
Kynologicko-animoterapeutická konference 

 

11. února 2017 v 9:00 

MěÚ Hranice, konferenční sál, I. patro, Zámecká 118, 753 01 Hranice 

 

Jak se k nám dostanete? 
 

Hranice mají unikátní dopravní pozici. Nachází se zde křížení dopravních tepen E442 a E262, 

prochází zde dálnice D1 (Exit 308 Hranice). Je zde rychlíková vlaková stanice Hranice na Moravě, 

kde staví všechny rychlíky i mezinárodní vlaky. Je zde přímé spojení na Českou republiku, Slovensko 

a Polsko. 

 

Autem 

Přímo v Hranicích se kříží 2 významné tepny celoevropského silničního systému. Silnicí 

ve směru východo-západním je silnice č. E442 (Karlovy Vary - Teplice (v Čechách) - Liberec - Turnov 

- Hradec Králové - Olomouc - Žilina) a silnicí směru severo-jižního pak neméně významná dopravní 

tepna E462 (Brno - Olomouc - Český Těšín - Bílsko-Bělá - Tychy - Krakov).  

Hranicemi také prochází dálnice D1 (Praha - Brno - Vyškov na Moravě - Lipník nad Bečvou - 

Ostrava) - kde z nejbližšího sjezdu z této dálnice - Exitu 308 (Hranice) to je do samotného centra 

města Hranic cca 7 km. 

 

Parkování  

V Hranicích funguje Městský parkovací systém, parkování v centru města je zpoplatněno. 

 

Možnosti parkování 

 

Parkoviště Jiráskova 

Provozní doba: Po-Pá 8-17 hod., So 8-12 hod. 

Hodinová sazba: 20 Kč, 3. a každá další 40 Kč 

Placení: parkovací automat, SMS 

 

Parkoviště Masarykovo náměstí 

Provozní doba: Po-Pá 8-17 hod., So 8-12 hod. 

Hodinová sazba: 20 Kč, 3. a každá další 40 Kč 

Placení: parkovací automat, SMS 

 

Parkoviště letní kino 

Provozní doba: Po-Pá 8-17 hod., So 8-12 hod. 

Hodinová sazba: 5 Kč, 10 Kč/den 

Placení: parkovací automat, SMS 

 

Parkoviště Skalní 

Provozní doba: Po-Pá 8-17 hod., So 8-12 hod. 

Hodinová sazba: 10 Kč 

Placení: parkovací automat, SMS 

  

Autobusem 

      V Hranicích má svou zastávku mnoho linek dálkových autobusů. Pro vyhledání spojení 

použijte např. aplikaci IDOS a jako cílovou zastávku zadejte Hranice; okres Přerov. Do uvedeného 

vyhledávače můžete jako cílovou stanici vložit též přímo libovolnou ze zastávek MHD na území obce, 

http://www.idos.cz/vlakyautobusy/spojeni/?t=Hranice+%5bPR%5d


doporučujeme zvolit zastávku Hranice, Šromotovo nám. nebo Hranice, pošta nebo Hranice, 

Masarykovo nám. 

 

Vlakem 

 Pro vlakovou dopravu využijte železniční stanici Hranice na Moravě (traťový úsek č. 270 – 

Bohumín – Praha a č. 280 – Hranice na Moravě – Půchov (SK)), ve které zastavují všechny rychlíkové 

i mezinárodní vlaky. Od vlakového nádraží (cca 5 minut chůze) můžete využít autobusové nádraží, 

autobusy z něj odjíždějící jezdí téměř vždy kolem centra. Můžete využít např. spoj č. 926012 3, 

odjíždějící v 8.00 hod z nástupiště č. 15 ve směru Hranice, aut. st. -Teplice nad Bečvou, se zastávkou 

Hranice – Masarykovo nám. 

 

 

Mapka 

 

 

http://jizdnirady.idnes.cz/draha/?p=4snsGw0YcMNfyVYmZPY0DUYo.qiF:IEgrR7lTliHhVN2waZ135SxRv1yCqc:zHGJifJ1oIBFPxnmnUMVpg56wrYL7:1GG5QnnXZjHiDxrJgenJm0z..UKUO0PlG4ohXHIfEHwgjaSMs-

