Procházka na Starý Herštejn
V neděli 10. května 2009 jsem si naplánoval výlet na zříceninu hradu Starý Herštejn, který se nachází asi 2 km západně od obce Vranov. Když jsem svému pejskovi - Dracovi
řekl, že jdeme na procházku, radostně zavrtěl ocáskem a
když jsem šel k autu, už se hrnul na sedadlo spolujezdce.
Dojeli jsme autem až nad obec Vranov, tam za ostrou levotočivou zatáčkou zaparkovali a vydali se do kopce lesem,
směrem na západ.
Les je to trošku zanedbaný, ale větší problém bylo neustálé
stoupání do kopce. Draco s tím evidentně tolik problémů neLes po Herštejnem je trochu zanedbaný
měl a skotačil kolem mě, jako by nic. Když jsem vyfuněl asi
tak 1,5 kilometru do kopce, dorazili jsme na turisticky značenou trasu, která se jmenuje „Baarova stezka,“ vede po hřbetu
pohoří Haltrava a je značena červeně. Obrázek
vpravo ukazuje jakousi přírodní bránu na této
stezce. Cedulka s vyznačením přírodní rezervace „Starý Hirštejn“ napověděla, že se blížíme k
cíli naší procházky.
Po chvilce jsme dospěli k informační tabuli Správy CHKO Český les. Zatímco já jsem si četl zajímavá data, Draco nezaváhal a u jedné nohy ne- Jakási přírodní brána na Baarově stezce
soucí tabuli zvedl nohu svou a vykonal psí potřebu…
Tabule mimo jiné informovala o historii hradu Starý Herštejn, který byl vybudován při jedné z větví
tzv. Řezenské obchodní stezky. Poprvé se v písemnostech hrad zmiňuje v roce 1266, kdy jej nechal přebudovat Přemysl, aby získal pevný opěrný bod v pohraničí.
Predikátu „z Hirštejna“ poprvé užíval v roce 1272 rytíř
Protivec. Za dobu své existence vystřídal hrad mnoho
majitelů, ale byl vždy užíván jako lenní pomezní pevnost spravovaná purkrabími. První pohroma na hrad
přišla roku 1421, kdy jej dobyli domažličtí husité spolu
s pivoňským klášterem a upálili zde 17 osob. V roce
1484, kdy byl hrad v držení Elsenbergů, zažil překvapivý útok falckého kurfiřta Filipa. V nastalé krvavé řeži byly vražděny ženy i děti a padli rovněž oba majiteAčkoli bylo slunečné počasí, pod hradem byla mlha
lé hradu Hans a Bär Elsenberkové s manželkami a dětmi. Přežil jen čtyřletý Hansův syn Petr, který pak nějaký čas pobýval v pivoňském klášteře. Na počátku 16. stol. získal hrad Zdeněk z Ronšperka a
udělal z něj útočiště loupeživých lapků, kteří přepadávali obchodníky směřující do Řezna či zpět a narušovali tak pokoj v příhraničním hvozdu. V roce 1510
dal král rozkaz Lvu z Rožmitálu, aby učinil těmto
nepravostem přítrž. Lev proto vytáhl proti Starému
Herštejnu, hrad dobyl, vypálil a rozmetal střelným
prachem. Ten již pak nebyl nikdy obnoven. Zdeňkovi se však podařilo uprchnout na bavorský Flossenburg. V 17. století se okolí hradu stalo vyhledávaným cílem italských hledačů drahokamů, kteří zde
snad nacházeli vzácné akvamaríny a chrysoberyly,
které se dodnes v okolí Poběžovic vyskytují.
Nad námi se už rýsovala silueta riuny hradní věže
Hrad svým zánikem upadl do zapomnění a jen četné
legendy připomínají jeho existenci. Původní podobu je jen těžké na základě archeologického průzku-

mu přesně stanovit, ale je jisté, že se skládal ze dvou
válcových věží, spojených hradbou. Střední prostor
půdorysu vyplňoval úzký palác, který byl rozdělen
příčkou na dvě části, z nichž širší (severní) byla podsklepena. Tato část byla do hradního areálu vestavěna
později a původní palác dosahoval zřejmě menších
rozměrů. Celý hrad byl chráněn nejen vysokým skalním masivem, který na západní straně činí cca 10 metrů výšky, ale i systémem příkopů. Je škoda, že nedošlo
k realizaci plánu hraběte Trauttmansdorfa, který chtěl
v polovině 19. století opravit věž hradu a přistavět k ní
schody s vyhlídkovou plošinou. Podobné úvahy o zří- Asi nějak takhle mohl Starý Herštejn vypadat...
zení vyhlídkového místa na hradní skále jsou však dosud živé a není vyloučeno, že se budou realizovat. Vše se samozřejmě odvíjí od finančních
prostředků, ale toto historicky zajímavé místo
by si větší pozornost návštěvníků určitě zasloužilo.
S pejskem jsme pomalu stoupali po úzké pěšině
nahoru k ruině věže. Míjeli jsme skalní výchozy
zajímavého tvaru, vzniklé zvětráváním magmatických kordieritických rul. Tyto jakoby skládanky kamene byly vysoké někde až 4 metry.
Po chvíli jsme se dostali na západní stranu skály
a objevili velký kus kamenného zdiva. Ten byl
ze skály shozen při rozmetání hradu střelným
prachem, ale zdivo zůstalo pevně spojené do
bloku i po dopadu ze skály.
Skalní výchozy kordieritických rul, vysoké až4 m

O kousek výš stále ještě na západní straně se naskytl zajímavý pohled na torzo věže.

Zbytky pevně spojeného zdiva po pádu ze skály

Po chvíli jsme se ocitli v místech, kde probíhaly
intenzivní archeologické výzkumy hradu, vedené
V průhledu mezi vzrostlými stromy je torzo věže

p. Zdeňkem Procházkou, při kterých byly odhaleny
zbytky hradeb a základy druhé věže hradu.
Byly zde stopy po odstranění některých vzrostlých
stromů, které bránily výhledu do kraje z vrcholu
skalního masivu. Když jsem byl na Starém Herštejně v zimě, do okolí jsem ze skály téměř nic neviděl a byl jsem zvědav, zda v tomto směru došlo k
nápravě. Proto jsme s pejskem šplhali stále výš, až
jsme se dostali na strmou pěšinku s dřevěnými
schůdky, které vedly na samotný vrchol skaliska.
Archeologický výzkum odkryl dochované zdivo hradu

Když jsem se ocitl pod těmito schůdky, zjistil jsem, že nikde nevidím
Draca a proto jsem na něj zavolal. Nic se však neozvalo a tak jsem použil píšťalky. Najednou se nade mnou ozvalo jakési zafunění a Draco na
mě koukal shora. Byl zřejmě netrpělivější než já a tak dosáhl vrcholu
skaliska dřív než jeho páníček.
Nahoře je skála v některých místech opravdu dost úzká a na všechny
strany poměrně
strmý
spád,
takže jakékoli
uklouznutí
a
následný pád
by měl určitě
neblahé následky. Na západní
straně by mohlo při této události dojít i k
Schůdky k vrcholu skály
zabití, protože
skála je zde vysoká asi 10 metrů a pod ní je další velmi strmý svah.
Rozhlédl jsem se kolem a byl jsem mile překvapen,
Pád z této skály by mohl skončit smrtelným úrazem
jak je na západní stranu dobře vidět. V Německu
jsem zahlédl, i přes zhoršenou viditelnost některé vesnice, roztroušené po kopcích Oberpfalzerwaldu a podle
směru by to mohla být obec Schwarzach a v pozadí městečko Stadlern.
Na naši stranu zatím ještě výhled není, protože okolní stromy brání pohledu na východ, ale trochu lepší
je výhled na severozápadní stranu, tedy na obec rybník a na údolí Radbuzy.

Pohled z Herštejna na západ, do Německa

Pak jsem se věnoval nejbližšímu okolí, úzké skále a ruině jedné věže hradu. Na obrázku je dobře vidět, jak je Pohled na obec Rybník, v pozadí s Velkým zvonem
hřbet skály úzký, ale Dracovi malý prostor evident-

Malý životní prostor na hřbetu skály pejskovi nevadil

Ještě nezbytná společná fotka Dracovi do památníku

ně nevadí a choval se tady
jako na obyčejné louce v
údolí. Když jsem si pocit horolezců na Mt. Everestu dostatečně vychutnal, dali jsme
se pomalu cestou dolů.
Sestupovali jsme po vyšlapané pěšince a dostali jsme se
pod věž na jihovýchodní
straně, odkud bylo vidět jak
je zdivo na některých místech věže již vypadané. To
samozřejmě člověku nikdy
příliš důvěry v pevnost stavby nedodá, ale když tady věž
vydržela více než sedm století, určitě tady ještě nějaký
ten pátek vydrží… Když
Zdivo věže zdola...
jsme se dostali o kousek níž, Jak vidět, je místy již dost „opelichané.“
potkali jsem dva turisty,
směřující nahoru. Chytil jsem Draca, aby je nepoplašil a zeptal se muže, jdoucího vpředu, zda se bojí psů. Odpověděl, že pokud nekoušou, tak se jich nebojí. Nato jsem
odpověděl, že Draco je na lidi nejhodnější pes ze všech
a pustil jsem ho. Běžel rovnou k turistovi a ten se zarazil. Teprve když jsem mu řekl, že chce jen pohladit,
opatrně tak učinil, ale bylo vidět, že mu příliš nedůvěřuje. Když jsme ušli kousek dál, potkali jsme turistku a ta
na dotaz odpověděla, že se psů nebojí. Dracouše pořádně pohladila, ten byl šťastný jako blecha a my pokračo-

Poslední ohlédnutí za Starým Herštejnem.

vali dál.
Cestou dolů k autu jsme se drželi vyšlapaných pěšin a
lesních cest, takže jsme dorazili na silnici spojující Vranov s Nemanicemi poměrně brzy a bez problémů.

Takto jsou dodnes rozmetané kameny z hradu.

Spokojeně jsme sjeli z Pivoňských kopců dolů do údolí
a příjemně unaveni dorazili po deseti minutách domů
na oběd.

Tam vdáli to světélko je silnice, kde nás čeká autíčko.

