
Bílý kámen 2017 – Závěrečná zpráva 

 

 

Auto-velo-klub Velká Bystřice ve spolupráci s městem Velká Bystřice, Vojenským újezdem 

Libavá a přilehlými obcemi uspořádali již 24. ročník akce Bílý kámen. 

K velké spokojenosti návštěvníků přispělo fantastické počasí, které potěšilo nejen skalní ale 

i ty, kteří se akce zúčastnili poprvé. Po mrazivém a deštivém týdnu se 1. května zázračně 

vyjasnilo. Slunečné počasí, mírný vítr a místy až 19 stupňů – v takové počasí nikdo ani nedoufal 

– přímo vybízelo k výletu na kole, rodinné procházce v téměř nedotčené přírodě. A jelikož bylo 

1. května, tak mnohé partnerské dvojice využili příležitosti k tradičnímu polibku pod 

rozkvetlým stromem.  

Zda k polibkům došlo, nevíme, ale víme, kolik bylo registrovaných cyklistů, koloběžkářů, 

pasažérů autobusů, chodců – 5 149 a kromě toho bezpočet dětí a psů. 

Za velký úspěch pořadatelé považují i fakt, že cyklistů bez ochranné přilby se blížil téměř 

nule. Ti, kteří přilbu neměli, nebyli do prostoru legálně vpuštěni. Přesto si někteří přilby sundali 

a po prostoru se pohybovali bez nich. Cyklohelmy slouží k ochraně zdraví a hlavně hlavy při 

možném pádu nebo srážce, ale zavěšená na řídítkách nikomu nepomůže. Proto pořadatelé 

apelují na zdravý rozum, noste přilby a nesundávejte je!  

I letos došlo ke zraněním. Bezprostředně po skončení akce jsme věděli pouze o třech 

drobných zraněních, které ošetřovala sanitka umístěná na Velké střelné: jednalo se o odřené 

koleno, stržený palec a alergickou reakci na píchnutí vosou. Až v průběhu následujícího týdne 

jsme se dozvěděli o helikoptéře, která přistála u varhošťského kopce. Účastníci přivolali 

rychlou záchrannou službu dívce, která spadla z kola, rozbila si přilbu a byla odvezena do 

nemocnice s podezřením na otřes mozku. Druhá nehoda se stala mezi Podlesí a Starými 



Oldřůvkami, kde zkolaboval šedesátiletý muž, který byl ihned resuscitován projíždějícími 

účastníky. Rádi bychom poděkovali paní Blance a dvěma vojákům, kteří oživovali pacienta až 

do příjezdu záchranné služby. Bohužel i přes rychlý a obětavý zásah kolemjdoucích, pán po 

třech dnech v nemocnici zemřel. Rodina a přátelé mají naši nejhlubší soustrast. 

Letošní rozdání dvou pokut bylo nepříjemným faktem. Pokuty byly ve výši 2000 a 3000 

korun za přilby a nepřístojné chování. 

Na závěr ještě průchod jednotlivými stanovišti: 

Kulturní dům Mrsklesy 1.011, Mrsklesy skládka 303, Smilov zastávka 299, Libavá ostrůvek 

533, Libavá směr Mrsklesy 42, Stará voda 34, Nové Oldřůvky 96, Luboměř 83, Kovářov 160, 

Zelený kříž 866, Nová Ves 4, Kozlov 834, Velký Újezd 323, Hlubočky zákaz 24, Hlubočky 

skiareál 239, Daskabát most 200 a autobusy 98.  

Příští ročník bude 25. - tedy jubilejní. Již nyní pro Vás připravujeme výroční překvapení. 

Těšíme se na Vás 1. května 2018. 

 

Za Auto-velo-klub Zuzana Rosulková Kvěťáková  

 a Jaromír Tuček 


