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3. Cestičkou  

z Malé Morávky přes Eisenberg do Nové Rudné 
 

 

Krásný výlet podél lesa a rozkvetlými loukami s nahlédnutím  

do historie Malé Morávky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délka trasy:  5,3 km celkem 

 

 Vyhlídková okružní trasa (spojená s 5 min. přesunem autobusem) 

 Start na zastávce Nová Rudná (kam lze dojet autem – parkoviště přímo za 

zastávkou), odtud pak autobusem přejet na zastávku Malá Morávka zast. 

(hned první následující vystoupení), cíl je poté opět na zastávce v Nové 

Rudné (u vašeho zaparkovaného auta) 

 Aktuální autobusové spojení na www.idos.cz 

 Cestička navazuje na hezky zpracovanou místní naučnou stezku 

 

 Krásné jesenické lesy a louky plné nádherného lučního kvítí 

 Úžasné výhledy do údolí Malé Morávky a na okolní kopce 

 Milník z druhé poloviny 18. století 

 Dnes již zaniklou část Malé Morávky – Morgenland, neboli Rannou 

 

 Na oběd či zmrzlinový pohár se dá zajít do penzionu U Kovárny, Na Rychtě, 

či do penzionu Pohoda (všechny se nachází v Malé Morávce a budete je 

míjet cestou) 

 V Nové Rudné se můžete občerstvit v penzionu Mariana  

 Dozásobit se před výletem můžete v prodejně potravin Hruška  

(nalevo od zastávky Malá Morávka zast.) 

 Maliny a lesní jahody cestou 

  Správné odpovědi ke kvízu: 1)a, 2)c, 3)a, 4)b, 5)b 

 

http://www.idos.cz/
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Kudy kam:   

 

 od autobusové zastávky Malá Morávka zast. se vydejte podél dětského hřiště a Music&Bar 

vzhůru ke kostelu, odkud je nejen hezký výhled na centrální část Malé Morávky, ale kolem 

kterého je i krásný hřbitov se starými náhrobky původních německých obyvatel obce  

(zkuste se projít okolo a nasát tu zvláštní, magickou atmosféru dřívějších časů, nakouknout 

můžete i do pootevřeného kostela, kde se dozvíte něco o jeho historii) 

 

 od kostela se poté vydejte dál po místní silničce směrem ke krásné kaštanové aleji – tou 

projděte až k penzionu Na Rychtě, kde sejděte k hlavní silnici, tu přejděte a běžte podél ní 

dál vzhůru směr Karlova Studánka  

 

 už po pár metrech si můžete vpravo u silnice všimnout milníku z 18.století 

 

 poté už se poohlížejte po odbočce vpravo, kde se budete dál držet po červené turistické 

značce          (projdete po vedlejší cestě, vedoucí podél hlavní silnice, a na jejím konci se 

napojíte na lesní pěšinu (původním úvozem), kde začne stoupání vzhůru,  

na úbočí Železného vrchu / Eisenbergu)  

 

 od třetího zastavení naučné stezky (Morgenland) pokračujte  

po červené lyžařské značce          zpět až do Nové Rudné 

 

 

            Lesní skřítci budou moc rádi, když jim cestou postavíte  

                                                                 nějaký hezký, útulný domeček  

 

Další tipy v Malé Morávce: 

 
 Soukromé muzeum Kapličkový vrch, zahrnující Schindlerovu Stodolu (1937)– expozice 

Jak se žilo kdysi, archeologické nálezy a ukázka staré školy a Pozdně barokní kapli 

nejsvětější trojice (1690) (obojí otevřeno od května do října o víkendech od 10 do 13 hod) 

 Dětské hřiště za autobusovou zastávkou Malá Morávka zast. 

 Fun Park Kopřivná – summertubing, horské koloběžky/buginy, paintball, trampolíny, 

skákací hrad, lezecké stěny, beach volleyball, lukostřelba 
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Věděli jste, že Lopuch plstnatý … 

 
 má na svých plodech háčky, díky kterým se nejen skvěle přichycuje  

na oblečení, ale které slouží v prvé řadě k zachycování v srsti zvířat,  

a touto cestou se pak dostává na nová místa 

 se svými „čumbrky“, jak se plodům lidově říká, přivedl člověka  

k vynalezení suchého zipu 

 je léčivou bylinou nápomocnou mimo jiné např. při poruchách trávení, ekzémech, akné  

a posilující růst vlasů 

 je využíván také v kuchyni – mladé listy se přidávají do salátů a polévek. Z kořenů, které se 

jedí jak syrové, tak i vařené nebo pečené, se připravují karbanátky a dokonce se z nich dá 

uvařit i pivo  

 

 

 

Tip na tvořivé odpoledne: 

 
Nasbírejte si cestou různé listy (třeba i ty lopuchové) a zkuste si vyrobit hezké, barevné stromečky. 

Stačí čtvrtka papíru, temperové barvy a troška fantazie   

 

Postup je jednoduchý: Vezmeme list, pomalujeme jeho žilnatou  

stranu různými temperkami a obtiskneme na výkres. 

 

 

 

 

MALÝ KVÍZ, JAK POZORNÍ JSTE CESTOU BYLI 
 

1) Kolik byla podle milníku z 18. století, nacházejícího se cestou, 1 slezská míle přibližně kilometrů? 

a) 6,5 km  b) 10,5 km  c) 16,5 km 

 

2) Jaká je barva turistického značení, po kterém naše cestička vede? 

a) modrá   b) zelená   c) červená 

 

3) Jaký je český překlad německého názvu Eisenberg? 

a) Železný vrch  b) Měděný vrch  c) Stříbrný vrch  

 

4) Co tvořilo až do jejího zániku v 50. letech 20 století osadu Morgenland? 

a) 7 usedlostí a větrný mlýn b) 12 usedlostí a výletní hostinec  c) 10 usedlostí a dřevěná kaple 

 

5) Jakou barvu mají květy lopuchu plstnatého? 

a) žlutou  b) fialovou  c) modrou  

 

 

 
     Správnost svých odpovědí si můžete ověřit na první stránce   

 


