Oblast skalních
sklepů
Radnice
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ŽASNĚTE nad neuvěřitelnou
dovedností kameníků
minulých staletí, kteří
svýma rukama vytvořili
tato působivá sklepení.
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VSTUPTE do tajemné
podzemní říše velkého
okresního města s více
než 130 jednotlivými
skalními sklepy.
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Sjezd z dálnice
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SEZNAMTE SE blíže s historií
kvašení a skladování piva
v těchto sklepích, s vývojem
tehdejšího hospodářsky
významného komunálního
vaření piva a využitím
skalních sklepů jako
protileteckých krytů za
druhé světové války.
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Velké okresní město Schwandorf – turistická kancelář
Kirchengasse 1 | 92421 Schwandorf
ZAŽIJTE s regensburskou
městskou myší prohlídku,
během které vás humorné
hrané scénky přenesou do
historie právě těchto
„sklepních zlodějů“.

VYCHUTNEJTE SI
koncerty a vystoupení
malých divadelních forem
v pohádkově krásném
„Kulturním sklepu“
s vynikající akustikou
v ulici Fronberger Straße.

Tel.: (0 94 31) 45-550
Fax: (0 94 31) 45-551
felsenkeller@schwandorf.de
www.felsenkeller-labyrinth.de
Otvírací doba turistické kanceláře:
Po – Pá: 09.00 – 18.00 hod. | So: 09.00 – 13.00 hod.
Neděle a svátky: zavřeno
Turistická kancelář ráda přijme vaši rezervaci na jednu
z pravidelně konaných prohlídek a podpoří vás při
plánování vašeho individuláního prohlídkového termínu
pro váš závod nebo pro výlet vašeho zájmového spolku.

Snímky: Thomas Kujat, Werner Robold, Peter Hofmann, Karin Mager, Thomas Huber, Gerhard Götz

VYDEJTE SE po stopách
tzv. „sklepních zlodějů“
ve spletitém, místy až
třípatrovém labyrintu
skalních chodeb
a sklepních prostor.
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VZRUŠUJÍCÍ ZÁŽITEK
V PODZEMÍ
SCHWANDORFU
NEJVĚTŠÍ LABYRINT SKALNÍCH
SKLEPŮ V BAVORSKU

NAHLÉDNUTÍ

Svým rozsahem, počtem místností
vytesaných místy až ve třech patrech
a jejich převážně v originálním stavu
dochovanou čtyři sta let starou
stavební substancí se schwandorfské
skalní sklepy řadí k jedinečným
pamětihodnostem celého Bavorska.

KOLEM 1500

KOLEM 1600

KOLEM 1812

1857 / 1858

OD 1920

1931 / 1932

1945

DNES

PRVNÍ SKALNÍ SKLEPY

PRVNÍ EXPORTY

ROZŠIŘOVÁNÍ

Kolem roku 1600 mohl
Schwandorf, díky přechodu
na spodní kvašení a s ním
spojené výstavbě skalních
sklepů, již „exportovat“
pivo do Regensburgu a do
Nabburgu. Pivovarnictví
v této době patří k nejdůležitějším zdrojům příjmů jak
města, tak i jeho obyvatel.

ÚPADEK
KOMUNÁLNÍHO
PIVOVARNICTVÍ

SKLEPNÍ ZLODĚJI

Kolem roku 1500 byly ve
schwandorfské hoře z železitého pískovce vyhloubeny první
skalní sklepy. Díky své téměř
stálé teplotě okolo 8 °C
sloužily zdejším sládkům jako
ideální sklepy pro kvašení a
skladování zde vařeného
piva se spodním kvašením.

80 SKALNÍCH
SKLEPNÍCH MÍSTNOSTÍ

PROTILETADLOVÝ
BUNKR

JEDINEČNÁ
PAMĚTIHODNOST

V roce 1945 zachraňují skalní
sklepy, které byly částečně
upraveny na protiletecké kryty,
život tisícům osob hledajících
úkryt. V té době byl Schwandorf
z více než 70 % zničen
bombardováním.

Koncem 90. let minulého
století začalo město
Schwandorf s rozsáhlými
sanačními pracemi a s přípravou labyrintu skalních sklepů
k turistickému využití.

V roce 1812 se ve Schwandorfu
zabývalo 80 měšťanů výrobou
komunálního piva, to znamená,
že existovalo již více než 80
skalních sklepních místností.

V letech 1857 až 1858 založili
tři pivovarníci komunálního
piva ve městě soukromé
pivovary a rozšířili své již
stávající skalní sklepy o další
početné místnosti.
V 19. století procházejí skalní
sklepy ve Schwandorfu
poslední velkou fázi rozšiřování
a výstavby nových prostor.

Od roku 1920 začíná
pozvolný úpadek
komunálního pivovarnictví
a dochází k druhotnému
využívání skalních sklepů.

Při svých zlodějských
výpravách v letech 1931 a
1932 pronikají do podzemních
sklepení „sklepní zloději“.
Probourávají zde vyzděné
části a přírodní skalní stěny
a spojují tak sedm sklepních
systémů s celkem více než
60 místnostmi a průchody.
Takto se zrodil labyrint
skalních sklepů.

Později upadly skalní sklepy
v zapomnění a byly zasypávány
sutí a odpadky.

Od té doby si schwandorfské
podzemí prohlédlo již více
než 250 000 návštěvníků.
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