
Projekt Za krásami Městské památkové zóny Hranice 
propojuje nejzajímavější architektonické památky 
centra města do turistické trasy. Jedná se o patnáct 

zastavení doplněných několika orientačními 
a informačními panely, které pomocí českého 
a anglického textu a historických i současných 

fotografií seznamují s dějinami významných místních 
lokalit. Důležitou součástí projektu je také 

zpřístupnění věže Staré radnice na Masarykově 
náměstí jako vyhlídkového místa.

Zastavení 
1. Stará radnice s rozhlednou 

2. Čaputův dům • 3. Římskokatolická fara 
4.Dům Jana Pinkavy • 5. Arboretum lesnické školy

6. Renesanční dům se sgrafity • 7. Zámek 
8. Městské hradby • 9. Židovský hřbitov 

10. Kunzova vila • 11. Gallašův dům 
12. Gallašova lípa • 13. Evangelická modlitebna 
14. Synagoga • 15. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Informační panely v MPZ: 
Školní náměstí • Městský hřbitov

Zámek • Městské hradby • Židovský hřbitov
Gallašův dům • Synagoga

Informační panely mimo MPZ 
Městské popraviště • Poutní místo Kostelíček

Hranická propast • Sady Čs. legií
Vojenské ústavy • Hranické viadukty
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Za Krásami Městské památkové zóny Hranice

Evropská unie 
a Evropský fond pro regionální rozvoj 

jsou partnery pro váš rozvoj

Městská památková zóna Hranice byla vyhlášena roku 
1992. Vytrvalým úsilím vedení města i řady jednotlivců se 
v průběhu let 1994–2009 podařilo jádru města vrátit jeho 

historický půvab. 
Projekt Za krásami Městské památkové zóny Hranice 

se vytvořením městské naučné trasy a zpřístupněním 
vyhlídky na věži Staré radnice snaží Hranice představit 
jako turisticky atraktivní destinaci s řadou zajímavých 

architektonických a přírodních památek.
Celkové náklady na projekt dosáhly výše 

2,8 milionu Kč, z toho více než 2,1 milionu bylo hrazeno 
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 

NUTS II Střední Morava financovaného z prostředků 
Evropské unie. 
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