
Zpravodaj č. 6 - JBK 
 
Jaká je průjezdnost povolených tras na území VVP? 
 
 Před víkendem jsme vám slíbili odpověď na tuto zásadní otázku a zde je: 
 Teplé počasí minulého týdne udělalo i na Libavsku očekávaný zázrak jara. Tam, kde 
ještě před několika dny byly i půlmetrové souvislé vrstvy sněhu, bílý příkrov téměř zmizel a 
začíná se nesměle zelenat travička. Rychlé odtávání sněhu má za následek na tomto území 
neobvyklý jev: vznikají desítky a desítky potůčků a potoků tam, kde nikdy nebyly a z malých 
potůčků se staly docela vydatné říčky - takže to tam žije. 
 Vytyčovací skupiny podaly víc jako desítku zpráv, které se dají shrnout pod stejného 
jmenovatele. Téměř všechny silnice, cesty a cestičky na otevřených plání jsou bez problémů 
sjízdné, na hlavních tazích (translibavská magistrála, Velká Střelná - Zelený kříž a Domašov - 
Město Libavá - Stará Voda - Budišov) je doslova zameteno. To, co předváděla za koncert asi 
desítka úklidových vozů na mrsklesském stoupáku na Strážnou, to byla paráda. 
 Úseky lesních cest, kde sluníčko nemohlo trvale, byly místy pod sněhem, okolí 
pramene Odry bylo ještě zledovatělé. Údolí Lichničky, zejména pak zkratka na Smilov je 
místy po těžbě dřeva rozbahněné, ale průjezdné - to však zákonitě platí pro všechna místa 
prací v lese. 
 Pro znalce libavských tras nebude překvapení, že silnice Kovářov - Barnov - Nové 
Oldřůvky dostala zabrat a je ještě v horším stavu, než léta minulá, ač se zhoršení vůbec nezdá 
být možné...Zato tam nenajdete žádné rozsáhlejší zbahněné úseky, jen souvislou soustavu 
"lavórů", na padáku nad barnovskou přehradu přecházejících ve známé a nebezpečné souvislé 
makadamové pole. 
 Z vyhlídky na Strážné až k lesní odbočce na Bílý kámen je k vidění systematická těžba 
potravy přemnoženou černou zvěří (a nejen tam) - tam musí cyklisté občas z kola dolů. 
Srnčího, laní a jelenů jsou na libavských plání požehnaná stáda, z dravců převládají káňata a v 
noci jsme se setkali dokonce se statným samcem jezevce - takže je se na co těšit. Zpozdilé 
jaro nám dává ojedinělou možnost uvidět z cest desítky rozvalin domků původních vesnic, 
které bývají počátkem května už pod příkrovem zeleně. 
 Mladí bystřičtí hanáci, kteří nás, staré autoklubácké libavské vlky, při vytyčování 
doprovázeli poprve, byli libavskou přírodou doslova nadšeni - věřme, že i vám se bude "u 
nás" líbit - a že je tu krásně i po zimně, o tom žádná - viz foto mojí dcerky Hanky: 
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