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W poszukiwaniu atrakcji turystycznych
Miejskiej Strefy Zabytków Hranice
Hranice (niemiecka nazwa Mährisch Weisskirchen) to mias
to z bogatą historią, szeregiem cennych zabytków i wyjąt
kowych walorów przyrodniczych. Na obszarze Miejskiej
Strefy Zabytków i w jej okolicach, możecie Państwo zwied
zić renesansowy zamek z unikatowymi arkadami, byłe getto
żydowskie z synagogą, oraz najgłębszą przepaść w Czechach
i całej Europie Środkowej, miejski szafot, tereny słynnych
austriacko – węgierskich instytutów wojskowych, Kostelíček
– miejsce pielgrzymek, wiadukty kolejowe – będące zna
czącym zabytkiem techniki z XIX wieku, wieżę widokową
Starego Ratusza oraz wiele innych interesujących miejsc.
Projekt W poszukiwaniu atrakcji turystycznych
Miejskiej Strefy Zabytków Hranice powstaje w wyniku
połączenia wielu niezwykle ciekawych obiektów trasą turys
tyczną, która przybliża historię i urok miasta tak turystom,
jak i mieszkańcom miasta. Trasa o długości 4,5 km oznako
wana jest znakami turystycznymi Klubu Turystów Czeskich
(kolor niebieski), i tworzy ją piętnaście miejsc postojowych
zaopatrzonych w tablice informacyjne. Szczegółowe infor
macje przedstawiają panele z tekstami i fotografiami. i
Od czerwca do września można w MSZ skorzystać także
z usług przewodnika. Zwiedzanie zaczyna się przy Starym
Ratuszu na Masarykovym Rynku codziennie o godzinie
10.00 oraz 14.00.
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1 Stary Ratusz z wieżą widokową Budynek pochodzi
z XVI wieku, dzisiejszy wygląd ratusz zyskał w 1869 roku.
Poza latami 1850–1869 miał tu swą siedzibę, aż do 1998,
Urząd Miasta. W roku 2009 wieża ratusza została udostęp
niona zwiedzającym i służy jako punkt widokowy.
2 Dom Čaputa Dom z cenną z punktu widzenia archi
tektury renesansową bramą, który wybudował w roku
1583 mieszczanin Ondřej Čaputa (Andrzej Czaputa rodak
z polskiego Żywca). W latach 1815–1869 miała tutaj swoją
siedzibę drukarnia Aloisa Škarnicla i Amalie Škarniclové.
3 Parafia Rzymskokatolicka Barokowy budynek parafii
był wznoszony w latach 1773–82 na miejscu starego budyn
ku parafialnego. W roku 1802 został powiększony o dwa
poziomy, opatrzony mansardowym dachem, a także dobu
dowane zostały pomieszczenia gospodarcze.
4 Dom Jana Pinkavy W późnobarokowym domu, o nu
merze 39, żył malarz akademicki Jan Pinkava (1846–1923),
nauczyciel rysunku i kaligrafii w państwowym niemieckim
gimnazjum w Hranicach. W dziesiątkach barw akware
li uchwycił, z dokumentalną dokładnością, Hranice na
początku XX wieku.
5 Arboretum szkoły leśnej Budynek szkoły leśnej z neo
barokową fasadą został otwarty w roku 1896, współcześnie
zostały położone podwaliny arboretum przeznaczonego
do nauki uczniów. Autorem pierwotnego projektu był
František Thomayer. Dzisiaj arboretum ma powierzchnię
3,07 ha i jest przystępne dla zwiedzających.
6 Renesansowy dom z sgraffito Sgraffitowa dekoracja do
mu nr 265 pochodzi z roku 1583. Jej autorem jest malarz
i alchemik Jan Červenka (†1587). Do dzisiejszych czasów
dochowały się jedynie szczątki sgraffito, gdzie przeważają
elementy ornamentalne.
7 Zamek Pierwsze wzmianki o hranickiej twierdzy po
chodzą z roku 1398. Dzisiejszy zamek powstawał stopniowo
od XV do początku XVII wieku. Szczególnie godny uwagi
jest renesansowy arkadowy dziedziniec i stiukowa dekora
cja sufitów na wysokości pierwszego piętra. W latach 1996–
1998 zamek został zrekonstruowany na potrzeby Urzędu
Miasta.
8 Miejskie mury obronne Główny mur obronny powstał
po r. 1430. Mur parkanowy wzniesiono później – na po
czątku XIV wieku. Ich częścią były trzy miejskie bramy
wejściowe, w obwodzie powtarzały się drobne półwalcowe
baszty, z których dwanaście, chociaż nie w całości, prze
trwało do dzisiaj.

9 Cmentarz żydowski Hranickie cmentarzysko gminy
żydowskiej powstało w 30-tych latach XVII wieku. Naj
starszy nagrobek pochodzi z roku 5445 (1684/1685 roku wg.
kalendarza Gregoriańskiego). W roku 1989 większa część
cmentarza została zdemolowana. Po dokonaniu rekon
strukcji, cmentarz został w 1994 roku ponownie otwarty.
10 Willa Kunza Neobarokowa budowla, która była zarów
no rodzinną willą i siedzibą firmy. Wybudowana została
przez fabrykanta Antonína Kunza (1859–1910) w 1897 roku,
według projektu architektów Jana Kříženeckého i Josefa
Pokorného, jednych z założycieli czeskiej kinematografii.
11 Dom Gallaša W tym domu urodził się, żył i zmarł
lekarz, malarz i pisarz Josef H. A. Gallaš (1756–1840). Dom
został wybudowany na początku XVIII wieku. Gallaš
założył tutaj pierwszy hranicki szpital. Od drugiej połowy
XIX wieku dom służył jako przytułek dla ubogich.
12 Lipa Gallaša Lipa drobnolistna (Tilia cordata), o ob
wodzie pnia na wysokości piersi 310 cm, wysokość około
12 m, i niezwykle rozłożystej koronie. Wiek lipy szacuje się
na około 170 lat.
13 Kaplica Kościoła Ewangelickiego W XVI wieku pow
stał chór wspólnoty braterskiej, zniszczony podczas wojny
trzydziestoletniej. W roku 1668 na jego fundamentach
wzniesiono Kościół św. Sebastiana i Rocha, który został
zamknięty w roku 1786, a budynek zamieniono na skład
soli. Od roku 1924 znajduje się tutaj kaplica Czeskobrater
skiego Kościoła Ewangelickiego.
14 Synagoga Budowla, w mauretańsko-bizantyjskim sty
lu, powstała według projektu Franze Machera w 1863 roku,
na miejscu starej synagogi z XVII wieku. Do odprawiania
żydowskich nabożeństw służyła do roku 1940, od roku
1943 znajdują się tu ekspozycje Miejskiego Muzeum (obec
nie galeria).
15 Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela Późnobarokowy
kościół wybudowany w latach 1754 –1763, według projek
tu Fr. Ant. Grimma. Uroczystość poświęcenia odbyła się
24 czerwca 1764 r. Budynek kościoła składa się z jednego
głównego i czterech bocznych ołtarzy, w kaplicy Matki
Boskiej Bolesnej znajduje się również jeden ołtarz. Krypty
pod kościołem pełniły rolę cmentarza w latach 1763–1782.
Najstarszy dzwon pochodzi z roku 1499 i waży 1,68 t.
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