
sobota 24. července – 13. Letní 

výstup na Velkou Javořinu 

   

 V sobotu 24. července pořádá Klub českých turistů Hodonín 13. ročník letního 

výstupu na nejvyšší vrchol Bílých Karpat, Velkou Javořinu (970 m. n. m.). V posledních 

dvou letech se akce nekonala kvůli nepříznivému počasí, silné bouřky s deštěm jsou 

hlášeny i na původně zamýšlený termín 17. července, proto jsme se operativně rozhodli 

akci o týden přesunout, kdy už je ohlášena stabilnější předpověď s hezkým počasím, se 

snahou výstup, pokud možná, letos uskutečnit.   

Sraz: v 5:55 ve vestibulu nádraží ČD v Hodoníně, zakoupení jízdenek (pro dvojice dospělých 

doporučena celodenní jízdenka IDS JMK Slovácko za 100 Kč s možností přibrání až 3 dětí do 

15 let)       

Přesun: odjezd náhradní autobusové dopravy v 6:07, příjezd do Veselí nad Moravou v 6:56, 

okamžitý přestup na autobus s odjezdem v 7:09, příjezd na Vápenky v 8:17, start výstupu 

v 8:20 

Trasa: Z Vápenek (450 m) vystoupáme po modré TZ přes altánek na Vadovské (665 m; 2,5 

km) k místu zvanému „U Zabitého žida“ u vodopádu Veličky a souběžně s nově 

zrekonstruovanou cyklostezkou přejdeme na rozcestí Křižovatka do Strání (870 m; 5,1 km), 

z něhož se krátce vyšvihneme na rozcestí Veľká Javorina – hrebeň, resp. na vrchol Malé 

Javořiny (964 m; 5,6 km) s vícerými pomníčky a monumentem česko-slovenské vzájemnosti. 

Poté přejdeme po státní hranici na vlastní vrchol Velké Javořiny (970 m; 6,2 km) s vysílačem 

a seběhneme podél vleku k Holubyho chatě (900 m; 6,8 km) s možností občerstvení.   



 Po přestávce pak znovu vystoupáme po červené TZ na hlavní hřeben, sejdeme na 

rozcestí Křižovatka do Strání (870 m; 9,2 km) a po červené TZ po státní hranici přejdeme 

přes Durdu (842 m) a Kašpariskův vrch (778 m) k pomníku Ilji Daniloviče Dibrova (760 m; 

11,7 km), který v těchto místech v průběhu SNP při přestřelce padl. Od nedalekého rozcestí 

Pod Čupcem se napojíme na zelenou TZ, která nás přivede na Šibenický vrch (708 m; 13,6 

km) s pěknými výhledy k Nové Lhotě a Hradisku a na Kubíkův vrch (680 m; 14,2 km), z něhož 

po louce a lesíkem spadneme k lovecké chatě Megovka (455 m; 16,0 km). Tady se napojíme 

na asfaltovou svážnici, po níž Filipovským údolím přes Liščí boudu (415 m; 17,1 km) a 

rekreační středisko Filipov (370 m; 18,9 km) pozvolna sestoupáme do Javorníku nad 

Veličkou (315 m; 21,2 km), kde naše putování ukončíme na železniční zastávce nad obcí 

(350 m; 22,3 km) a před odjezdem vlaku se ještě budeme moci občerstvit v hospodě U 

Bančáků. Celkem tedy 23 km s 620 nastoupanými metry, klesání na trase pak bude 

přibližně o 100 metrů větší. Pokud se někomu nebude chtít šlapat až do Javorníka, může 

z Kubíkova vrchu seběhnout do Nové Lhoty na autobus, zkrátí si tím trasu o 7 km (odjezdy 

autobusu z Nové Lhoty, horní zastávky v 13:12, 14:11 a 15:52). 

Mapa: https://mapy.cz/s/badahazabe 

Návrat: odjezdy vlaků ze zastávky Javorník nad Veličkou v 14:33, 16:33 a 18:33, po 

okamžitém přestupu ve Velké nad Veličkou a ve Veselí nad Moravou na náhradní 

autobusovou dopravu příjezdy do Hodonína v 15:55, 17:55, 19:57 

S sebou: pevnou obuv, dle zvyku turistické hole, svačinu a dostatek nápoje, pokrývku 

hlavu, sluneční brýle, krém s ochranným faktorem, eventuálně drobnou hotovost v eurech 

pro zakoupení občerstvení na Holubyho chatě (možnost platby i v korunách), doklad 

totožnosti, průkaz pojištěnce 

 Na krásnou procházku hlavním hřebenem malebných Bílých Karpat srdečně zve 

Zdenek Bušek (mob. 776 094 278). 
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