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Hradní aréna Reinsberg
Od bývalé obranné pevnosti k multifunkční aréně
V rané době Babenbergů, tedy zhruba v 10. století, sloužil Reinsberg jako hraniční opevnění 
k ochraně tehdejšího území Korutanské marky. Díky hradní paní Adelheid von Reinsberg 
zažil hrad ve 13. a 14. století společenský a ekonomický rozmach. Koncem 16. století však byl  
v průběhu selských povstání vydrancován a zničen. Později byl hradní komplex sice znovu 
postaven, ale Josefem II. v 18. století zavedená „střešní daň“ definitivně zpečetila osud 
hradu. Čistá a jednoduchá současná architektura, moderní stavební prvky jako protiklad  
k zachovaným částem hradní zříceniny tvoří pomyslný most mezi prvním a třetím tisíciletím. 
Celosvětovým unikátem je zavěšené zastřešení dolního nádvoří připomínající létající talíř, 
které zajišťuje ochranu před nepříznivým počasím.
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Zastřešená návštěvnická terasa, třípatrová sýpka, palác 
s rytířským sálem, vyhlídkovou terasou a lóžemi pro 

diváky doplňují celou kulisu a vytváří tak z hradní arény 
dokonalé prostředí pro pořádání akcí všeho druhu.
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Burgarena Reinsberg
Kulturerlebnis auf der Burgarena Reinsberg
Zur Zeit der frühen Babenberger, also in etwa im 10. Jahrhundert, 
fungierte Reinsberg als Grenzburg zur damaligen Karantinischen 
Mark. Unter der Burgherrin Adelheid von Reinsberg erlebte die Burg 
im 13. und 14. Jahrhundert ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Blüte. Ende des 16. Jahrhunderts wurde sie bei den Bauernaufständen 
geplündert und verwüstet. Danach wurde die Anlage aber wieder 
aufgebaut, bis schließlich die von Joseph II. eingeführte Dachsteuer 
im 18. Jahrhundert das Schicksal der Burg besiegelte. Klare und 
einfache zeitgenössische Architektur, 
moderne Bauelemente im Kontrast zu 
den erhalten gebliebenen Teilen der 
Burgruine spannen selbstbewusst 
einen Bogen vom ersten ins dritte 
Jahrtausend. Eine weltweite Neuheit 
ist eine schwebende, fast ufo-artige 
Überdachung des unteren Burghofes, 
die für wetterfeste Bedingungen sorgt.
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Eine überdachte Besucherterrasse, der dreigeschossige 
Getreidespeicher, die Hochburg mit dem Rittersaal, der 
Aussichtsterrasse und den Zuschauerlogen ergänzen 

das Ensemble und machen die Burgarena zur perfekten 
Location für Veranstaltungen aller Art.
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