjen: 9,00 – 18,00 hodin | Listopad – březen: 9,00 – 17,00 hodin 
Vstupné: Vstupné do stálé expozice je zahrnuto do běžného vstupného na pevnost.  
Plné vstupné 12 (10) EUR, zlevněné 9 (7) EUR, rodinné vstupné 30 (25 EUR) 
(údaje v závorkách platí pro období od 1. listopadu do 31. prosince) 
Webová adresa: www.festung-koenigstein.de (k dispozici i v češtině) 
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Tiskové zprávy 

Milník pro pevnost Königstein: impozantní stálá expozice otevře své brány v květnu 
 
Nová stálá expozice s názvem „In lapide regis – Na Králově Kameni“, která bude veřejnosti na pevnosti 
Königstein přístupná od 1.5.2015, přibližuje poprvé historii proslulé pevnosti od doby, kdy na 
Königsteinu stál český středověký hrad, přes stavbu pevnosti, až po založení muzea. Badatelská, 
sbírková a stavební činnost v rámci přípravy této výstavy trvala 25 let. 
 
Königstein / Drážďany, 14. dubna 2015 (tpr) – patří mezi velké legendy evropských pevností: pevnost 
Königstein. Z dálky viditelná majestátní pevnost se zdvihá v malebné krajině nedaleko Drážďan (Dresden) na 
vrcholu stejnojmenné stolové hory ve výšce 247 metrů nad mořem. Kdysi ukrývala saský státní poklad, dnes 
je sama pokladem. Její fascinující, osmisetletá historie bude poprvé obsáhle muzeálně přiblížena od 1. května 
2015. Otevření nové stálé expozice s názvem „In lapide regis – Na Králově Kameni“ představuje milník na 
cestě k mezinárodnímu místu pro vzdělávání a zážitky. 
 
Zdokumentovaná historie pevnosti Königstein sahá až do středověku. Z původního královského hradu se stal 
později klášter, zemská pevnost, místo pro dvorskou reprezentaci, státní vězení, úschovna uměleckých 
předmětů, tábor pro válečné zajatce, nápravně – výchovný ústav pro mládež a nakonec muzeum. „Králův 
Kámen“ se v české, saské a evropské historii objevuje stále a znovu, pokaždé v jiné roli. 
 
Soubor budov z několika období v podobě, jak se dochoval na pevnosti Königstein, je jedinečný. Románský 
sloh se zde potkává s pozdní gotikou, renesancí, barokem i slohy 19. století. Své stopy v areálu o rozloze 9,5 
hektaru zanechali stavitel drážďanského Zwingeru Matyáš Daniel Pöppelmann (1662 - 1736) i architekt Jean 
de Bodt (1670 - 1745). 
 
Nápad vytvořit expozici, obsáhle mapující historii Königsteinu, vznikla již v osmdesátých letech 20. století. Její 
realizace však zůstávala hudbou budoucnosti. Teprve v roce 1990 bylo možno zahájit sanaci budov na 
pevnosti, v jejímž rámci měly být získány prostory pro takto rozsáhlou expozici. Pád Berlínské zdi otevřel další 
možnosti pro rozšíření sbírek a z vize se stal projekt. Od té doby bádali muzeologové a historikové s cílem 
shromáždit pro každou epochu "královského kamene" reprezentativní exponáty. 
 
Expozice „In lapide regis“ vypráví na ploše 1 200 m2 v 33 místnostech, z nichž některé jsou zpřístupněny 
vůbec poprvé, pomocí řady exponátů, modelů, instalací s živě působícími figurínami a obsahově bohatými 
mediálními stanicemi, chronologicky a přehledně osmisetletý příběh pevnosti Königstein. 
 
1241: Königstein získává své jméno 
Expozici, jejíž libreto je k dispozici v češtině, němčině a angličtině, otevírá faksimile hornolužické hraniční 
listiny z roku 1241, které Königstein vděčí za své jméno. Návštěvník pak putuje dále proudem času do dob, 
kdy se hrad, který původně patřil k Českému království, dostává v roce 1408 do majetku vládnoucího saského 
rodu Wettinů. 
 
Jedna z nejdůležitějších událostí – přestavba hradu na pevnost, která probíhala od roku 1589 – je ilustrována 
pomocí trojrozměrného obrazu. Návštěvník zde spatří velké staveniště pozdního 16. století: stavbu hradeb 
pevnosti. Na dřevěných lešeních, u jeřábů a v dílnách zde pracuje více než stovka stavebních dělníků. 
Stavební materiál přivážejí těžce naložené koňské povozy. Scénu oživují zvuky kladívek, klepání, řehtání koní 
a změti hlasů. 
 
Období saského „Krále Slunce“ 
Období vlády saských kurfiřtů a polských králů Augusta II. a jeho syna Augusta III., známé svojí opulentností, 
přibližuje expozice v budově, která kdysi sloužila dělostřelecké obraně. Téměř osm metrů dlouhý model, 
zachycující průvod kočárů, ukazuje nepředstavitelné úsilí, které bylo vynakládáno tehdy, když saský kurfiřt a 
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polský král August Silný pořádal na Königsteinu slavnosti pro své hosty. Kromě Dvorské kuchyně, Dvorských 
sklepů a Dvorské cukrárny se pro tyto příležitosti dopravoval na pevnost Königstein i nábytek z drážďanského 
zámku. 
 
Legendární hostiny z této doby připomínají i pozůstatky Obřího sudu, jehož výška dosahovala více než 10 
metrů a který mohl pojmout téměř 250 000 litrů vína. Tehdy byl považován za největší vinný sud na světě. 
Kulturu stolování barokní doby přibližuje dvorský míšeňský porcelán a broušené sklo. A stejně jako hosté 
Augusta Silného, se mohou i dnešní návštěvníci expozice postavit na osobní váhu, která jim ukáže, jak moc 
se jim pobyt na pevnosti Königstein líbil. 
 
Překvapení je pak připraveno v „královských komnatách“ v horním patře Domu nad průjezdem: V místnostech, 
ve kterých kdysi bydleli vládci, vítají návštěvníky figuríny kurfiřta a krále a jeho nejmilejší dcery, krásné 
hraběnky Orzelské, spolu s pruským králem Bedřichem Vilémem I. 
 
Historie představená multimediální formou 
Další část expozice se pak věnuje období napoleonských válek a začátkům cestovního ruchu na Králově 
Kameni. Bývalý vojenský význam pevnosti je zde připomenut celou řadou zbraní a uniforem. Mezi vrcholné 
exponáty patří vzácné filmové záznamy z období druhé světové války, na kterých je mimo jiné zachycen i 
generál Henri Giraud, kterému se jako jedinému válečnému zajatci podařilo ze zajateckého tábora na pevnosti 
uprchnout. 
 
Poslední místnost expozice je věnována chovancům nápravně – výchovného ústavu pro mládež a setkání 
s legendárními postavami východoněmeckých večerníčků státní televize NDR „Flachs und Krümel“, kteří 
světlo světa spatřili právě na pevnosti Königstein. 
 
Celá výstava je koncipována multimediálně. Vedle filmů vypráví zábavnou a přehlednou formou o historii 
pevnosti i poslechové stanice a do budoucna i audioguide. Pro zájemce o hlubší studium jsou připravené 
dotykové obrazovky s dalšími informacemi. Děti mohou pevnost objevovat hravou formou. A ke slyšení tu 
bude nejen německá verze proslulé německé lidové písně o pevnosti Königstein, nazpívaná dětským 
pěveckým sborem drážďanské Semperovy opery, ale vůbec poprvé i její česká verze v úpravě Cyrila 
Podolského a Davida Rottera. 
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Tiskové zprávy 
Historicky významná stavba na pevnosti Königstein byla předána k užívání 

 
Drážďany / Königstein, 30. října 2014 (SMF/SIB) – Po dva roky trvajících stavebních pracích byla dnes 
obecně prospěšné společnosti Festung Königstein gGmbH s r.o. předána do užívání první etapa 
rekonstrukce, skládající se z Domu nad průjezdem a budovy dělostřelecké obrany. Za přítomnosti Volkera 
Kylaua, vedoucího referátu výstavby a správy nemovitostí Saského státního ministerstva financí a Dr. Angeliky 
Taubeové, jednatelky obecně prospěšné společnosti Festung Königstein gGmbH s r.o., proběhlo předání 
opraveného souboru budov západní zástavby na pevnosti Königstein. 
 
Volker Kylau: „Soubor budov, který dnes mohu předat, patří mezi historicky nejdůležitější a nejvíce viditelné 
objekty na pevnosti Königstein. Prostorové a technické požadavky mohly být vynikajícím způsobem vyřešeny 
díky kvalitní přípravě projektu a dohodám mezi stavebníkem a uživatelem. O to více mě těší, že první etapa 
rekonstrukčních prací o celkovém objemu nákladů ve výši 10,5 milionů EUR mohla být dokončena včas 
před otevřením stále expozice „IN LAPIDE REGIS – Na Králově Kameni. 800 let života na pevnosti 
Königstein.“, jejíž otevření je plánováno v roce 2015. 
 
 
Jednatelka Dr. Angelika Taubeová: „Dokončení komplexních sanačních prací na objektu Domu nad průjezdem 
a na budově dělostřelecké obrany představuje milník ve stavebních dějinách pevnosti Königstein od roku 
1990. Dnes stojíme na prahu realizace našeho nejnáročnějšího muzeálního záměru: velké 
stálé expozice o historii pevnosti Königstein. Téměř 30 let jsme pro tuto výstavu bádali a shromažďovali 
exponáty, nyní se tato výstava může stát skutečností. Počínaje květnem příštího roku naleznou návštěvníci 
v objektech v západní části pevnosti zábavnou a interaktivní výstavu, odpovídající současným vědeckým 
poznatkům, která je vezme na výlet do proměnlivé a bohaté minulosti tohoto areálu. Současně budou moci 
navštívit i místnosti, které dosud veřejnosti přístupné nebyly.“ 
 
Pod projektovým vedením státního podniku pro správu nemovitostí a řízení stavebních projektů Sächsisches 
Immobilien- und Baumanagement (SIB) byly ve dvou patrech na ploše více než 2 170 m2 užitné plochy 
vytvořeny prostory pro výstavu a technické zázemí. Největší část připadá na 33 místností s užitnou plochou 
o rozloze 1 200 m2. 
 
Kromě nově upravené vstupní části bylo možno vytvořit i řazení místností, odpovídající dnešním požadavkům 
na výstavní koncepce. Současně bylo nutno integrovat řadu nových technických instalací, mimo jiné 
elektrorozvaděče pro osvětlení místností a expozice, požární hlásiče, vodovodní a kanalizační síť. Rozsáhlé 
technické prvky byly týmem projektantů citlivě zasazeny do stávající stavební substance. 
 
V expozici byly podlahy vybaveny podlahovým topením, stěny získaly prodyšné nátěry, barevně odpovídající 
koncepci výstavy. 
 
Do stavebních prací na pevnosti Königstein investoval Svobodný stát Sasko od roku 1991 zhruba 53,5 milionů 
EUR. 
 
Po dokončení celého komplexu opatření pro umístění expozice, dojde během druhé etapy k rekonstrukci 
Hradu Jana Jiřího, kde své prostory najdou správa pevnosti, archiv a knihovna. ■ 
 
Vydavatel: 
Saské státní ministerstvo financí 
Kontakt pro média ke stavebním projektům na pevnosti Königstein 
Státní podnik Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 
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Expozice 
Jednotlivé místnosti expozice přehledně 

 
Přízemí 
Místnosti 1 – 4 Vstup a úvod s modelem pevnosti a filmem 
Místnost 5 Vznik hory Königstein a první lidské stopy 
Místnosti 6 – 8 Středověký hrad na Königsteinu 
Místnosti 9 – 11 Od hradu k pevnosti 
Místnost 12 Místo dvorské reprezentace v 17. století 
Místnosti 28 – 33 Byt velitele pevnosti 
 
Horní patro 
Místnosti 13 – 17 Pevnost Königstein v době Augusta Silného a jeho  
syna 
Místnosti 18 – 19 Sasko a Napoleon 
Místnost 20 – 21 Královské pokoje 
Místnost 22 Pevnost Königstein a objevení Saského Švýcarska 
Místnost 23 Pevnost proti vnitřnímu a vnějšímu nepříteli 
Místnost 24 Přestavba na hraniční pevnost Německé říše 
Místnost 25 První světová válka 
Místnost 26 Pevnost Königstein ve Třetí říši 
Místnost 27 Pevnost Königstein v dobách NDR 
 
  

Vrcholy nové expozice (výběr) 
 
Faksimile hornolužické hraniční listiny z roku 1241 
Český král Václav I. pečetil dne 7. května roku 1241 na Králově Kameni („in lapide regis“) hornolužickou 
hraniční listinu, která upravovala průběh hranice mezi míšeňským biskupstvím a Horní Lužicí, patřící 
k Českému království. V této listině je Königstein – Králův Kámen (König = král, Stein = kámen) – zmiňován 
poprvé. Originál listiny je uložen v Hlavním saském státním archivu (Sächsisches Hauptstaatsarchiv) 
v Drážďanech. 
 
Rozhovor s architektem 
Kurfiřt August I. Saský (1526 – 1586) pověřil v roce 1567 italského císařského architekta Pietra Ferrabosca 
zpracováním posudku, zda je stolová hora Königstein vhodná pro výstavbu pevnosti. Výsledek posudku byl 
pozitivní. Tuto scénu představují voskové figuríny. 
 
Dioráma „Přestavba hradu na zemskou pevnost“ 
V době vlády saského kurfiřta Kristiána I. (1560 – 1591) a jeho nástupců, byl v letech 1589 a 1594 starý hrad 
Königstein přestavěn na pevnost. Vedení stavby převzal Paul Buchner. Během této doby vznikají mimo jiné 
Dům nad průjezdem a budova dělostřelecké obrany spolu s 2,2 km dlouhou poprsní hradbou kolem celé hory. 
Tato událost je na výstavě připomenuta ve formě trojrozměrného obrazu. Návštěvník zde spatří velké 
staveniště v měřítku 1 : 20: Na dřevěných lešeních, u jeřábů a v dílnách zde pracuje více než stovka 
stavebních dělníků. Stavební materiál přivážejí těžce naložené koňské povozy. Scénu oživují zvuky kladívek, 
klepání, řehtání koní a změti hlasů. 
 
Průvod kočárů Augusta Silného. 
Téměř osm metrů dlouhý model, zachycující průvod kočárů, ukazuje úsilí, které bylo prokazatelně 
vynakládáno tehdy, když saský kurfiřt a polský král August Silný pořádal na Königsteinu slavnosti pro své 
hosty. Kromě částí Dvorské kuchyně, Dvorských sklepů a dvorské cukrárny se pro tyto příležitosti dopravoval 
na pevnost Königstein dokonce i nábytek z drážďanského zámku. 
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Pozůstatky Obřího sudu 
Legendární hostiny z této doby připomínají i pozůstatky Obřího sudu, jehož výška dosahovala více než 10 
metrů a který mohl pojmout téměř 250 000 litrů vína. Sud, navržený vrchním zemským stavitelem 
Pöppelmannem, byl vyroben z dubového dřeva a bohatě zdoben řezbou a skleněnými poháry. Byl považován 
za největší vinný sud na světě. V roce 1819 byl stržen. Jediné fragmenty, které se z původního sudu 
dochovaly, jsou dekorační miska s vinnými hrozny a listy vinné révy z lipového dřeva. 
 
Porcelán Saské dvorské cukrárny 
Kulturu stolování barokní doby přibližuje dvorský míšeňský porcelán a broušené sklo. Vystaveny jsou mimo 
jiné dvorské nádoby s dekorem „Reicher Roter Drache“, který byl do roku 1730 vyhrazen pouze saskému 
dvoru. 
 
Osobní váha a vážní kniha 
Pro obveselení dvorské společnosti zavedl August Silný osobní váhu. Před a po každé hostině byli hosté 
zváženi, aby se zjistilo, kolik toho kdo snědl. Opis staré vážní knihy se dochoval do dnešních dnů. Vystavená 
váha je rekonstrukcí ze třicátých let 20. století. Podoba původní váhy je zachycena na starých fotografiích. 
Pomocí počítačové animace si mohou návštěvníci osoby dvora na výstavě zvážit. 
 
Restaurované královské pokoje 
Překvapení je pak připraveno ve zrestaurovaných „královských komnatách“ v horním patře Domu nad 
průjezdem: V místnostech, ve kterých kdysi bydleli vládci, vítají návštěvníky figuríny kurfiřta a krále a jeho 
nejmilejší dcery, krásné hraběnky Orzelské, spolu s pruským králem Bedřichem Vilémem I. Kromě toho zde 
jsou vystaveny odkryté nástěnné malby švýcarských gardistů z roku 1725, fajánsová kamna z 18. století a 
projekce galerie předků rodu Wettinů spolu s portréty velitelů pevnosti Königstein. 
 
Voskové figuríny 
V místnostech, ve kterých kdysi bydleli vládci, vítají návštěvníky figuríny kurfiřta a krále a jeho nejmilejší dcery, 
krásné hraběnky Orzelské, spolu s pruským králem Bedřichem Vilémem I 
 
Rodová galerie Wettinů a portréty velitelů pevnosti 
Pomocí projekce jsou v královských pokojích zobrazeny portréty příslušníků německého šlechtického rodu 
Wettinů spolu s portréty bývalých velitelů pevnosti Königstein. 
 
Fajánsová kamna z 18. století 
V prostorách Domu nad průjezdem bylo během rekonstrukčních prací nalezeno velké množství střepů, které 
byly během renovačních prací v 19. století použity jako zásyp podlahy. Tyto střepy pocházejí prokazatelně 
z fajánsových kamen z první poloviny 18. století. Ve dva metry vysokých kamnech se zatopilo pouze jednou. 
Přitom patrně došlo ke vzniku trhliny, kvůli které již nemohla být dále používána. Restaurátorovi z Míšně se 
podařilo všechny střepy opět složit, takže návštěvník uvidí v expozici původní kamna. 
 
Byt velitele pevnosti 
Byt velitele pevnosti představuje panskou bytovou kulturu na přelomu století. Byt se skládá ze šesti místností 
a byl rekonstruován podle historických fotografií z roku 1900. 
 
Zbraně a uniformy 
Bývalý vojenský význam pevnosti připomíná řada zbraní a uniforem z různých staletí. 
 
Filmové dokumenty z doby druhé světové války 
Návštěvník bude moci shlédnout filmové snímky pevnosti Königstein z doby druhé světové války. Na nich je 
mimo jiné zachycen i generál Henri Giraud, kterému se v roce 1942 jako jedinému podařilo ze zajateckého 
tábora na pevnosti uprchnout.  
 



10 
 

Večerníčky státní televize NDR 
První filmové studio, vyrábějící první dětské seriály v německojazyčných televizích, se nacházelo na pevnosti 
Königstein v Hradě Jana Jiřího, kde vznikaly oblíbené večerníčky „Flax und Krümel“. Výstava je připomene. 
 
Písnička o pevnosti 
V expozici bude ke slyšení nejen německá verze proslulé německé lidové písně o pevnosti Königstein, 
nazpívaná dětským pěveckým sborem drážďanské Semperovy opery, ale i její česká verze v úpravě Cyrila 
Podolského a Davida Rottera.  
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Další informace 
Historie pevnosti Königstein  

1233 Patrně první písemná zmínka. 
1241 První jmenovité uvedení jako „lapis regis (lat. Králův Kámen, něm. König = král, Stein = kámen) v 
hornolužické hraniční listině, kterou zde pečetil český král Václav I.  
1408 Během opovědi Donínů se Königstein dostává do majetku saského vládnoucího rodu Wettinů. 
1516 Založení kláštera „Chvály zázraků Panny Marie", který zde existuje do roku 1524. 
1589 Saský kurfiřt Kristián I. přikazuje přestavbu hradu na zemskou pevnost. Do roku 1594 vznikají mimo jiné 
Dům nad průjezdem, budova pro dělostřeleckou obranu, Stará kasárna, Kristiánův hrad (dnes Bedřichův 
hrad), Stará zbrojnice a poprsní hradba. 
1591 Na pevnost Königstein je dopraven první státní vězeň, kancléř Dr. Mikuláš Krell. Dalšími politickými 
vězni, drženými na Königsteinu, byli Johann Friedrich Böttger (1706/07), Michail Bakunin (1849) a August 
Bebel (1874). Jako státní vězení sloužila pevnost až do roku 1922. 
Kolem r. 1730 Pevnost Königstein se vyrovná samostatnému posádkovému městu s vlastním tržním právem, 
kostelem, školou, hřbitovem, pekárnou, řezníkem, kasárnami, stájemi a zahradami. 
1756 Během sedmileté války (1756 – 1763) je nedaleko pevnosti Königstein zajata saská armáda. Kurfiřt se 
spolu se svým dvorem ukryl do bezpečí na pevnost Königstein. Pevnost je prohlášena za neutrální. 
1806 Sasko se z Napoleonovy milosti stává královstvím a pevnost Königstein se stává součástí pevností 
Rýnského spolku. Napoleon provedl inspekci pevnosti Königstein v roce 1813. 
1815 Během Vídeňského kongresu ztrácí Sasko velké části svého území. Königstein zůstává jedinou saskou 
zemskou pevností. 
1870 V prusko-francouzské válce je pevnost poprvé využita jako tábor pro válečné zajatce. 
1913 Místo velitele pevnosti je ve vojenském rozpočtu škrtnuto, zrušení statutu pevnosti. 
1914 Zajatecký tábor pro ruské a francouzské důstojníky a vojáky. 
1939 Zajatecký tábor pro polské a francouzské generály a důstojníky. 
1945 Velitel zajateckého tábora předává velení francouzským válečným zajatcům. Zajatecký tábor později 
evakuuje zvláštní jednotka americké armády a pevnost obsazuje Rudá armáda, která na pevnosti zřizuje 
lazaret. 
1949 Nápravně – výchovný ústav pro mládež, ve kterém byly vychováváni a vzděláváni politicky nepohodlní 
mladí lidé nebo mladí lidé, kteří se během zmatků válečných událostí dopustili trestného činu. 
1955 Areál pevnosti je zpřístupněn veřejnosti jako muzeum. 
1991 Pevnost Königstein přechází do vlastnictví Svobodného státu Sasko. Nejprve je provozována ve formě 
státního zámku, od roku 2000 ve formě společnosti s ručením omezeným (GmbH) a od roku  
2003 ve formě obecně prospěšné společnosti s ručením omezeným (gGmbH). 
2015 Otevření nové stálé expozice o historii pevnosti Königstein. 
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Historický význam výstavních prostor 

 
Stálá expozice s názvem „In lapide regis – Na Králově Kameni“ se nachází v prostorách západní zástavby na 
pevnosti Königstein, která se skládá z Domu nad průjezdem a budovy dělostřelecké obrany. Tyto budovy 
byly postaveny mezi lety 1589 a 1594 během přestavby hradu na pevnost. 
 
Jako první byl na západní straně nad přirozenou skalní rozsedlinou, která se využívala jako výstup na 
pevnost, postaven Dům nad průjezdem (postaven v letech 1589 – 1591). To nabízelo příznivé možnosti pro 
obranu pevnosti. Poté vznikla budova pro dělostřeleckou obranu (postavena v letech 1591 – 1592) jako 
spojovací článek mezi Domem nad průjezdem a starým císařským hradem (dnes Hrad Jana Jiřího). Budova 
dělostřelecké obrany sloužila k ostřelování vstupní části. Dům nad průjezdem a budova dělostřelecké obrany 
mají mohutné klenby a zčásti dvoupatrové sklepy, ve kterých byla umístěna děla. 
 
Přízemí a vrchní patro těchto budov sloužilo k obytným účelům. Zde mimo jiné bydlel i saský dvůr v době, kdy 
se na pevnosti zdržoval. Některé místnosti jsou proto označovány jako „královské pokoje“. V budově 
dělostřelecké obrany měl svůj byt, služební místnosti a sklad správce proviantu. Krellovou věží, která spojuje 
budovu dělostřelecké obrany s Hradem Jana Jiřího, mohl přecházet do Hradu Jana Jiřího a tím i  
na půdy, které sloužily také jako skladiště zásob. Jihozápadní křídlo Domu nad průjezdem obýval velitel 
pevnosti se svojí rodinou. Zde se nachází byt velitele pevnosti, který byl zrekonstruován podle historických 
fotografií z doby kolem roku 1900. 
 
Byty byly upraveny a vybaveny podle nejnovějších představ. Každý byt se skládal z obytné světnice (s 
kachlovými kamny), ložnice (s krbem) a samostatným prevétem. Součástí některých bytů byla i kuchyně. 
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