Souřadnice GPS: 49°16´50.666´´N, 13°37´3.396´´E

Jen kousek od města Rabí na hřebeni Líšné zůstali zšeřelé zdi bývalé
kaple Všech svatých. Legendy sem dokonce umisťují působení
mnicha Vintíře nebo hovoří o hlásce hradu. Jiná historka vypráví o
čertím kopytu, černé svatbě a podzemní sluji. Kdo se odváží stoupnout
na kámen s otiskem kopyta a zadupat, ten pozná! Při toulání kolem
města se objevují nové, neotřelé a nevšední pohledy na majestát
hradu. Ke koupání láká nedaleká Otava, k rozličnému sportování
moderní areál místního Sokola nebo rozlehlý sál kulturního dumu.
Poskytované komplexní služby turistům se nadále rozvíjejí tak, aby se
každý v Rabí cítil jako doma.
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POZNEJ POŠUMAVÍ

MĚSTA A OBCE

Rabí je malebné městečko ležící v Pošumaví, v blízkosti řeky Otavy, 10 km od Sušice.
Dominantou města je největší hradní zřícenina v Čechách - hrad Rabí. Město rozložené malebně pod
strmými zdmi tohoto hradu se může pochlubit i řadou dalších kulturních památek. Židovský hřbitov ze
17. století je uměleckou raritou, protože málo kde lze použít vápenec jako základní materiál pro barokní
náhrobní kameny. Mezi omšelými pomníky se zastavuje čas a na návštěvníky dýchne kouzlo tajemna a
historie. Barokní sloh lze spatřit i v objektech bývalého panského dvora a v tomto slohu je vystavěn také
hřbitovní kostel sv. Jana Nepomuckého. Náměstíčko je obklopeno překrásnými štíty selského baroka a
průčelý bývalých statků září do daleka. V nedaleké vsi Bojanovice stojí na návsi kaplička, která je krásnou
ukázkou lidového stavitelství. Náves s rybníčkem, kapličkou, lípou a starou kovárnou uprostřed
představuje typickou jihočeskou okrouhlici. Pod vsí se zachovala tzv. hrůbata - pozůstatek středověkého
rýžování zlata a v nedalekém lese Semlině se našla řada pravěkých památek. Za návštěvu stojí i víska
Čepice, kterou znají především vodáci a táborníci. Místní část u řeky tzv. Draha, vznikla ze sejpů
prastarých rýžovacích míst. Čepický starý most se pomalu stává technickou památkou podobně jako
zdejší taras, vyvýšený pás při řece, který zabrání rozlévání vody při povodních.
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