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Již od roku 1939 jsou rozsáhlé části regionu Velkého 
Javoru prohlášeny za přírodní rezervaci (PR), aby 
zůstala zachována jejich jedinečnost. Od roku 2000  
navíc platí zákaz vstupu na celou oblast vrcholu.  
V oblasti Velkého Javoru se nachází tři PR:

Výstava „Král Javor“

Další informace o regionu Velkého Javoru najdete v  
interaktivní výstavě Velký Javor ve Světě přírodního  
parku na hraničním nádraží Bayerisch Eisenstein. 
A čekají na Vás další zajímavé výstavy!
www.naturparkwelten.de | Pohodlně přístupné vlakem
Waldbahn | Bahnhofstraße 54, 94252 Bayerisch Eisenstein

Díky hustému zastoupení velkolepých přírodních zajíma-
vostí má region kolem Velkého Javoru „nevyčíslitelnou 
hodnotu“. 

Vysoké vodopády, tajuplné slatiny, ledovcová jezera, 
strmé jezerní stěny a pralesy dodávají této panenské 
krajině její nezaměnitelný charakter. Vrchol Velkého  
Javoru je se svými skalními útesy a pozůstatky doby  
ledové zvláštností, jejíž fauna a flóra jsou v celém 
bavorsko-českém pohraničí jedinečné.

Horské lesy v celém regionu 
Velkého Javoru jsou útočištěm 
vzácných, vyhynutím ohrožených 
a přísně chráněných tetřevů hlušců. 
Vyrušení v zimě během tokání, 
období rozmnožování a výchovy 
mladých mohou být pro tetřevy 
hlušce životu nebezpečná.
Od 01.11. do 30.06. neopouštějte vyznačené trasy. 
Pro psy platí celoroční povinnost vedení na vodítku.

Ochrana vzácných 
živočichů a rostlin

Ochrana přírody 

 Javorského jezera

Na cestě se strážcem ochrany přírodny

Kolem Velkého

Sraz pro tuto bezplatnou vycházku s průvodcem 
je od začátku července až do konce září každý 
čtvrtek v 10.45 h. před restaurací Arberseehaus. 

Nabídku vycházek s průvodcem a exkurzí obdržíte 
na všech informačních místech přírodního parku a 
na naší internetové stránce.

Aby byly zachovány přírodní zajímavosti, je od roku 1994 
u Přírodního parku Bavorský les zaměstnán strážce pro 
region Velkého Javoru, jehož hlavním úkolem je ochrana 
přírody a je přímou kontaktní osobou pro místní obyva-
tele i hosty. Nadále pak tuto činnost doplňují ochranáři 
podléhajících úřadů ochrany přírody v okrese Regen.

Mezi jejich úkoly patří vztahy s veřejností, řízení 
návštěvnosti, monitoring, zprostředkování mezi zúčast-
něnými subjekty, poradenství a rovněž ekologický rozvoj 
oblasti. V okresu Cham v Přírodním parku Horní Bavorský 
les je další strážce ochrany přírody.

Strážce ochrany přírody 
pro region Velkého Javoru

PR Velké Javorské jeze-
ro s jezerní stěnou  
od roku 1939; velikost 
157 ha; na bezbariéro-
vé trase si vychutnejte 
působivé pohledy i 
výhledy.

PR Riesloch  
od roku 1939; velikost 
33 ha; v rokli Riesloch 
objevujte rozmanitost 
kapradin a mechů, 
například dřipovičníku 
zpeřeného.

PR Malé Javorské jezero
od roku 1959; velikost 
403 ha; obdivujte vzácné, 
zde chráněné rostliny, 
jako je vachta trojlistá 
(na obrázku).

Dále zde najdete tři oblasti Natura 2000: 
Evropsky významná lokalita 
Velký a Malý Javor a Javorská jezera, 2.322 ha
Evropsky významná lokalita 
Silberberg, 316 ha
Ptačí oblast Velký a Malý Javor
a Schwarzeck, 3.567 ha

Přírodní zajímavosti v regionu Velkého Javoru



Obě Javorská jezera vznikla během poslední doby ledové 
působením mohutného ledovce. Velké Javorské jezero 
nacházející se na východním úbočí Velkého Javoru je 
dnes hluboké maximálně 15 m a zabírá plochu 7,72 ha. 
Severozápadně leží Malé Javorské jezero, které je se 
svou dnešní plochou 8,56 ha vlastně větší.

Nejvyšší vodopády Bavorského lesa najdete v rokli 
Riesloch u Bodenmais. Spojené síly vod několika potoků 
zde na délce pouhých 1,6 km vyhloubily 260 m hluboké 
rokle. Impozantní přírodní podívaná se zde návštěvníkům 
naskýtá zejména při tání sněhu a po silných deštích.

Velký Javor dosahuje jako jediný vrchol bavorsko-
českého pohraničního masivu klimatické hranice 
lesa. Mezi rostlinami najdeme mnoho zvláštních 
druhů přizpůsobených těmto extrémním podmín-
kám. Některé druhy, jako například psineček skalní  
(Agrostis rupestris), se zde v Bavorsku vyskytují na  
jediném místě mimo Alpy.

Vrchol Velkého Javoru

Drsnost a nepředvídatelnost
Drsné podnebí Bavorského lesa ovlivňuje kontinentální 
klima. Vrchol Velkého Javoru je známý především svými 
„Arbermandly“ – zakrslými smrky, z nichž ledově studený 
„vítr z Čech“ a led a sníh na několik dnů v roce vytváří 
bizarní sněžné duchy.

Hořec panonský
←

„Jak vládce
nad mračna zvedám
obrovské údy,
proto právem jsem
též i králem Šumavy zván.
Dál přes pohoří Bavor a české roviny zřím
K severu ke Smrčinám,
ku Karnským Alpám na jih.“

– Bernhard Grueber a   
   Adalbert Müller, 1846

Nejvyšší
 vodopády

Výraznými body na plošině vrcholu je pět impozantních 
skalních útvarů. Velký Javor je součástí nejstaršího krysta-
linického pohoří střední Evropy a tvoří jej převážně para-
rula, která vznikla uvnitř Země před přibližně 640 miliony 
let. Za svou vysokou odolnost proti zvětrávání vděčí rula 
z Velkého Javoru minerálu sillimanit.

Plovoucí ostrovy

Od doby ledové vládnou volným vodním plochám rostliny 
vytvářející rašelinové sedimenty usazující se v jezeře. 
Díky přehrazení obou Javorských jezer v 19. století kvůli 
plavení dřeva se ze dna jezer uvolnily rašelinové sedimen-
ty a vznikly „plovoucí ostrovy“. 
Na rozdíl od Velkého Javorského jezera měnily v Malém 
Javorském jezeře v minulosti tři „ostrovy“ svou polohu 
podle směru větru.

Útočiště pro druhy z doby ledové

Hořec panonský (Gentiana pannonica) se svými 
modrofialovými květy a výškou až 50 cm patří k 
nejnápadnějším a nejkrásnějším rostlinám vrcholku 
Velkého Javoru. Botanickou raritu představuje 
jinořadec kadeřavý (Cryptogramma crispa), tato velmi 
vzácná kapradina se na Velkém Javoru vyskytuje  nejvíc 
v celém Německu.

Jinořadec kadeřavý ←

V regionu Velkého Javoru zůstaly 
zachovány pralesní útvary.

←

Velké a Malé
Javorské jezero

Jdete na 
výlet? 
Zde najdete 
naše bezplat-
né turistické 
mapy. 

Hořec panonský,  
jinořadec kadeřavý aj.


