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Hrad Plankenstein 
Hrad v Alpském podhůří kolem Melku 
Hrad z 12. století postupně přeměněný na zámek je poprvé písemně zmiňován v roce 1180. 
Díky jeho arkádovému nádvoří, hradní kapli, skalní jeskyni a celé řadě slavnostních sálů 
se stal oblíbeným výletním cílem, který přitahuje návštěvníky z celého regionu. Z vápence 
postavený hrad zřídili svého času rytíři na skalním ostrohu viditelném již zdaleka. V období, 
kdy gotiku vystřídala renesance, proběhla velkorysá přestavba na renesanční zámek.  
V roce 1571 koupil zámek Sigismund von Malenthein Plankenstein, o 84 let později jsou 
pak jako majitelé uvedeni hrabata Kunitz. Po smrti svobodného pána Bartoloměje z Tinti  
v roce 1757, který zámek získal kolem roku 1713, započal úpadek hradu. Početná zámecká 
okna nabízí dechberoucí výhled na dolnorakouské Alpské podhůří. Na Plankensteinu se 
rádi zastavují také pěší turisté, neboť kolem něj vede turistická trasa Römerweg 651 resp. 
okružní stezka Pielachtaler Rundwanderweg. 
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Hrad také nabízí možnost ubytování  
ve svých početných láskyplně zařízených 

pokojích s nádechem středověku.

TIP 
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Burg Plankenstein 
Die Burg im Melker Alpenvorland
Die zum Schloss gewordene Burg aus dem 12. Jahrhundert mit 
Arkadenhof, Burgkapelle, Felsengrotte und vielen Festsälen ist ein 
besonderer Anziehungspunkt für die gesamte Region. Nicht nur der 
atemberaubende Ausblick aus einem der zahlreichen Schlossfenster 
gibt einen Überblick über das Areal der Burg Plankenstein – auch der 
direkt am Gelände liegende Kletterpark ist dafür prädestiniert, um 
während dem Klettervergnügen den 
schönen Weitblick zu genießen. 
Die Burg Plankenstein eignet 
sich ideal für einen Tagesausflug, 
da viele Wanderwege wie der 
Römerweg 651 oder der Pielachtaler 
Rundwanderweg direkt bei der Burg 
vorbeiführen.
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Zudem bietet die Burg mit ihren 
zahlreichen Zimmern, welche im 

mittelalterlichen Charme liebevoll 
eingerichtet sind, auch eine 
Übernachtungsmöglichkeit. 
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