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Místní jméno: 1850 Weisskirchen – Hranice.

Místní jméno je pl. k hranice = „mez, limes“.

První písemná zmínka 1169 – locum, qui Granice vulgo dicitur, CDB I, 247, 1201 falzum

z poč. 14. st., villam forensem, que Hranicz vulgari nomine appellatur. 

Správní vývoj: 1. P Hranice 2. OP Hranice 3. OS Hranice 4. ONV Hranice, 1960 Přerov 5.
ORP Hranice 6. POÚ Hranice 7. M Hranice 8. SÚ Hranice

1975 Lhotka, Velká část obce Hranice, od 1976 Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhří-

nov, Valšovice, 1976–1990 Olšovec částí obce Hranice, 1976 MěNV i pro Teplici n. B.

Obecní pečeť ∅ 35 mm. V pečetním poli uprostřed postava sv. Štěpána se svatozáří kolem

hlavy, která zasahuje do opisu, s ratolestí v levici a kameny v pravici, po jeho pravé straně

štítek s doleva hledící orlicí, vlevo štítek s nekorunovaným českým lvem a u spodu třetí ští-

tek s erbem pánů z Cimburka, totiž s několikanásobným cimbuřím, který zasahuje do opisu.

Po obvodu obloučkový vlys.

Opis mezi dvěma linkami a věncem, majuskula. SIGILLVM CIVITATIS // HRANICENSIVM 1579

Obecní pečeť ∅ 35 mm. Pečetní pole se sníženou vydutou špicí, na ní knížecí koruna, po

stranách dva vinařské nože špicemi nahoru a ven obrácené, v dolním poli postava světce

(sv. Štěpán), jenž drží v pravé ruce tři kameny, v levé palmovou ratolest, po jeho pravé stra-

ně se nachází štítek, v něm orlice, po jeho levé straně je štítek, v něm lev, pod světcem ští-

tek, v něm šestero cimbuří (částečně kryje nohy světce). Po obvodu obloučkový vlys.

Opis mezi linkami a věncem, majuskula. SIGILVM . MINVS . CIVIT // ATIS . HRANICISIV

Počet obyvatel/domů

1791 3 225/381

1869 6 735/559

1900 8 185/621

1950 11 757/1 245

2001 17 125/1 659

Hranice
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Obecní symboly: Listinou z 6. 8. 1629 kardinál František z Ditrichštejna polepšil městský

znak. V současnosti užívaný znak má tuto podobu: Štít dělený klínem o vydutě prohnutých

stranách, obráceným špicí nahoru. Horní pole je zlaté, dolní červené. V horním poli nad špi-

cí klínu je knížecí klobouk červený a hermelínem lemovaný a po jeho stranách stojí svisle

dva vinařské nože z erbu ditrichštejnského, stříbrné se zlatými střenkami, obrácené ohnutý-

mi špicemi nahoru a ven. Ve spodním červeném poli stojí uprostřed postava sv. Štěpána v bí-

lém spodním a modrém svrchním levitském rouchu; v pravé ruce drží tři kameny. V levici

palmovou ratolest. Po jeho pravé straně je zlatý štítek s černou doleva hledící orlicí nekoru-

novanou, s červenou zbrojí a jazykem, po levé straně je červený štít s nekorunovaným stříbr-

ným českým lvem a v patě štítu stojí třetí štítek, částečně zakrývající nohy sv. Štěpána; ve

štítku je červeno-bílá šachovnice (6 × 7 polí).

Vlajka udělena v r. 1993, autorem návrhu RNDr. Vladimír Baar.

List tvoří pět šikmých pruhů – červený, žlutý, modrý, žlutý a červený, v poměru 4 : 3 : 1 : 3 :

4.

Fara: Dle dokladů již k r. 1201, farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele z let 1754–1763, konsekro-

ván 1764.

Přifařené obce: Hranice, Teplice n. B., Ústí s místní částí Nové Sady.

M: 1625

Škola: Městská škola 1565. 1949 – 4 OŠ 19 tř., 2 MŠ 17 tř., střední školy (vyšší lesnická ško-

la, vojenská akademie), kardiologický ústav 1 . tř., pomocná škola 2 tř.

2005 – Základní škola Hranice, Šromotovo náměstí 177, Základní škola Hranice, Struhlovsko

1795, Základní škola Hranice, Tř. 1. máje 357.

Památky: V roce 1992 prohláše-

no území historického jádra Hra-

nic za památkovou zónu.  

Literatura: • Bartovský, Vojtěch:

Hranice a lázně Teplice. Hranice

1924 • Hosák, Ladislav – Indra,

Bořivoj – Jašková, Marie: Hrani-

ce. Hranice 1969.




