Současnost
Hranice jsou významné kulturní a průmyslové město regionu s výjimečnými přírodními zajímavostmi v okolí. Leží převážně na pravém břehu
řeky Bečvy v Moravské bráně mezi Oderskými vrchy a Podbeskydskou
pahorkatinou. K nejatraktivnějším turistickým zajímavostem v okolí patří
Hranická propast v Národní přírodní rezervaci Hůrka. Je svými více než
289,5 m nejhlubší v České republice, přičemž dna nebylo doposud dosaženo. Velkými turistickými lákadly jsou také lázně Teplice nad Bečvou
s minerálními prameny, Zbrašovské aragonitové jeskyně, přírodní
rezervace Malá a Velká Kobylanka a Bukoveček, přírodní památka Nad
Kostelíčkem, evropské rozvodí u Bělotína nebo nedaleký hrad Helfštýn.
V Hranicích můžete zavítat např. do kina (i letního), Zámeckého klubu,
městského muzea nebo galerie, zahrát si tenis, squash, bowling, golf
či minigolf, zajezdit si na koni, navštívit moderní krytý bazén s vodními
atrakcemi nebo venkovní koupaliště, fitcentrum i bikrosovou dráhu.
Po okolí vedou četné cyklotrasy a turistické stezky.

Hranice

Město, které je škoda nenavštívit

pozdněrenesanční zámek

arkády zámku

synagoga

Historie
Město Hranice (dříve též Alba Ecclesia nebo Mährisch Weisskirchen) bylo založeno na konci
13. století na místě původní osady. Z držení klášterů přešlo hranické panství do vlastnictví šlechtických rodů. Hranice vlastnili například Cimburkové, Pernštejnové a od roku 1622 až do poloviny
19. století Dietrichštejnové. Město bylo obehnáno dvěma prstenci hradeb zpevněných baštami a třemi branami. Původně gotický hrad pánů z Cimburka a později Pernštejnů byl v druhé
polovině 16. století za Jana Kropáče z Nevědomí a jeho následovníků přestavěn na pozdněrenesanční zámek s nádhernými arkádami. Od začátku 17. století byli ve městě trvale
usazeni Židé (především v dnešní Janáčkově ulici). Připomíná je dochovaný židovský hřbitov
a synagoga. V 19. století se město stalo důležitým průmyslovým a kulturním centrem. Už od
roku 1843 tudy vedla železnice z Vídně do Krakova. Po polovině století byl vybudován prestižní
areál rakousko-uherských vojenských škol, kde studovali příslušníci vysoké šlechty i významní
spisovatelé Robert Musil a Rainer Maria Rilke.

Zajímavé údaje o Hranicích
• Žije zde 19 618 obyvatel (k 31. 12. 2002).
• Leží přibližně ve výšce 250 m n. m.
• Katastrální území města včetně místních částí zaujímá přes 52 km².
• Místní části: Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhřínov, Valšovice, Velká.
• Partnerská města: Hlohovec (SK), Leidschendam-Voorburg (NL), Konstancin-Jeziorna (PL).
• Tradice výroby čerpadel, stavebních materiálů a elektroniky.

Nejvýznamnější památky

kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Hranice: Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele, kostel Narození Panny Marie (Kostelíček),
pozdněrenesanční zámek, radnice, rakousko-uherské vojenské ústavy, viadukty, synagoga,
židovský hřbitov.
Okolí: Hrady Drahotuch, Helfštýn, Kunzov, Puchart, Starý Jičín a Svrčov, lázně Teplice nad
Bečvou, větrné mlýny v Partutovicích, Porubě a Skaličce, viadukty v Drahotuších a Jezernici,
železniční tunel ve Slavíči.
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Kontakty

kostel Narození Panny Marie (Kostelíček)

Informační centrum Hranice
Masarykovo nám. 71, 753 01 Hranice, tel.: 581 607 479
e-mail: mic@meu.hranet.cz, www.mic.hranet.cz
Turistické stránky Hranicka: www.hranicko.eu
Městský úřad Hranice
Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, tel.: 581 828 111, www.mesto-hranice.cz
Městská policie: Pernštejnské nám. 1, (zámek), tel.: 156, (581 602 928)
Informace ČD: tel.: 972 736 596
Informace ČSAD: tel.: 581 601 043
Taxi: Taxi Hranice Non Stop, tel.: 800 121 213, 581 604 181
Taxi Non Stop Sensus, tel.: 800 222 201, 581 603 440
Tísňové volání: 112
Nemocnice: Zborovská 1245, tel.: 581 679 111

