
Klub českých turistů Hodonín 

v sobotu 4. ledna 2020 

srdečně zve všechny příznivce turistiky na    

45. ročník Zimního výstupu na Velkou Javořinu 
Doporučená přeprava pro členy hodonínského odboru a účastníků z okolí Hodonína: 

Sraz:   na nádraží ČD v Hodoníně v 6:00, zakoupení jízdenek, pro dvojice 

doporučena jízdenka IDS JMK Slovácko za 100 Kč (zlevněná 25 Kč) s platností 24 hodin a 

možností přibrání až 3 dětí do 15 let 

Přesun: osobním vlakem s odjezdem v 6:21 do Veselí nad Moravou, příjezd 

v 6:58, okamžitý přestup na posílenou autobusovou linku s odjezdem v 7:09, příjezd na 

Vápenky v 8:17, společný start v 8:20  

Doporučená trasa výstupu: Vápenky (450 m) – modrá TZ – Vadovská (665 m) – altán u 

vodopádu Veličky – cyklostezka č. 5020 – Křižovatka do Strání – červená TZ – Velká 

Javořina, hřeben (955 m) – Velká Javořina, vrchol (970 m) – Holubyho chata (910 m), 

celkem 7 km 

Prezence: na Holubyho chatě od 10:30 do 12:30; možnost zakoupení pamětního 

diplomu (15 Kč) s razítkem Holubyho chaty; akce je zanesena do projektu KČT 

Novoroční čtyřlístek s výběrem dobrovolného příspěvku do veřejné sbírky na výstavu 

trasy pro vozíčkáře (doporučená částka 20 Kč, dárce obdrží nalepovací odznak a 

kalendářík)  

Doporučená trasa sestupu: Holubyho chata (910 m) – červená TZ - Velká Javořina, 

hřeben (955 m) – Křižovatka do Strání – Durda (842 m) – Kašpariskův vrch (778 m) – 

Dibrovův pomník – zelená TZ – Šibenický vrch (708 m) – Kubíkův vrch (680 m) – lovecká 

chata Megovka – Liščí bouda – rekreační středisko Filipov (možnost občerstvení) – 

Javorník nad Veličkou, zastávka ČD (350 m), celkem 16 km 

Poznámka: méně zdatní turisté mohou z Kubíkova vrchu sestoupat po silničce do 

Nové Lhoty (480 m), celkem 9 km; občerstvení v restauraci Hotelu Háj, odjezdy 

autobusů z horní zastávky směr Velká nad Veličkou, resp. Veselí nad Moravou v 13:12, 

15:52 a 18:09  

Odjezdy vlaků ze zastávky ČD v Javorníku – směr Hodonín: 14:33 (15:51*), 16:33 

(17:51*), 18:33 (19:51*); * příjezd do Hodonína po okamžitém přestupu ve Velké nad 

Veličkou 

Vedoucí akce, další informace: Jura Michenka, mob. 723 546 231, 

jiri.michenka@seznam.cz  

      


