
Hrad Grabštejn, Česká republika, říjen 2015

SH Grabštejn, Grabštejn  GPS: 50°50'45.753"N, 14°52'32.164"E
Státní hrad Grabštejn najdeme ve stejnojmenné vesnici, která je součástí obce Chotyně 
v okrese Liberec v Libereckém kraji,  asi  15 km severozápadně od Liberce a 3 km 
východně od Hrádku nad Nisou, v blízkosti hranice s Polskem a Německem. 

Jde o původně gotický hrad zřejmě z poloviny 13. století, který byl  v druhé polovině 
16. století renesančně přestavěn. V roce 1953 se na zámku usadila armáda, která zde 
byla až do roku 1973, poté hrad značně chátral a obnovy se dočkal až v letech 1988 až 
2010. Součástí hradu je i kaple sv. Barbory, která je zejména díky své výmalbě s doby 
renesanční přestavby hradu považována za perlu renesance a manýrysmu v Čechách. 
Pod hradem, neboli  horním zámkem najdeme i  dnes  klasicistní  dolní  zámek,  který 
využívá Armáda ČR pro výcvik služebních psů. 

Jak se tam dostat:
Vlak: Nejbližší železniční zastávkou je Chotyněr na železniční trati Liberec – Hrádek 
nad Nisou - Zittau.Na hrad Grabštejn odtud dojdeme po zelené značce, vzdálenost je 
asi 1,4 km..
Bus:  Nejbližší  autobusovou zastávkou je  „Chotyně,  Grabštejn,  statek“,  která  je  od 
hradu  vzdálená  asi  600  metrů  a  půjdeme  k  němu  po  žluté  značce.  Další  blízkou 
zastávkou je „Chotyně, Grabštejn, U mlýna“ odkud dojdeme na hrad po osmi stech 
metrech po zelené značce.
Autem: Parkoviště je asi 400 metrů od hradu (50°50'50.801"N, 14°52'41.279"E). Ke 
hradu dojdeme po žluté značce.

Turistická mapa okolí hradu Grabštejn  Zdroj:Mapy.cz

Nejnovější vydání průvodce Hrad Grabštejn z edice „Průvodce do kapsy“ a také 
průvodce dalšími zajímavými místy najdete na PrůvodceDoKapsy.cz
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Otevírací doba
Duben,  říjen:  úterý  až  pátek  10-15, 
soboty, neděle, svátky 9-16. Květen, září: 
úterý  až  neděle  9-16.  Červen  až  srpen: 
úterý až neděle 9-17.
Expozice
Základní  prohlídkový  okruh  představuje 
hradní interiéry od polovny 16. století do 
počátku 20. století, ve dvou patrech hradu, 
kapli  sv.  Barbory  a  hradní  věž  s 
vyhlídkou.  Prohlídka  trvá  cca  50  minut. 
Prohlídková  trasa  se  sv.  Barborou  je 
zážitková  prohlídka  vhodná  pro  děti 
školního  věku,  trvá  cca  45  minut. 
Prohlídková  trasa  „Za  tajemstvím  sochy 
sv. Barbory“ představuje hradní sklepení a 
panelovou výstavu s originálem sochy sv. 
Barbory z poloviny 15. století. Hradní věž 
je přístupná i samostatně.
Vstupné
Hlavní  prohlídková  trasa::  Plné  vstupné 
100  Kč,  snížené  70  Kč.  Trasa  „Odhalte 
tajemství  hradu  Grabštejn-zážitková 
prohlídka  se sv.  Barborou:  Plné  vstupné 
120 Kč, snížené 90 Kč. Prohlídková trasa 
„Za tajemstvím sochy sv. Barbory“: Plné 
vstupné 50 Kč, snížené 35 Kč. Vstupné na 
věž: 20 Kč.
Hotely, ubytování v okolí
Přehled hotelů v okolí hradu Grabštejn s 
detailním popisem, recenzemi a možností 
online rezervace za nejlepší cenu najdete 
na Booking.com.

Informace o aktuálních akcích na hradech 
a zámcích najdete na ŽivéHrady.cz

http://pruvodcedokapsy.cz/
http://zivehrady.cz/
http://www.booking.com/index.html?aid=327313

