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Dne 1. května 2015 se uskuteční již XXII. ročník 
cykloturistické akce BÍLÝ KÁMEN, kterou pořádá 
město Velká Bystřice spolu s místním Auto-velo-
klubem souborem Haná a dalšími institucemi. 

Akce je určena především cyklistům a turistům, 
ale využít možnosti jedenkrát v roce navštívit vojenský 
prostor Libavá mohou i starší lidé nebo rodiny 
s menšími dětmi formou autokarového zájezdu.  

Autokar s průvodcem projíždí postupně vojenský 
prostor s osmi zastávkami, na kterých se účastníci 
seznamují se zajímavými místy a objekty. Podniknou 
krátkou procházku a vystoupí na legendami opředené 
skalisko Bílý kámen, prohlédnou si z výšiny doslova 
prérijní pláně taktického cvičiště mezi Jestřabím a Nepřívazy, občerství se na zámečku Bores 
(přezdívanému Čepičkova vila), prohlédnou si památníček na místě zlikvidované obce Velká 
Střelná, vyjedou na generálskou pozorovatelnu součinnostní střelnice, v Městě Libavá pak 
navštíví odsvěcený libavský kostel, větrný mlýn a památník založení útvarů PTP, zajedou na 
Starou Vodu, kde si prohlédnou i interiéry unikátního starovodského kostela se zbytky 
kláštera a podniknou procházku ke Královskému prameni, vyvěrajícího v nedávno krásně 
rekonstruované kapličce. Celý zájezd pak ukončí výšlapem k prameni řeky Odry, odkud 
vojenský prostor opustí. 

Každý účastník obdrží propozice akce a mapu území vojenského prostoru z roku 1954 
s mnoha historickými fotografiemi obcí - tyto jsou v ceně celodenního zájezdu. 

 

B Í L Ý    K Á M E N   -    autokarový zájezd rodin  
 

Autokarový zájezd je určen starším občanům 
nebo rodičům s menšími dětmi, kteří nemohou 
absolvovat Bílý kámen pěšky nebo na kole. Zájemci 
o místa v autobusech se mohou přihlásit v Kulturním 
a informačním centru Velká Bystřice, které sídlí v 
západním křídle bystřického zámku na Zámeckém 
náměstí (mob.: 734 236 506, e-mail: kic@muvb.cz). 
V autobuse je odpovědnou osobou průvodce, který 
dbá na dodržování zásad uvedených v propozicích 
akce.  

Jednotlivé autobusy musí dodržovat povolenou osu přesunu po VVP Libavá, po níž se 
pohybují podle předem určeného časového harmonogramu. Řidiči musí přizpůsobit jízdu 
velkému počtu cyklistů a turistů na projížděných trasách.  

Účastníci zájezdu obdrží barevnou mapu formátu A3 a identifikační pásek nahrazující 
vstupenku, který jim umožní návštěvu všech objektů na trase zdarma. Cena zájezdu pro 
účastníky z Velké Bystřice je 150,-Kč, zájezd z Olomouce je vzhledem k většímu počtu 
ujetých kilometrů o 30,-Kč dražší.  Děti mladší patnácti let se mohou zájezdu zúčastnit jen 
v doprovodu rodičů nebo odpovědných osob. 



Plánované zastávky a výšlapy z autobusu :  
 

����    parkoviště pod Strážnou : výstup na vyhlídku 
nad parkovištěm, odtud na Bílý Kámen - výhled 
do  krajiny Hané (Mrsklesy, Velká Bystřice, 
Bystrovany, Olomouc...) a návrat zpět na 
parkoviště k autobusu (cca 1,2 km) Zde je 
možnost vydatného občerstvení, které připravuje 
bystřický soubor Haná 

 
� parkoviště pod Strážiskem :  výstup a rozhled z 

kopce  Strážisko nad zaniklou vesnicí Jestřabí, 
výhled na zříceninu jestřebského kostela, Fidlův kopec, Strážnou, nepřívazské pastviny, 
Svatý Kopeček - za pěkného počasí bez oparu i Praděd (cca  0,6km)   

 
� zámeček Bores: bývalá velkostřelecká hájovna, později lovecký zámeček, po odsunu 

původních obyvatel slouží k ubytování cvičících vojst (t.zv."Čepičkova vila"). Občerstvení 
zde připravují libavští sportovci 

 
� Velká Střelná:   zastávka u památníčku obce (postavený na náklad původních obyvatel, 

mapka v mědi, podrobné údaje o obci před 2. světovou válkou) 
 
� výjezd na pozorovatelnu 604 nad Velkou Střelnou : výhled do kraje po evropském rozvodí, 

kde v minulosti stálo několik větrných mlýnů, dnes je zde rozsáhlá součinnostní střelnice – 
občerstvení zajišťují obyvatelé Města Libavá 

 
� Město Libavá: zastávka na náměstí, procházka ke kostelu a větrnému mlýnu (oba objekty 

otevřeny!), památník PTP na náměstí,  možnost občerstvení v bufetu, restauraci i ve 
stáncích na náměstí 

 
� Stará Voda :  prohlídka nově opravovaného poutního kostela, (průvodce p. Jana Krejčová), 

týneckými skauty zpřístupněný starovodský hřbitov, rybníček u kostela, torzo zdiva 
známého kláštera - procházka ke Královskému prameni, kde byla skauty obnovena 
původní kaplička, v níž pramen vyvěrá (cca 1,4 km) 

 
� Přejezd na pramen Odry - zpět do Města 

Libavá, přes Velkou Střelnou, Novou 
Ves (památníček původní obce) a Zelený 
kříž do Kozlova, a  pak pěšky k prameni 

 
� Pramen Odry:  procházka z okraje lesa 

ke vkusně upravenému prameništi 
s přístřeškem a informační tabulí, návrat 
zpět (cca l,4 km)  

 
 
 

Pěkné počasí, mnoho sluníčka přejí bystřičtí pořadatelé 
          


