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Tváře města / Město Hranice leží ve střední Evropě,
ve státě Česká republika, v oblasti Olomoucký kraj.
Historie města začala ve 12. století, v roce 1797 zde
žilo 3.512 obyvatel, v roce 2001 to bylo 17.125 obyvatel. Na konci 18. století bylo město proslulé výrobou sukna a fajansové keramiky. V 19. století začala
bohatá tradice vojenského a lesnického školství. Ve
20. století byly Hranice známé strojírenskou výrobou,
ale také díky nedalekým lázním Teplice nad Bečvou.
Do poloviny 20. století existovala ve městě významná
židovská a německá menšina.
Nejstarší dochované stavby stojí na gotických základech, ale vystavěny byly v 16. století. Početné jsou
reprezentativní domy s neorenesanční a neobarokní
výzdobou. Ve druhé polovině 20. století vzniklo v Hranicích několik panelových sídlišť, která silně proměnila podobu města. Výrazné jsou také průmyslové
objekty. Rozsáhlé plochy zaplňují soudobé rodinné
domy. Naše fotografie zachycují všechny tyto tváře
Hranic.

www.mesto-hranice.cz

KONCEPCE / Záměrem našeho fotografického projektu bylo zachytit prázdné město, přinést obraz míst
ve vzácných chvílích, kdy je nezaplňují lidé. Zároveň
jsme chtěli dát fotografiím dokumentární rozměr,
takže jsme fotografovali město v průběhu jediného
dne.
Mezi východem a západem slunce v neděli 6. červen
ce 2008 jsme pořídili takřka dva tisíce snímků,
z nichž jsme nakonec vybrali tuto kolekci, která se
postupem let změní z fotografické procházky po současném městě v album historických fotografií.
Jiří J. K. Nebeský – Hynek Polák

Olomoucká ulice – silnice I/47 (1984) / Olomouc Street – Road I/47 (1984)
Die Olmützstraße – die Landstraße I/47 (1984) / La Rue d’Olomouc – la route I/47 (1984)
Olomoucstraat – weg I/47 (1984) / Ulica Ołomuniecka – droga I/47 (1984)
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Teplická ulice – dům čp. 232 (1899) / Teplice Street – house n. 232 (1899)
Die Teplitzerstraße – das Haus Nr. 232 (1899) / La Rue de Teplice – la maison N 232 (1899)
Teplicestraat – huisnr. 232 (1899) / Ulica Teplicka – dom nr 232 (1899)

Radniční ulice / Town Hall Street
Die Rathausgasse / La Rue de la Mairie
Stadhuisstraat / Ulica Ratuszowa
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