Zabytki kultury
Vrbna
3,7 km
1h
42 m
Podczas tej wycieczki poznasz zabytki kultury znajdujące się w miejscowości
Vrbno pod Pradědem. Wycieczka nie jest wymagająca i jest odpowiednia dla
rodzin, mam z wózkami i osób na wózkach inwalidzkich oraz rowerzystów.
Bardziej szczegółowy opis zabytków znajduje się na następnej stronie.
Proponujemy rozpocząć od Villi Lothara Grohmanna (przy parku leśnym),
dalej do dzwonnicy ewangelickiej nad stadionem piłkarskim, a następnie do
kościoła św. Archanioła Michała aż na cmentarz. Stąd główną drogą zejdziesz
w dół do centrum miasta. Osobom na wózkach zalecamy kontynuować
główną ulicą Nádražní w kierunku zamku Grohmanna. Tym, którzy chcą
spacerować na łonie natury, polecamy z ulicy Nádražní skręcić w lewo - w
kierunku śluzy. Wzdłuż wody można dojść do dawnej fabryki nici lnianych
Weiss i Rössler (dzisiejsza Odetka). W pobliżu znajduje się willa Grohmanna z
1921 roku, a naprzeciwko ostatni cel podróży - pałacyk z XVII wieku.
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Zabytki kultury
Vrbna
Start – Willa Lothara Grohmanna – wyjątkowo cenny przykład purystycznej
architektury willowej z lat 1929-1930, z bardzo kultywowaną koncepcją
architektoniczną. Dzieło architekta Josefa Hoffmanna.
2. Drewniana dzwonnica – wybudowana przez lokalną gminę ewangelicką w
1937 r. w ogrodzie pierwotnego domu zborowego
3. Miejscowy cmentarz – świadectwo kompozycji architektonicznej z
początku XIX wieku. Cmentarz z czterech stron otoczony jest murem
ogrodzeniowym z bramami, kaplicą cmentarną, kaplicami grobowymi i
płytami nagrobnymi.
4. Kościół św. Michała Archanioła – murowany empirowy kościół z lat 1840 1843 jest monumentem miasta. Przed kościołem znajduje się empirowa
fontanna i krzyż z 1825 roku.
5. Fabryka nici lnianych Weiss i Rössler (dziś Odetka) – najstarszy budynek
produkcyjny firmy, założony w 1800 roku, murowany trzykondygnacyjny
budynek z drewnianą konstrukcją wewnętrzną i czterospadowym dachem.
Prawdopodobnie w 1881 roku wzniesiono wieżę zegarową.

6. Willa – neoklasycystyczna dwukondygnacyjna willa usytuowana na
obrzeżach miasta, otoczona ogrodem parkowym, na planie prostokąta z
półkolistym tarasem. Powstała w latach 1921-1922 według projektu architekta
Josefa Hoffmanna.
Finish – Pałacyk - czteroskrzydłowy dwupiętrowy pałac z rdzeniem z XVII
wieku, przebudowany w XVIII i XIX wieku, otoczony niewielkim parkiem
krajobrazowym z XIX wieku, ogrodzony kamiennym murem.
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