SE SOKOLEM NA ROZHLEDNY
SOKOLSKÁ ŽUPA ŠUMAVSKÁ
a
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL DOMAŽLICE

VÁS ZVOU
za krásami Českého lesa k výstupu
na rozhlednu Starý Herštejn
v sobotu 8. 10. 2022

Program:
9.30 – 10.00 prezence účastníků v restauraci v obci Mnichov
10.00 – oficiální zahájení
10.15 – začátek výstupu
Do 16.00 – ukončení výstupu s předáváním pamětních listů
účastníkům v restauraci v obci Rybník
Trasy:
1. 2km – po červené turistické značce - parkoviště Vranovské sedlo
pod rozhlednou – Starý Herštejn a zpět
2. 7km – po červené turistické značce – parkoviště Vranovské
sedlo – Starý Herštejn – Herštejnské Chalupy – Liščí domky –
Závist – Rybník (za Liščími domky je možno odbočit na pramen
Radbuzy)
3. 16km – po žluté turistické značce Mnichov – Pivoň – po zelené
turistické značce – Vranov – Vranovské sedlo – po červené
turistické značce Starý Herštejn – Rybník (stejná cesta jako trasa
č. 2)
Doprava: Z Domažlic do Draženova, odbočit směr Horšovský Týn, za
obcí Březí odbočit do Meclova, pokračovat do Poběžovic, dále do
obce Mnichov (z Mnichova do obce Vranov, Vranovské sedlo).

Stravování:
Restaurace v obci Mnichov při prezentaci
Restaurace v obci Rybník

Bývalý augustiniánský klášter se
nachází v obci Pivoň přibližně
5 km jihozápadním směrem od
Poběžovic. Nejzajímavější částí
kláštera je presbytář
jednolodního kostela
Zvěstování Panny Marie, jenž je
datován do období vzniku
kláštera tedy poloviny 13.
století.

Zřícenina hradu Starého Herštejna leží na vrchu Starý Herštejn (též Starý Hirštejn)
877,9 m n. m. asi 2,5 km jihozápadně od obce Pivoň. Společně s přilehlými bukovými lesy je
součástí přírodní rezervace Starý Hirštejn. V období socialistického Československa byl
nepřístupný, protože zde stála hláska, z níž vojáci pozorovali vzdušný prostor nad státní
hranicí. V roce 2020 byla upravena věž a přestavěna na rozhlednu.

Tok Radbuzy měří 111,5 km. Pramení v
Českém lese na západním svahu Pivoňských
hor ve výšce 720 metrů n. m. pod vrchem
Lysá (870 m). Mimo jiné protéká Bělou nad
Radbuzou, Horšovským Týnem, Staňkovem,
Holýšovem, Stodem a přes Dobřany doteče
do Plzně, kde se spojí s řekou Mží a vznikne
tak Berounka.

Telefonní spojení na pořadatele:
797 998 810 – župa Šumavská, br. Jindřich Schovanec
379 724 412 – kancelář TJ Sokol Domažlice
607 149 387 – starosta TJ Domažlice br. Josef Váchal

