
NA KOLECH VOJENSKÝM ÚJEZDEM LIBAVÁ 

 

 
 

Celý týden před sobotou 27. dubna panovaly teplé letní dny, ale na 
sobotu meteorologové hlásili příchod studené vlny s velkým 

ochlazením a deštěm. Proto jsme rozhodnutí, zda pojedeme nebo 
nepojedeme, nechali až na sobotní ráno. Aktuální předpověď byla 

příznivá, a tak jsme vyrazili směr Vojenský újezd Libavá do 

Daskabát, které jsme si zvolili jako vstupní místo do vojenského 
újezdu. Zde na Jarka, Janu, Lenku Šedinovy a na mě čekal již 

Radek Šedina, který přijel z Mohelnice. 
 

Zakoupili jsme si vstupenky, obdrželi informační materiály včetně 
mapy a vyrazili do přírody, kterou v době totality mohli 

„obdivovat“ pouze členové vojenských složek. Prvních 5 km bylo 
pohodových na rozjezd kolem cvičné střelnice. Asfaltová silnice 

nás dovedla až do Mrskles, kde nás „přivítal“ zápach zdejší 
skládky. Rychle odsud pryč. No moc rychle to nešlo, protože jsme 

měli před sebou 5 km dlouhé 12% stoupání k Bílému kameni. Po 
jeho zdolání a prohlídce Bílého kamene jsme si udělali malou 

přestávku na občerstvení. Dále jsme pokračovali někdy po asfaltu 
jindy po kočičích hlavách přes Strážisko do Borese, kde jsme 

v teplém počasí neodolali pěnivému moku. Následoval sjezd do 

Velké Střelné a kratičký výjezd na Pozorovatelnu, odkud vojenští 
velitelé sledují bojující vojáky jako na dlani. Zpět do Velké Střelné 

a přes Novou Ves nad Odrou, Zelený kříž a Kozlov k pramenu Odry. 
Pramen nás trochu překvapil, protože se jedná o dřevěný altánek, 



ve kterém je malá studna tvořící vlastní pramen Odry, z které voda 

vytéká do terénu a po 854 km se vlévá do Baltského moře. Odtud 
jsme to měli k autům do Daskabát nějakých 12 km po 

nezpevněných cestách skoro jen z kopce. Po ujetí 47 km jsme 

dorazili zdraví a plni zážitků zpět do Daskabát. 
 

Co by to byl ale za výlet na kolech s rodinou Jarka Šediny, kdyby 
někdo z rodiny neměl defekt. Opět nezklamali. Tentokrát měla 

smůlu Jana. 
 

Dle pořadatelů se letního Bílého kamene zúčastnilo 3.678 osob, 
kteří ho absolvovali pěšky, na kolech a ti dříve narození autobusy. 

 
Další termín, kdy bude Vojenský újezd Libavá otevřený pro 

veřejnost bude 24. 8. 2013. My zřejmě využijeme opět dubnový 
nebo květnový termín až v roce 2014 a projedeme si jeho severní 

část. 
 
Fotografie z našeho cyklovýletu si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE 
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https://picasaweb.google.com/101868697764288105321/1304_NaKolechPoLibave

