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Hrad nad městem
Letos uplyne již 780 let od údajného zničení původního hradu, který stával na vršku Zámecké hory u
Vrbna pod Pradědem. K jeho zkáze mělo dojít v důsledku nájezdů mongolských hord do prostoru
střední Evropy. Na jeho místě pak byl prý na popud samotného Přemysla Otakara II. vybudován hrad
nový, který nesl stejné jméno, pouze doplněné o předponu „Neu-“ (tj. „Nový“). První písemnou zmínku
o hradu máme až ze 14. století. Už o dvě století později se i tento „nový“ hrad pravděpodobně nacházel
v rozvalinách. Jméno dnes již neexistujícího hradu zjistíte, pokud doplníte správné odpovědi do naší
tajenky!
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1. Jméno osady, spíše uskupení chalup, která je dnes součástí Železné. Osada se rozkládá na úbočí
hory Lupníku, nachází se zde nedávno obnovená kaple Panny Marie Sněžné.
(Vlčí / Kamenný …)
2. Původní německý název města Vrbna pod Pradědem.
3. Jméno nejstaršího středověkého institucionálního (právního) města u nás. Bylo založeno
patrně kolem roku 1210 a řídilo se severoněmeckým městským právem.
4. Jak se původně jmenovala osada u Vrbna pod Pradědem, která vznikla na konci 18. století a
dnes nese název Železná?

5. Jak se jmenoval vrchní velitel švédských vojsk, který v době třicetileté války táhl na Moravu
přes Slezsko, obléhal Olomouc a jeho vojskům je legendou připisován zánik hradu nad
Vrbnem?
6. Ze kterého slezského města pocházel obávaný strůjce čarodějnických procesů Boblig
z Edelstadtu?
7. Predikát (přídomek) slezského šlechtického rodu, jehož členové od 16. století ovládali
Brunálsko a okolí. (Bruntálští z …)
8. Německý název pro město Jeseník.
9. Příjmení členů rodiny velkopodnikatelů, kteří až do konce druhé světové války vedli ve Vrbně
textilní továrnu (na výrobu nití).
10. Jak se jmenoval nemanželský syn českého krále Přemysla Otakara II., který získal díky svému
otci správu nad Opavskem a stal se tak zakladatelem dynastie opavských Přemyslovců?
Připomeňme, že právě jeho potomci měli po nějaký čas v držení i hrad nad Vrbnem!
11. Jak se jmenoval pruský král, protivník Marie Terezie ve válkách o rakouské dědictví, který po
válkách o Slezsko v první polovině 18. století získal jeho velkou část? (… II. Veliký)
12. V jakém uměleckém slohu byl ve 40. letech 19. století vystavěn kostel svatého Michaela
archanděla ve Vrbně pod Pradědem?
Správné odpovědi najdete např. v pracích: VOJKOVSKÝ, Rostislav - JUROŠ, Ladislav. Freudenštejn,
Firstenvald: zříceniny dvou hradů na Vrbensku. Dobrá: Beatris, 2009; nebo KOUŘIL, Pavel - WIHODA,
Martin - PRIX, Dalibor. Hrady českého Slezska. Brno: Akademie věd České republiky, Archeologický
ústav, 2000. Pomůže vám také web města: https://www.vrbnopp.cz/
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