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Značení tras – podle délky: A – do 15 km, B – 15–20 km, C – nad 20 km
(A1) Bělá - Růžov - Bystřice - Bělá
Z náměstí v Bělé přes barokní most po zelené TZ k Černému rybníku, odtud jdeme vpravo
po cyklotrase č. 36 do zaniklé vsi Růžov. Za rybníčkem u lesní školky odbočíme vlevo a po východ-ním úbočí Srnčího vrchu vystoupáme na rozcestí. Odtud pokračujeme vlevo přes vrchol
stoupání (600 m n. m.), až dojdeme na cestu Bystřice-Liščí Hora. Dáme-li se vlevo, dojdeme
přes Bystřici a okolo Černého rybníka zpět do Bělé.
Délka: 12 km (14 km)
Povrch: zpevněný
Nadmořská výška: min. Bělá 442 m n. m., max. nad Bystřicí 600 m n. m.
(A2) Bělá - Růžov - Karlova Huť - Bělá
Z náměstí v Bělé přes barokní most po zelené TZ k Černému rybníku, odtud jdeme vpravo
po cyklotrase č. 36 do zaniklé vsi Růžov. Dále pokračujeme po zelené TZ přes Nový Dvůr (zde
překročíme Radbuzu) až do Karlovy Hutě. Z Karlovy Hutě jdeme po modré TZ údolím Huťského
potoka do Smolova a odtud stále po modré TZ až do Bělé.
Délka: 15 km
Povrch: asfalt, 3 km zpevněná cesta
Nadmořská výška: min. Bělá 442 m n. m, max. nad Karlovou Hutí 570 m n. m.
(A3) Bělá nad Radbuzou - rybník Chobot (Sycherák) - Dubec - Bělá
Z náměstí jdeme kolem kostela vlevo do kopce po silnici směr Pavlíkov, Velké Dvorce. Po
2 km odbočíme vpravo a směřujeme do lesa. Pohodlná lesní cesta nás vede mezi roudnickými
rybníky, míjíme roubenou chatu a po 100 m na křižovatce pokračujeme rovně (cesta vlevo do
Pavlíkova, cesta vpravo do Dehetné) asi 1 km k točně, za ní cesta odbočuje vlevo. Po 800 m ve
stoupání ji opouštíme vlevo, pak pěšinou kolem staré pískovny přes koleje. To už vidíme rybník
Chobot (Sycherák). Jdeme pěšinou po břehu vpravo. Na začátku kempu odbočíme vlevo a za
lávkou opět vlevo a stále po břehu rybníka dojdeme až k restauraci.
Zpáteční cesta vede od restaurace vlevo, mineme rybník Medence a přes Dubec a Pavlíkov
dojdeme do Bělé (Sycherák - Dubec modrá TZ).
Délka: 15 km
Povrch: asfalt, 2,5 km nezpevněná cesta
Nadmořská výška: min. 442 m n. m, max. 520 m n. m.

(A4) Rybník - pramen Radbuzy - Rybník
Od penzionu v Rybníku se vydáme po silnici po červené TZ k osadě Závist. Asi po 300 m
pře-kročíme říčku Radbuzu a v mírném stoupání mineme poslední zbylé stavení v zaniklé vsi
Bedřichov. Na okraji lesa červená TZ opouští silnici a pokračuje lesem a pastvinami do Závisti.
V zimním období je tato trasa obtížně schůdná, proto je vhodné do Závisti dojít po silnici. Závist
leží na rozvodí Černého a Severního moře. Již z dálky vidíme chalupu, z jejíž severní střechy
voda stéká do Radbuzy a následně Labem do Severního moře, z opačné strany střechy voda
odtéká Nemanickým potokem a dále Dunajem do moře Černého.
U tohoto domku odbočíme vlevo a opět po červené TZ stoupáme k okraji lesa, zde překročíme Nemanický potok a širokou lesní cestou pokračujeme cca 200 m, pak odbočíme vlevo a
ještě 700 m stoupáme po červené TZ. Na dalším rozcestí opustíme TZ, odbočíme vlevo, lesní
cestou pokračujeme na severovýchod a překročíme plochý hřbet evropského rozvodí. Odtud
cesta směřuje na sever, mírně klesá a po 300 m nás dovede k pramenu Radbuzy v 695 m n. m.
Od pramenu se vrátíme zpět do Závisti a po silnici jdeme ve směru Nemanice. Asi po 1 km dojdeme na rozcestí. Levá cesta klesá do Nemanic, prostřední strmě stoupá k Pinhackově kapli.
My se však vydáme vpravo a po zpevněné lesní cestě dojdeme zpět do Rybníku.
Za příznivých podmínek je možno si trasu o 5 km prodloužit. Od pramenu se vrátíme až na
odbočku červené TZ a hlavní lesní cesty, odtud stoupáme vlevo 2,5 km na Liščí Domky (750 m
n. m.), zde odbočíme vlevo a po žluté TZ dojdeme po 3 km na silnici Rybník-Poběžovice, odbočíme vlevo a dojdeme zpět do Rybníku
Délka: 11 km (16 km)
Povrch: asfalt, 2 km (5 km) nezpevněná lesní cesta
Nadm. výška: Rybník 520 m n. m, pramen Radbuzy 700 m n. m., Liščí Domky 750 m n. m.
(A5) Z Bělé na Liščí horu
Z Bělé vyjdeme přes barokní most po zelené TZ na rozcestí u Černého rybníka, zde odbočíme vpravo a dojdeme do Bystřice. Na okraji osady stoupáme nejdříve vpravo a po 50 m vlevo.
Nad vsí pokračujeme polní cestou na rozcestí pod Růžovským vrchem 617 m n. m., jdeme vlevo a po 600 m u osamoceného smrku stoupáme vpravo k chatě pod Liščí horou. Po bývalé
sjezdovce vystoupíme na vrchol Liščí hory 707 m n. m., odkud se nám otevírají krásné výhledy
na Šumavu, Český les a Slavkovský les. Z vrcholu se vrátíme k chatě pod Liščí horou a přes
Bystřici se vrátíme zpět do Bělé.
Délka: 12 km
Povrch: 6 km asfalt, 6 km polní cesta a pastvina
Nejvyšší bod: Liščí hora 708 m n. m.
(A6) Velký Zvon - Pleš - rozcestí pod Pleší
Z rozcestí pod Pleší (u červené závory 750 m n. m.) mírně stoupáme jihovýchodním směrem k rozcestí pod Zvonem 780 m n. m., odbočíme vlevo a strmě vystoupáme na vrchol Velkého Zvonu (862 m n. m.). Při zpáteční cestě ze Zvonu se vrátíme na rozcestí pod Zvonem, odbočíme vlevo a po 300 m se dáme vpravo k bývalé pohraniční rotě Václav (zaniklá ves Václav).
Odtud jdeme po červené TZ vpravo přes zaniklou ves Rabov k rozcestí na Pleši. Zde odbočíme
vpravo, opustíme červenou TZ a zvolna klesáme do výchozího místa na rozcestí pod Pleší.
Délka: 8 km
Povrch: zpevněný
Nadmořská výška: výchozí bod 750 m n. m., Zvon 862 m n. m
(B1) Stráž - Valcha - Bělá
Ze starobylého střediska přimdských Chodů Stráže jdeme po žluté TZ kolem pily k lesu, projdeme přírodní park Valcha a stále po žluté přes Borek dojdeme k rybníku Chobot (Sycherák).
Odtud po trase A3 přes roudnické rybníky zpět do Bělé.
Délka: 16 km
Povrch: asfalt, 4 km nezpevněné lesní cesty
Nadmořská výška: min. 442 m n. m., max. 520 m n. m.
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(B2) Velký Zvon - Pleš - Bělá
Z rozcestí pod Pleší (u červené závory 750 m n. m.) mírně stoupáme k rozcestí pod Zvonem
780 m n. m., odbočíme vlevo a strmě vystoupáme na vrchol Velkého Zvonu (862 m n. m.). Při
zpáteční cestě ze Zvonu se vrátíme na rozcestí pod Zvonem, odbočíme vlevo a po 300 m se
dáme vpravo k bývalé pohraniční rotě Václav (zaniklá ves Václav). Odtud jdeme po červené TZ
vpravo přes zaniklou ves Rabov k rozcestí na Pleši. Zde odbočíme vpravo, opustíme červenou
TZ a zvolna klesáme do výchozího místa na rozcestí pod Pleší. Méně zdatní turisté zde mohou
svoje putování ukončit. Tato část trasy je dlouhá 8 km (trasa A6). Z rozcestí pod Pleší pokračujeme vlevo dolů. Na rozcestí před Valdorfem odbočíme vpravo a na další křižovatce vlevo a
zvolna klesáme do Karlovy Hutě. Odtud po modré TZ dojdeme až do Bělé.
Délka: 18 km
Povrch: zpevněný
Nadmořská výška: výchozí bod 750 m n. m., Zvon 862 m n. m
(B3) Po Svatojakubské cestě
Z Bělé po zelené TZ jdeme na rozcestí u Černého rybníka, odtud vlevo do Újezda Svatého
Kříže. Projdeme celou vsí, kolem kostela Nalezení svatého Kříže. Před kamenolomem odbočíme vpravo a stále po zelené TZ dojdeme do Hostouně. V Hostouni, pod kostelem sv. Jakuba,
opustíme zelenou a pokračujeme vpravo, u hřbitova odbočíme vpravo a po silnici jdeme do Mutěnína, odtud stále po silnici stoupáme do Ostrova. Na vrcholu stoupání u turistického rozcestníku překřížíme žlutou TZ, odbočíme vpravo ze silnice. Jdeme 300 m po polní cestě, která zvolna klesá a zahýbá vpravo do lesa. Lesní cestou jdeme na sever 1,5 km, na rozcestí odbočíme
vlevo a klesáme do údolí Bystřického potoka. Široká lesní cesta nás po 3 km zavede do Bystřice, zde na návsi jdeme vpravo po silnici do Bělé.
U turistického rozcestníku nad Ostrovem můžeme pro návrat do Bělé zvolit trasu po žluté
TZ.
Délka: 18 km
Povrch: asfalt, 4 km nezpevněná cesta
Nadmořská výška: 442 m n. m. - 660 m n. m.
(B4) Ze Železné na Velký Zvon
Ze Železné po červené TZ okolo budov hraniční policie dojdeme do zaniklé Eisendorfské
Hutě (bývalé rekreační středisko RH Praha). Dalším místem, kam nás vede červená TZ, je zaniklá Frančina Huť, odtud začíná táhlé stoupání 4 km dlouhé do prostoru zaniklé vsi Pleš. U turistického odpočívadla pod hřbitovem klesáme k plešské hospodě. Před námi se zvedá nejvyšší
hora této části Českého lesa Ebene 894 m n. m. s rozhlednou. Nepřehlédnutelný je vrchol Velkého Zvonu 862 m n. m. s mohutnou betonovou věží. Stále po červené jdeme až do zaniklé
osady Václav. U bývalé pohraniční roty opustíme červenou TZ, odbočíme vlevo a dojdeme po
700 m na rozcestí. Zde odbočíme vlevo a po 300 m na rozcestí pod Zvonem jdeme vpravo a
stoupáme na vrchol Velkého Zvonu. Napravo od cesty, v blízkosti vstupu do areálu Zvon, se
nacházejí Trautmansdorfské kameny. Z Velkého Zvonu sestoupíme zpět na rozcestí pod Zvonem, odbočíme vpravo a jdeme na rozcestí pod Pleší. Tady naši cestu ukončíme. Chceme-li
dojit zpět do Železné, pokračujeme silničkou do Valdorfu (cyklotrasa 36) a odtud vlevo po modré TZ přes Ruštejn. Tato část trasy měří 7 km.
Délka: 15 km
Povrch: zpevněný (asfalt, šotolina)
Nadmořská výška: Železná 520 m n. m., Velký Zvon 862 m n. m.
(C1) Bělá - Velký Zvon - Liščí hora - Bělá
Z bělského náměstí se vydáme po modré TZ přes Smolov do Karlovy Hutě. Zde opustíme
modrou TZ, překročíme Huťský potok, po cyklotrase 37 dojdeme na křižovatku cyklotras 36, 37
a stoupáme vlevo na rozcestí pod Pleší. Odtud jdeme vlevo lesní cestou asi 1 km na severní
úpatí Velkého Zvonu. Zde odbočíme vpravo a po místním značení (šipka+K) dojdeme po 400 m
na Kocovy kameny. K vrcholu Velkého Zvonu stoupáme lesem 400 m po jeho pravém úpatí.
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Z Velkého Zvonu sestupujeme po příjezdové cestě 1 km, na rozcestí se dáme vlevo a po 700 m
se napojíme na červenou TZ, po níž sestupujeme 3 km do zaniklé Jánské Huti. V Jánské Huti
opustíme červenou TZ a stále rovně klesáme až do zaniklé vsi Mostek, překročíme silnici a
zpevněnou cestou po 200 m dojdeme k Radbuze. Klenutý mostek z počátku 19. století, po kterém říčku přejdeme, je zajímavou technickou památkou. Od Radbuzy stoupáme lesem mírně
vlevo 100 m až na pastviny. Po pastvinách jdeme severovýchodním směrem asi 2 km až na vrchol Liščí hory (707 m n. m.) a odtud sestoupíme k turistické základně. Ta se nachází 400 m na
východ pod vrcholem. V nohách máme 19 km s celkovým převýšením 620 m. Od chaty pod
Liščí horou sestupujeme 350 m východním směrem na polní cestu, po ní jdeme vlevo do Bystřice a pokračujeme kolem Černého rybníka po silnici do Bělé (5 km).
Na severní úpatí Velkého Zvonu, následně ke Kocovým kamenům a na Velký Zvon se
z Bělé dostaneme také po trase A2 (přes Růžov a pilu Nový Dvůr). Za pilou Nový Dvůr odbočíme ze silnice vpravo a stále po zelené TZ jdeme ve směru Karlova Huť. Po 300 m ze zelené TZ
odbočíme vlevo a lesními cestami stoupáme cca 4 km na Velký Zvon. Tato trasa vede obtížnějším terénem, s převýšením 400 m na 4 km.
Délka: 24 km
Povrch: zpevněný, 2,5 km pastvina
Nadmořská výška: Bělá 442 m n. m., Zvon 862 m n. m.
(C2) Kocovy kameny, Velký Zvon - Pleš - Bělá
Z rozcestí pod Pleší jdeme vlevo lesní cestou asi 1 km na severní úpatí Velkého Zvonu. Zde
odbočíme vpravo a po místním značení (šipka+K) dojdeme po 400 m na Kocovy kameny. K vrcholu Velkého Zvonu stoupáme lesem 400 m po jeho pravém úpatí. Z Velkého Zvonu sestupujeme po příjezdové cestě 1 km, na rozcestí se dáme vlevo a po 300 m odbočíme vpravo k bývalé pohraniční rotě Václav (zaniklá ves Václav). Odtud jdeme po červené TZ vpravo přes zaniklou ves Rabov k rozcestí na Pleši. Zde odbočíme vpravo, opustíme červenou TZ. Zvolna klesáme na rozcestí pod Pleší, pokračujeme vlevo dolů. Na rozcestí před Valdorfem odbočíme
vpravo, na další křižovatce vlevo a mírně klesáme ke Karlově Huti. Odtud po modré TZ dojdeme až do Bělé.
Délka: 20 km
Povrch: zpevněný, 2 km lesem na úpatí Velkého Zvonu
Nadmořská výška: Zvon 862 m n. m., výchozí bod 750 m n. m., Bělá 442 m n. m.
(C3) Železná - Pleš - Železná
Ze Železné po červené TZ okolo budov hraniční policie dojdeme na Eisendorfskou Huť.
Dalším místem, kam nás vede červená TZ, je bývalá Frančina Huť, odtud začíná táhlé stoupání
4 km dlouhé do prostoru zaniklé vsi Pleš. U turistického odpočívadla pod hřbitovem klesáme
k hospodě, jedinému zachovanému stavení na Pleši. Napravo od nás se zvedá dominantní hora
této části Českého lesa Ebene 894 m n. m. s rozhlednou a před námi vystupuje vrchol Velkého
Zvonu 862 m n. m.
200 m před okrajem lesa opustíme červenou TZ (ta směřuje vpravo na Václav a Rybník),
mírným klesáním dojdeme na rozcestí pod Pleší, zde odbočíme vlevo a 2 km prudce klesáme
na rozcestí před Valdorfem a stále rovně jdeme do zaniklé osady Valdorf. U turistického odpočívadla odbočíme vlevo a přes zaniklou ves Ruštejn dojdeme zpět do Železné.
Délka: 23 km
Povrch: zpevněný (asfalt, šotolina)
Nadmořská výška: Železná 520 m n. m., nad Pleší 800 m n. m.
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