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Miejscowość Mała Morawka jest położona w gó-
rach Jesionikach, w historycznych granicach Ślą-
ska i Moraw, nad rzeką Moravice. Zamieszkuje ją 
714 mieszkańców, a terytorium liczy 6158 ha. Do 
miejscowości należy również leżący na Morawach 
Karlov pod Pradziadem. Zaś sama Mała Morawka 
jest na Śląsku. W śląskiej części miejscowości leży 
szczyt Petrovy kameny, Ovcarna i wieża widokowa 
oraz nadajnik telewizyjny na szczycie najwyższej 
góry Jesioników – Pradziad.

Obec Malá Morávka je obec v pohoří Jeseníky, le-
žící po obou stranách historické zemské hranice 
Moravy a Slezska, kterou zde tvoří řeka Moravice. 
Obec má 714 obyvatel a katastrální území o rozlo-
ze 6 158 ha. Součástí obce Malá Morávka je Karlov 
pod Pradědem, který tvoří místní část obce Malá 
Morávka a má rovněž své katastrální území, kte-
ré leží na Moravě, zatím co katastrální území Malé 
Morávky leží ve Slezsku. Ve slezské části obce se 
nacházejí např. Petrovy kameny, Ovčárna i rozhled-
na a televizní vysílač na vrcholu nejvyšší hory Jese-
níků Pradědu.

The village of Malá Morávka is a village in the Je-
seníky mountains, situated on both sides of the hi-
storical land border of Moravia and Silesia, which is 
created by the Moravice river. The village has 714 
inhabitants and a cadastral area of 6 158 ha. Part of 
the village Malá Morávka is Karlov pod Pradědem 
which is a local part of the village Malá Morávka 
and also has its cadastral territory in Moravia, whi-
le the cadastral area of Malá Morávka lies in Sile-
sia. In the Silesian part of the village are for exam-
ple located Petrovy kameny, Ovčárna, a lookout to-
wer and a television transmitter at the top of the hi-
ghest mountain of Jeseníky, Praděd.

CZ: Památkově chráněný dům v horní části Malé Morávky/ PL: Zabytkowy dom w Małej Morawce/ 
ENG: Original house in Malá Morávka 

CZ: Letní pohled z Čertovy hory/ PL: Widok z Čertovej hory latem/ 
ENG: Summer view from Čertova hora 

CZ: Historický dům v horní části Malé Morávky/ PL: Zabytkowy dom w Małej Morawce/ 
ENG: Original house in Malá Morávka

CZ: Farní kostel Nejsvětější Trojice/ PL: Kościół Najświętszej Trójcy/ 
ENG: Church of Holy Trinity 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko



CZ: Památkově chráněný dům v horní části Malé Morávky/ PL: Zabytkowy dom w Małej Morawce/ 
ENG: Original house in Malá Morávka 

CZ: Schindlerova stodola/ 
PL: Stodoła Schindlera/ ENG: Schindler’s Barn





Year 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2017

POPULaTION 2106 2383 2317 2000 2064 1796 1684 1027 900 783 816 717 754 714
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Z mnoha zástupců flóry a fauny je ne-
původní, ale již místně zdomácnělý, kamzík 
horský. Kamzík byl do Malé Morávky při-
vezen z Rakouských Alp v r. 1913. 
Pro CHKOJ je charakteristické vysokohor-
ské bezlesí. Pouze tři pohoří v ČR dosa-
hují výšek nad horní hranici lesa (Krkono-
še, Hrubý Jeseník a Králický Sněžník). Je-
seníky jsou vyjímečné svou vysokou lesna-
tostí a smrkovými pralesy. Lesnatost Je-
seníků dosahuje 80 % (Jeseníky jsou nej-
lesnatější CHKO v ČR), kromě smrkových 
pralesů stojí za pozornost i zachovalé frag-
menty bučin. Unikátní jsou rovněž vzác-
né druhy rostlin, jedná se především o je-
senické endemity, kterými jsou např. lip-
nice jesenická (Poa riphaea), zvonek jese-
nický (Campanula gelida), nebo vrba bylin-
ná (Salix herbacea). Jesenická příroda ro-
vněž vytváří životní prostředí mnoha vzác-
ných druhů živočichů a zvěře, z nichž asi 
nejzajímavější je populace rysa ostrovida, 
která se v CHKO Jeseníky obnovila přiro-
zeně ve druhé polovině minulého stole-
tí. Vyskytují se zde rovněž vzácné druhy 
endemitních bezobratlých živočichů, jako 
např. okáč menší (Erebia sudetica sudetica) 
a okáč horský (Erebia epiphron silesiana).
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Wskazówki na wycieczki

Malownicze górskie otoczenie zachęca 
do pieszych wędrówek na łonie przyrody. 
Do najbardziej atrakcyjnych szlaków tu-
rystycznych należy m.in. szlak edukacyj-
ny Velka kotlina, szlak wokół wodospadów 
Bile Opavy, trasa Mravencovka – Alfredo-
va chata – Jeleni studanka – trasa grzbieta-
mi Petrovy kameny – Ovcarna, wejście na 
Pradziad. Interesującym pięciokilometro-
wym spacerem jest szlak geologiczny Ja-
vorovy vrch, którego punktem wyjścia jest 
droga dojazdowa do domku Koprivna. 
W okolicach miejscowości jest również gę-
sta sieć ścieżek rowerowych.
W sąsiedztwie polecamy wycieczkę do od-
dalonego o 5 km tradycyjnego górskiego 
uzdrowiska Karlova Studanka, które cha-
rakteryzuje się najczystszym powietrzem 
w Europie Środkowej i poza tym oferuje 
kryty basen termalny z jacuzzi i SPA otwar-
ty dla wszystkich gości. Polecamy rów-
nież wizytę w oddalonym o 13 km zamku 
w Bruntalu lub odwiedziny parku wodnego 
w tej samej miejscowości. Absolutnie wy-
jątkowa pod względem technicznym jest 
elektrownia szczytowo-pompowa Dlouhe 
Strane. Jej zwiedzanie wymaga rezerwa-
cji na stronie elektrowni. Interesujące jest 
również zwiedzanie oddalonego o 25 km 
zamku Sovinec. W zimie możliwa jest jazda 
na łyżwach na stadionie zimowym w miej-
scowości Rymarov.

Tipy na výlety

Malebné horské prostředí doslova vy-
bízí k pěším túrám do přírody, mezi neja-
traktivnější turistické trasy patří naučná 
stezka Velká kotlina, stezka kolem vodo-
pádů Bílé Opavy, trasa Mravencovka – Al-
frédova chata – Jelení studánka – hřebe-
nová trasa na Petrovy kameny – Ovčárna, 
výstup na Praděd.  Zajímavou pětikilome-
trovou procházkou je potom geologická 
naučná stezka Javorový vrch, jejím nástup-
ním místem je přístupová cesta k chatě Ko-
přivná. V okolí obce je rovněž značena hu-
stá síť cyklostezek.
Z blízkého okolí doporučujeme výlet do 5 
km vzdálených tradičních horských lázní 
Karlova Studánka, které se vyznačují nejči-
stším vzduchem ve střední Evropě a mimo 
nabízí wellness pro veřejnost. Dále do-
poručujeme návštěvu 13 km vzdáleného 
zámku v Bruntále nebo návštěvu bruntál-
ského aqua parku. Technicky naprosto uni-
kátní je přečerpávací vodní elektrárna Dlo-
uhé Stráně, k prohlídce tohoto díla je nut-
ná rezervace na webu elektrárny. Zajímavá 
je rovněž prohlídka 25 km vzdáleného hra-
du Sovinec. V zimním období je k dispozici 
bruslení na rýmařovském zimním stadionu.

Tips for excursions

The picturesque mountain landscape li-
terally invites you for hiking in the natu-
re. The most attractive tourist routes are 
the Velká kotlina nature trail, the path aro-
und the Bílá Opava waterfalls, route Mra-
vencovka - Alfrédova chata - Jelení stu-
dánka - the ridge route on Petrovy stones 
– Ovčárna and hike to Praděd.  An intere-
sting five-kilometer walk is the geological 
educational trail Javorový vrch, its starting 
point is the access road to Kopřivná cotta-
ge. There is also a dense network of bicyc-
le paths around the village.
From the nearby area, we recommend 
a trip to the traditional Karlovy Studánka 
Mountains 5 km away, which are charac-
terized by the purest air in Central Europe 
and also offers wellness. We also recom-
mend visiting Bruntál Castle 13 km away 
or visiting the Bruntál Aqua Park. Techni-
cally unique is the pumping hydroelectric 
power station Dlouhé Stráně, for excur-
sion reservation is necessary in the power 
plant. The Sovinec Castle 25 km away is 
also an interesting tour. In winter, ice ska-
ting is available at the Rýmařov winter sta-
dium.

CZ: Keltské dny v Karlově/ PL: Dni Celtyckie w Karlov pod Pradedem/ 
ENG: Celtic days in Karlov pod Pradedem

CZ: Svatohubertská mše/ 
PL: Msza św. Hubertusa/ ENG:  St Hubert’s Mass 



Obecní úřad Malá Morávka
Malá Morávka 55

793 36 Malá Morávka
tel. +420 554 273 095

podatelna@malamoravka.cz
www.malamoravka.cz
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