Velká Javořina (970 m)
Kraj: Zlínský

Okres: Uherské Hradiště

GPS souřadnice: 48.857938N, 17.675941E

Hora Velká Javořina se tyčí v Bílých Karpatech na moravsko-slovenském pomezí. Je nejvyšší horou
tohoto pohoří a nejvyšším bodem okresu Uherské Hradiště. Vrcholem hory prochází hranice České
republiky se Slovenskem, nachází se zde také televizní a rádiový vysílač. Vysílač Velká Javořina je
vysoký asi 135 m. Nachází se zde několik anténních systémů.
Vrcholová část Javořina je součástí národní přírodní rezervace Javorina, která zahrnuje
pralesovitý porost a společenstvo horské louky. Od roku 2008 je současně na ploše 165 ha vyloučen jakýkoli
zásah do lesního porostu – na Javořině byl vyhlášen prales.
Odlesněný hřeben umožňuje vynikající rozhled. Směrem na východ je dobře viditelný blízký
Považský Inovec a hroty Strážovských vrchů včetně nejvyššího Strážova (1214 m), za nimi lze rozeznat
pohoří Žiar a Vtáčnik, vrcholy Rakytova a Ploské na Velké Fatře, západní část hřebene
Nízkých Tater a pásmo Malé Fatry od výrazné siluety Kľaku (1352 m) až po vlevo vystrčený masiv
Velkého Rozsutce. Severnímu obzoru v popředí dominují Velký Lopeník (912 m) a Chmeľová, za
rovnoběžně uspořádanými hřebeny Bílých Karpat, Javorníků, Vizovických a Hostýnských vrchů
vystupují vedle sebe nejvyšší vrcholy Moravskoslezských Beskyd: Radhošť, Kněhyně, Smrk, Lysá hora a
Travný. Na západě jsou v létě, kdy nebývá inverze, pozorovatelné Pálava, Chřiby a Drahanská
vrchovina, tvořící se oblaka udávají polohu jaderné elektrárny Dukovany. Směrem na jih vystupují Malé
Karpaty a na jihovýchod Tribeč. Při zvláště výborné dohlednosti mohou být vidět na východě štíty
Západních Tater, na severu nad náhorní rovinou Oderských vrchů i 140 km vzdálená klenba Hrubého
Jeseníku s Pradědem a na jihozápad ve vzdálenosti asi 180 km Alpy s masivem Schneebergu (2075 m) a
dalšími masivy alpského předhůří.
Na vrchol Velké Javořiny vede vícero turistických tras z moravské i slovenské strany. Asi 500 m pod
vrcholem, na slovenské straně, se nachází turistická Holubyho chata.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/1553/velka-javorina-970-m/
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