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Zřícenina Schellenberg
Po stopách šlechtických rodů pozdního středověku 
Zhruba 4 kilometry východně od obce Flossenbürg a v bezprostřední blízkosti bavorsko-
české hranice se nachází zbytky pozdně středověkého šlechtického hradu Schellenberg. 
Svou polohou 826 metrů nad mořem je zřícenina současně nejvyšším bodem v okrese 
Neustadt an der Waldnaab a představuje tak skvělé vyhlídkové místo, ze kterého lze 
vychutnávat pohled na další zříceniny v okolí, hrad Parkstein nebo český vrchol Havran. 
Ten, kdo ke zřícenině přichází z parkoviště Planer Höhe, se vydává po stopách šlechtických 
rodů pozdního středověku. V srpnu 
roku 1347 založený hrad procházel 
obdobími plnými změn, v roce 1498 byl 
dobyt a zcela zničen. Kromě dodnes 
zachovaných trosek stojí za zmínku 
především skalní útvary nacházející 
se pod nimi. Návštěvu zříceniny lze 
však také naplánovat jako součást 
přeshraniční okružní pěší túry plné 
zážitků, v rámci které lze objevit řadu 
dalších pamětihodností regionu. 
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   D-92697 Georgenberg / dostupnost pouze pěšky z parkoviště  
pro turisty Planer Höhe (cca 30 minut chůze)

  0049 (0)9433 / 203810 (Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald)
 Frei zugänglich / volně přístupné
 www.oberpfaelzerwald.de/burgruine-schellenberg 

Po prohlídce hradu se návštěvníci mohou  
posílit dobrým jídlem v hostinci ve starém mlýně  
- Alte Mühle Gehenhammer. Návštěvní doba zde:  

www.oberpfaelzerwald.de/alte-muehle-gehenhammer-1 

TIP 
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OBERPFALZ / HORNÍ FALC

49°43‘56“N, 12°23‘56“E

Burgruine Schellenberg
Unterwegs auf spätmittelalterlichen Adelsspuren
Etwa 4 Kilometer östlich von Flossenbürg und in unmittelbarer Nähe der bayerisch-
tschechischen Grenze befinden sich die Reste der spätmittelalterlichen Adelsburg 
Schellenberg. Auf 826 Metern Höhe gelegen, ist sie zugleich die höchste Erhebung im 
Landkreis Neustadt an der Waldnaab und kann als Aussichtspunkt genutzt werden, der 
den Blick auf weitere Burgruinen in der Umgebung, den Parkstein und den tschechischen 
Berg Havran freigibt. Wer vom Wanderparkplatz Planer Höhe hierher kommt, begibt 
sich zurück auf die Spuren des spätmittelalterlichen Adels. Im August 1347 gegründet, 
erlebte die Burg eine wechselvolle Geschichte und wurde im Juli 1498 erobert und 
geschleift. Neben den bis heute erhaltenen Ruinen ist vor allem die darunterliegende 
Felsformation interessant. Zudem kann der Burgbesuch in eine erlebnisreiche, ca. 10 
Kilometer lange grenzüberschreitende Rundwanderung eingebunden werden, die weitere 
Sehenswürdigkeiten der Region bietet.   
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Nach dem Burgbesuch bietet sich eine Stärkung  
mit einer leckeren Brotzeit in der Alten Mühle 

Gehenhammer an. Öffnungszeiten unter:  
www.oberpfaelzerwald.de/alte-muehle-gehenhammer-1 

TIPP 
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