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Hrad Rabí
Majestátní strážce Šumavy
Nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách a jedna z nejmohutnějších pozdně středověkých 
pevností ve střední Evropě leží v malebné pošumavské krajině jihozápadních Čech. Hrad 
Rabí vznikl kolem roku 1350 jako strážní tvrz. Během 14. a 15. století byl postupně rozšiřován 
a stal se reprezentativním sídlem pánů z Rýzmberka. Hrad byl dvakrát obléhán a dobyt 
husity, přičemž zde Jan Žižka přišel o své druhé oko. V první polovině 18. století hrad 
vyhořel a požár připravil stavbu o střechy a dřevěné části. Následně se opuštěný hrad stal 
zdrojem stavebního materiálu pro obyvatele širokého okolí. Hrad nabízí pět prohlídkových 
okruhů i množství doplňkových programů (draví ptáci, lukostřelba apod.). Během každé 
návštěvnické sezony se v hradním areálu konají výstavy. K hradu se lze dostat autem, 
vlakem, autobusem, leží na cyklostezce číslo 2085, k hradu lze také doplout na lodi po řece 
Otavě. Stojany na kola se nachází v podhradí. Občerstvit se je možné na hradním nádvoří. 

  Státní hrad Rabí, Rabí 53, CZ-342 01 Sušice    
 00420 / 376 596 171
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 www.hrad-rabi.cz

Největší hradní zřícenina v Čechách, která měla 
jeden z nejvyspělejších obranných systémů své doby 

v Evropě. Hrad nabízí pět prohlídkových okruhů.
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Burg Rabí
Majestätischer Wächter des Böhmerwalds 
Die flächenmäßig größte Burgruine in Böhmen und eine der 
gewaltigsten spätmittelalterlichen Festungen in Mitteleuropa liegt 
in der malerischen Landschaft des Böhmerwalds im Südwesten 
Böhmens. Die Burg Raby entstand um das Jahr 1350 als Wehrfestung. 
Während des 14. und 15. Jahrhunderts wurde sie ständig erweitert und 
zum repräsentativen Sitz der Herren von Riesenberg. Die Burg wurde 
zweimal belagert und von den Hussiten eingenommen, hier verlor der 
Hussitenführer Jan Žižka sein zweites Auge. In der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts brannte die Burg aus, der Brand zerstörte die Dächer 
und Holzteile des Gebäudes. Später wurde die verlassene Burg von den 
Bewohnern der umliegenden Ortschaften als Quelle für Baumaterial 
genutzt. In der Burg werden fünf Besichtigungstouren sowie viele 
Attraktionen (Jagdvogelschau, Bogenschießen, u. Ä.) angeboten. 
Während jeder Besuchersaison finden im Burgareal Ausstellungen statt. Die Burg ist mit 
Auto, Bahn oder Bus gut erreichbar. Sie liegt am Radweg Nr. 2085 und kann sogar mit dem 
Boot über den Fluss Otava erreicht werden. Radständer befinden sich unterhalb der Burg, 
Bewirtung gibt es im Burghof.
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Die größte Burgruine in Tschechien, die eine der 
fortschrittlichsten Verteidigungssysteme seiner 

Zeit in Europa hatte. Das bunte Programmangebot 
der Burg umfasst fünf Besichtigungstouren.
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