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Zámek Theuern
Kulturní zážitky na řece Vils v Horní Falci
Koho zajímá východobavorské hornictví a místní průmyslová kultura, a chce současně 
poznat půvab uplynulých století, ten je v kulturním zámku Theuern na správném místě! 
V roce 1781 postavený pozdně barokní zámek patřil svého času majitelům hamrů.  
Je členěn do čtyř křídel a disponuje tak uzavřeným nádvořím. Na zámku se nachází 
muzeum hornictví a průmyslu východního Bavorska. Do zámeckého areálu byly navíc 
přemístěny průmyslové památky jako hamr, brusírna a leštírna skla nebo také těžební 
věž včetně strojírny, díky čemuž návštěvník získá rozsáhlý přehled o historii průmyslové 
a hospodářské kultury v regionu. V samotném zámku se dochoval kromě schodiště se 
zdobeným zábradlím také salónek s vyřezávanými rokokovými dveřmi v prvním patře, které 
symbolizují architektonický charakter budovy. 

  Hammerherrenschloss Theuern 
 Portnerstraße 1, D-92245 Kümmersbruck

  0049 (0)9621 / 397930
 Ganzjährig geöffnet – außer Montag  

 Celoročně otevřeno, kromě pondělí
 www.kultur-schloss-theuern.de/schloss/index.php

Na zámku se každoročně v prosinci pořádají první tři 
neděle vánoční trhy s koncerty, divadelními představeními  

a řadou prezentací uměleckých řemesel.

TIP 
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OBERPFALZ / HORNÍ FALC

49°23‘11“N, 11°54‘39“E

Hammerherrenschloss Theuern
Kulturerlebnisse im Oberpfälzer Vilstal
Wer sich für den ostbayerischen Bergbau und die hiesige Industriekultur interessiert, 
zugleich aber den Charme vergangener Jahrhunderte genießen möchte, ist im Kultur-Schloss 
Theuern genau richtig! Das im Jahr 1781 errichtete spätbarocke Hammerherrenschloss 
verfügt mit seiner Vierflügelanlage über einen geschlossenen Innenhof und beherbergt das 
Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern. Ergänzend wurden zudem Industriedenkmäler 
wie ein Eisenhammerwerk, ein Glasschleif- und Polierwerk sowie ein Förderturm mit 
Maschinenhaus nach Theuern übertragen, so dass sich ein umfassender Einblick in 

die vergangene Wirtschaftsstruktur 
der Region bietet. Im Schloss selbst 
hat sich neben einer Treppe mit reich 
verziertem Geländer ein Salon im ersten 
Obergeschoss mit geschnitzten Rokoko-
Türen erhalten, die den architektonischen 
Charakter des Gebäudes widerspiegeln.      
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Alljährlich beherbergt das Schloss an drei 
Sonntagen im Dezember einen Weihnachtsmarkt mit 

Konzerten, Theateraufführungen und zahlreichen 
Präsentationen zum Kunsthandwerk.
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