
1514

Zřícenina Altnußberg
Největší a nejstarší hradní komplex v Bavorském lese
Hrad Altnußberg, největší a nejstarší hradní areál v Bavorském lese, byl po 500 letech 
probuzen ze spánku, archeologicky prozkoumán a zpřístupněn návštěvníkům.
Altnussberg byl hlavním sídlem Nussbergových, kteří se zde objevují již ve 12. století 
jako ministeriálové hrabat Bogenových. Postupem času získávali moc a vliv, následně 
je vévoda Albrecht I. von Straubing-Holland pověřil v roce 1360 dědičným dvorským 
úřadem. V roce 1309 Konrad von Nussberg hrad opustil a založil strategicky výhodněji 
položený hrad Neunussberg. Od této doby, relativně nevýznamný hrad, získala v roce 
1345 jako zástavu rodina Degenberg. Konrad von Degenberg zu Altnussberg, jež byl 
v roce 1465 povýšen do stavu svobodných pánů, se stal jednou z hlavních vůdčích 
osobností v rámci povstání proti vévodovi Albrechtu IV. Následně byl hrad Altnussberg  
v takzvané „Böcklerově válce“ 1468/69 dobyt vévodou a zcela zničen. Jelikož hrad nesměl 
být znovu postaven, zůstal zříceninou a byl v bavorském inventáři uměleckých památek 
v roce 1926 veden jako hradní místo (Burgstall). V osmdesátých letech minulého století 
nechala obec odkrýt a restaurovat základy, přičemž se nejrozsáhlejší rekonstrukce 
dostalo hlavní věži.  Vybrané nálezy v rámci vykopávek jsou vystaveny v hradním muzeu. 
Historické předměty nalezené při vykopávkách skýtají náhled do života ve středověku. 
Návštěvníci mohou tyto cenné nálezy obdivovat právě v hradním muzeu Altnußberg.  
V rámci prací byla také objevena podzemní úniková chodba, která kdysi vedla z hradu až 
dolů do vesnice Altnußberg.

  Burgruine Altnußberg, Auf dem Schloßberg, D-94244 Geiersthal   
  0049 (0)9923 / 3462
  Burgruine ist ganzjährig zugänglich, Museum ist nur während der 

Öffnungszeiten der Burgschänke offen (April bis Oktober)    
Zřícenina je celoročně přístupná, muzeum je otevřené pouze  
v době, kdy má otevřeno i hradní krčma (duben – říjen) 

 www.burgruine-altnussberg.de

Z pětihranné hlavní věže, která se 
zachovala pouze jako podezdívka,  

se v rámci volné rekonstrukce stala  
22 m vysoká vyhlídková věž.
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Burgruine Altnußberg
Größte und älteste Burganlage des Bayerischen Waldes
Die Burg Altnußberg ist die größte und älteste Burganlage des Bayerischen Waldes und 
wurde nach 500 Jahren Dornröschenschlaf ausgegraben, archäologisch erforscht und für 
Besucher geöffnet.
Altnussberg war Stammsitz der Nussberger, die bereits im 12. Jahrhundert als 
Dienstmannen der Grafen von Bogen auftauchen. Sie erlangten in der Folge große 
Macht und Einfluss, woraufhin ihnen Herzog Albrecht I. von Straubing-Holland 1360 das 
Erbmarschallamt übertrug. 1309 gab Konrad von Nussberg die Burg auf und errichtete die 
strategisch günstiger gelegene Burg Neunussberg. Die fortan recht bedeutungslose Burg 
kam 1345 als Pfand an die Degenberger. Konrad von Degenberg zu Altnussberg, 1465 in 
den Freiherrnstand erhoben, war eine der Führungspersonen im Aufstand gegen Herzog 
Albrecht IV., woraufhin Altnussberg im so genannten Böcklerkrieg 1468/69 durch den 
Herzog eingenommen und zerstört wurde. Da die Burg nicht wieder errichtet werden durfte, 
blieb sie als Ruine erhalten und wurde 1926 im Inventar der bayerischen Kunstdenkmäler 
prompt als Burgstall beschrieben. In den 1980er Jahren grub die Gemeinde auf Initiative 
des damaligen Bürgermeisters Ludwig Hilmer die Fundamente aus und sanierte sie, wobei 
der Bergfried eine umfassende Rekonstruktion erfuhr. Ausgewählte Grabungsfunde sind 
im Burgmuseum ausgestellt. Bei den Ausgrabungen wurden viele historische Stücke 
gefunden, die uns einen guten Einblick ins das Leben im Mittelalter geben. Auch ein 
unterirdischer Fluchtweg, der einst von der Burg bis ins Dorf Altnußberg hinunter geführt 
hat, kam hierbei ans Tageslicht.
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Der eigentlich nur als Sockel erhaltene 
fünfeckige Bergfried erfuhr eine freie 
Rekonstruktion zu einem 22 m hohen 

Aussichtsturm.
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