Popis trati
10 km - od kulturního domu vlevo po chodníku a vlastním značení. Asi po 500
metrech, před koncem Horní Bělé, odbočíme na cestu vpravo a po vlastním
značení kolem lesa až k březovému hájku. Zde opustíme vlastní značení
a dáme se vlevo po zelené turistické značce až k turistickému ukazateli
u Černého rybníka (Porajt). Dále pokračujeme po zelené turistické značce.
Hned jak přejdeme můstek, pod kterým přitéká potok do rybníka,
pokračujeme druhou cestou vlevo po vlastním značení až na rozcestí
„U Františka“. Zde odbočíme vpravo a z kopce dojdeme k hájovně Kostelík
– 1. kontrola (opíšeme z turistického ukazatele kolik je km do
Manětína). Pokračujeme vpravo po vlastním značení až do osady
Špankov, kde se napojíme na zelenou turistickou značku směr Černý rybník.
Po překonání potoka, na začátku lesa, přijdeme ke 4. kontrole (opíšeme
letopočet z křížku se svatým obrázkem), dále pokračujeme po zelené
turistické značce přes rekreační oblast Černý rybník (Porajt). Odtud se
po stejné cestě jako na začátku vrátíme zpět ke kulturního domu na Horní
Bělé – cíle dnešního pochodu.

20 km - od kulturního domu vlevo po chodníku a vlastním značení. Asi po 500
metrech, před koncem Horní Bělé, odbočíme na cestu vpravo a po vlastním
značení kolem lesa až k březovému hájku. Zde opustíme vlastní značení
a dáme se vlevo po zelené turistické značce až k turistickému ukazateli
u Černého rybníka (Porajt). Dále pokračujeme po zelené turistické značce.
Hned jak přejdeme můstek, pod kterým přitéká potok do rybníka,
pokračujeme druhou cestou vlevo po vlastním značení až na rozcestí
„U Františka“. Zde odbočíme vpravo a z kopce dojdeme k hájovně Kostelík
– 1. kontrola (opíšeme z turistického ukazatele kolik je km do
Manětína). Pokračujeme rovně po vlastním značení až ke křižovatce, kde
se k nám zprava připojí zelená turistická trasa. Po ní pokračujeme až na
rozcestí Dvůr Libenov - 2. kontrola (opíšeme nadmořskou výšku
Libenova) a na rozcestí se dáme doprava po žluté turistické značce. Ta asi
po 1,5 km odbočuje ze silnice na lesní cestu. Projdeme lesem na začátek
pole a směr vysílač mobilního operátora přejdeme přes nejvyšší bod
dnešního pochodu – Krmníky (597 m n. m.). Hned za vysílačem opustíme
žlutou turistickou značku, dáme se doprava po vlastním značení kolem dvou
velkých seníků a pravou polní cestou jdeme kolem malého kříže až ke
kamennému kříži, na kterém jsou znázorněny dvě sekery. Zde odbočíme
vlevo mezi trní a pokračujeme stále dolů přes louku až na začátek lesa.
Projdeme lesem až na okraj obce Líté. Hned u prvních domů odbočíme
doprava (vlastní značení) směr les. Projdeme po lesní cestě až na silnici od
Špankova. Zde odbočíme vpravo po silnici a vlastním značení dojdeme do

osady Špankov. Zde se napojíme na zelenou turistickou značku směr Černý
rybník. Po překonání potoka, na začátku lesa, přijdeme ke 4. kontrole (zde
opíšeme letopočet z křížku se svatým obrázkem), dále pokračujeme po
zelené turistické značce přes rekreační oblast Černý rybník (Porajt). Odtud
se po stejné cestě jako na začátku, vrátíme zpět ke kulturního domu na Horní
Bělé – cíle dnešního pochodu.

35 km - od kulturního domu vlevo po chodníku a vlastním značení. Asi po 500
metrech, před koncem Horní Bělé, odbočíme na cestu vpravo a po vlastním
značení kolem lesa až k březovému hájku. Zde opustíme vlastní značení
a dáme se vlevo po zelené turistické značce až k turistickému ukazateli
u Černého rybníka (Porajt). Dále pokračujeme po zelené turistické značce.
Hned jak přejdeme můstek, pod kterým přitéká potok do rybníka,
pokračujeme druhou cestou vlevo po vlastním značení až na rozcestí
„U Františka“. Zde odbočíme vpravo a z kopce dojdeme k hájovně Kostelík
– 1. kontrola (zde opíšeme z turistického ukazatele kolik je km do
Manětína). Pokračujeme rovně po vlastním značení až ke křižovatce, kde
se k nám zprava připojí zelená turistická trasa. Po ní pokračujeme až na
rozcestí Dvůr Libenov - 2. kontrola (zde opíšeme nadmořskou výšku
Libenova). Zde pokračujeme rovně po zelené turistické značce, přes Lipí,
až do Manětína před zámek k turistickému rozcestníku. Zde 3. kontrola –
opíšeme letopočet z korouhvičky městské knihovny. Dále se podle
turistického rozcestníku napojíme na červený místní okruh - směr hájovna
Lipí a Dvůr Libenov. Jdeme stále po červeném místním okruhu přes
malebnou vesnici Radějov, až vyjdeme na asfaltovou cestu u Libenova. Zde
zprava přichází trasa 20 km. My zde odbočíme vlevo a pokračujeme po žluté
turistické značce. Ta asi po 1,5 km odbočuje ze silnice na lesní cestu.
Projdeme lesem na začátek pole a směr vysílač mobilního operátora
přejdeme přes nejvyšší bod dnešního pochodu – Krmníky (597 m n. m.).
Hned za vysílačem opustíme žlutou turistickou značku, dáme se doprava po
vlastním značení kolem dvou velkých seníků a pravou polní cestou jdeme
kolem malého kříže až ke kamennému kříži, na kterém jsou znázorněny dvě
sekery. Zde odbočíme vlevo mezi trní a pokračujeme stále dolů přes louku
až na začátek lesa. Projdeme lesem až na okraj obce Líté. Hned u prvních
domů odbočíme doprava (vlastní značení) směr les. Projdeme po lesní cestě
až na silnici od Špankova. Zde odbočíme vpravo po silnici a vlastním
značení dojdeme do osady Špankov. Zde se napojíme na zelenou turistickou
značku směr Černý rybník. Po překonání potoka, na začátku lesa, přijdeme
ke 4. kontrole (opíšeme letopočet z křížku se svatým obrázkem), dále
pokračujeme po zelené turistické značce přes rekreační oblast Černý rybník
(Porajt). Odtud se po stejné cestě jako na začátku, vrátíme zpět ke kulturního
domu na Horní Bělé – cíle dnešního pochodu.
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