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Vodní hrad Heidenreichstein
Nejkrásnější vodní hrad v zemi
Již první kroky jsou nezapomenutelné: hned dva padací mosty vedou návštěvníky na 
největší středověký vodní hrad Rakouska – hrad Heidenreichstein! Založení hradu a obce 
se odhaduje na období mezi lety 1180 a 1190. Mohutné zdi se zrcadlí ve vodní hladině  
a výjimečná je především skutečnost, že hrad nebyl nikdy zničen. Hosty vítá areál se 
čtyřmi křídly, třemi rohovými věžemi, 
romantickými arkádami a zve je na výstavu 
o životě šlechtických rodin Palffy, Obizzi, 
van der Straten-Ponthoz a současných 
majitelů, rodiny Kinských. Historické stoly, 
židle a skříně ze staletého dřeva prezentují 
řemeslné umění gotiky, renesance a baroka. 
Ty odvážnější, ale jistě i děti a mládež, čeká 
mimořádné dobrodružství: vstoupit do 
hradní věže, která byla postavena zřejmě 
již kolem roku 1160, a vystoupat do jejích 
půdních prostor!
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  Burg Heidenreichstein, Schremserstraße 1, A-3860 Heidenreichstein   
 0043 (0)2862 52268
 Mai - November / květen - listopad
 www.kinsky-heidenreichstein.at

V rámci workshopů pro školní třídy je pro mladé 
hradní pány a dámy připravena dokonce možnost 

vytvořit si vlastní erb nebo rytířskou helmu.

TIP 
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Wasserburg Heidenreichstein
Die schönste Wasserburg des Landes
Schon die ersten Schritte sind unvergesslich: Zwei Zugbrücken geleiten die Gäste in 
Österreichs größte mittelalterliche Wasserburg – die Burg Heidenreichstein! Imposant 
spiegeln sich ihre Gemäuer im Wasser, und das Besondere: Sie wurde nie zerstört. Mit vier 
Flügeln, drei Ecktürmen und romantischen Arkaden begrüßt sie ihre Gäste und heißt diese 
zu einer Ausstellung über das Leben der Adelsfamilien Palffy, Obizzi, van der Straten-Ponthoz 

und den heutigen Eigentümern, Familie 
Kinsky, willkommen. Historische Tische, 
Stühle und Schränke aus Jahrhunderte 
altem Holz veranschaulichen die Hand-
werkskünste der Gotik, Renaissance 
und dem Barock. Die Mutigen sowie die 
Kinder und Jugendlichen erwartet ein 
außergewöhnliches Abenteuer: Es gilt, ein 
Stück des Bergfrieds zu durchschreiten 
und den Dachboden zu erklimmen! 
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Bei Workshops für Schulklassen können sich die 
jungen Burgherren und Burgfräuleins sogar ihr eigenes 

Wappen oder einen Ritterhelm basteln.

TIPP 

23.
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