
Letní Bílý kámen - sobota 30. srpna 2014 
 
 Od roku 1994, kdy se konal první ročník této cykloturistické akce, při níž je zájemcům 
organizovaným způsobem zpřístupněn rozsáhlý vojenský prostor Libavá, se tento náročný 
podnik letos pořádá po pětadvacáté. Pro trvalý, ba vzrůstající zájem účastníků nejen ze 
středomoravské oblasti, ale z celého Česka i sousedních zahraničních států, je již čtvrtý rok 
pořádána jeho letní verze, která zájemcům představí jinak nepřístupné kouty Oderských vrchů 
v zajímavých, odlišných podmínkách vrcholícího léta. 
 Předchozích čtyřiadvaceti akcí se zúčastnilo 75.166 evidovaných cyklistů a turistů, 
letos na jaře byl překonán i letitý rekord v počtu účasti, který vytvořilo 6.439 jedinců, kteří na 
vyznačené trasy o celkové délce téměř 140 kilometrů vyrazili z devíti vstupních míst, 
umístěných po celém obvodu vojenského prostoru. K těmto právě nyní přibývá desátý vstup, 
umístěný ve směru od obce a železniční zastávky Jívová na turistické cestě pod Malým 
Rabštýnem. 
 Kouzlo letní verze Bílého kamene je nesporně především v tom, že všechny vyznačené 
trasy jsou počtem účastníků nesrovnatelně méně exponované. V létě totiž na ně vyráží 
přibližně třetina jarních zájemců, kteří si jich v pohodě užijí. Zatím co na jaře v drsnější 
libavské přírodě ještě na řadě míst leží sníh, v tomto období neklesá teplota na této náhorní 
planině evropského rozvodí pod příjemných dvacet stupňů. 
 Po mnoha létech se účastníkům otevírá nová část tratě akce. Z již zmíněného nového 
vstupu z údolí řeky Bystřice se mohou vydat přes zbořenisko bývalé osady Bělá do 
Heroltovic, odkud pokračovat až do Města Libavá. Trasu je možno projíždět obousměrně a 
vyhnout se tak průjezdu Domašovem n.Bystřicí - doporučujeme nevynechat krátký výstup na 
Malý Rabštýn, odkud je nejpěknější výhled do údolí po hranicích vojenského prostoru. 
 Jako letos na jaře, tak i v létě Park sportu Hrubá Voda nabízí účastníkům Bílého 
kamene hezký bonus v podobě jedné jízdy na bobové dráze zdarma. Tu mohou absolvovat 
buď v sobotu 30. 8. nebo v neděli 31.8. při prokázání identifikačním páskem účastníka letního 
Bílého kamene - v přilehlé hospůdce se pak mohou posílit pochoutkami z místního grilu. 
 Tradicí letních Bílých kamenů se již stává manifestační účast Klubu historických 
vozidel Oldtimer club Helfštýn, který své klenoty účastníkům předvádí za pěkného počasí 
pomalou jízdou ze Zeleného kříže.Vyráží kolem desáté hodiny, jedou přes Velkou Střelnou 
do Města Libavá, odkud se vydávají až na Starou Vodu a zpět po stejné trase na Zelený kříž. 
S jejich zajímavou kolonou i s posádkami vozů v dobových oblecích se můžete setkat i na 
několika zastávkách. 
 Na závěr několik zásadních pokynů a faktů: 

• vstup do VVP ze všech stanovišť od 7:00, prostor je nutno opustit do 16:00 
• účastníci musí mít osobní doklady, cyklisté ochrannou přilbu 
• pohyb jen po v mapě zakreslených a v terénu vyznačených komunikacích 
• doporučujeme použití trekových či horských kol v dobrém technickém stavu 
• na celém území VVP je zákaz rozdělávání ohňů a kouření v lese 
• v některých místech probíhá těžba dřeva, dbejte upozornění pracovníků VLS 
• občerstvení: parkoviště Strážná, zámeček Bores, pozorovatelna Velká Střelná, Město 

Libavá, Stará Voda, možná i Zelený kříž 
• vstupní stanoviště: Mrsklesy, ž.z.Smilov, M.Rabštýn, Město Libavá, Nové Oldřůvky, 

Kovářov, Zelený kříž, Kozlov, Velký Újezd, Daskabát 
 
Podrobnější informace mohou zájemci získat na webových stránkách a telefonech pořadatelů: 
www.akcebilykamen.cz    728 737 114,  608 883 302 
 
Pořadatelé: Město Velká Bystřice, Aut-velo-klub Velká Bystřice, Haná Velká Bystřice 
 
 


