Zahájený se skalnatým dvojvrcholem a nadmořskou výškou 845 m je
nejvyšším vrchem okresu Strakonice. Zeměpisně náleží do Mladotické
hornatiny. Masiv Zahájeného se rozprostírá v k. ú. Zálesí (Naše babičky
říkávaly, že chodí na houby do "zaleský vobce".) a částečně zasahuje
svojí zalesněnou částí do k. ú. Lhota n. Rohanovem a k. ú. Vrbice
u Vacova. Málokdo si spojí, že les pod Vrbicí zvaný místními "Přečínský"
nebo "Pastviště" nese v mapách název V Zahájeném. Tento nám dobře
známý les je jihovýchodním
výběžkem vrchu Zahájený a
zároveň je jedním z východních cípů hvozdu táhnoucího se až ke státním
hranicím. Na vrcholku Zahájeného nalezneme trigonometrický bod,
nad kterým v minulém století stávala dřevěná triangulační věž. Tlející
kulatiny s velkým množstvím
zrezivělých hřebíků z její
konstrukce ještě dnes leží
pod vrcholovou skalkou. Kromě
trigonometrického bodu je vrchol zajímavý svými skalními útvary
s malou jeskyňkou a pečlivě rovnanými historickými kamennými
zídkami, jež oddělují lesní pozemky. Pokud máme štěstí, můžeme
v zídkách nalézt zajímavé mezníky s čísly či značkami. V blízkosti se
stýkaly hranice panství Schwarzenbergů (Přečín), Lambergů
(Žihobce) a Dlauhoweských (Němčice).
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sraz 29.12.2018 v 9.00 na návsi;
společně k rybníčku (možnost 1. zastávky) a dále lesem k Votavovi
(2. zastávka – zajímavosti – historická vápenka s šachtovou pecí
z poloviny 19. stol., historický mezník z roku 1815 na hranici okresů,
hliník – místo, kde se těžila cihlářská zem k výrobě cihel na stavbu
vacovského kostela);
od Votavy přes silnici nahoru lesem okolo srubu (3. zastávka –
zajímavý kamenný útvar);
krátký výstup k vrcholku (v blízkosti starobylé kamenné zídky);
na vrcholu (845 m) – prohlídka zajímavých skalních útvarů, opékání
buřtů, přípitek, společné foto, … (možnost překvapení pro děti);
sestup k silnici Vrbice – Biskup a dále 2 varianty návratu:
a) od silnice lesem k Milíkovské studánce a odtud přes Milíkov a
Sušinu zpět do vsi (délka celé vycházky cca 7 km, časová náročnost
3,5 h, převýšení 100 m);
b) od silnice projít lesem nad Čtvrtníků chatou na louku (Vlčince) a přes louky k Hubkovi a od něho
nahoru na vrchol na Kopaniny (vrcholek nad Vrbicí 766 m n. m.) – výhledy, závěrečné foto a
rozchod k domovu (délka celé vycházky cca 5 km, časová náročnost 2,5 h, převýšení 100 m).

