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AKCE FAJNEHO LÉTA NA TECHNO TRASE LETOS SKONČILY - PŘIŠLO 6 TISÍC 
LIDÍ, ZVÝŠILA SE NÁVŠTĚVNOST TECHNICKÝCH ATRAKTIVIT 
 
 
Dvanáct objektů – pozůstatků po těžbě, průmyslové nebo řemeslné činnosti – je od 
letošní sezóny součástí TECHNO TRASY, kterou zástupci ARR a MS kraje 
představili v červnu. Agentura pro regionální rozvoj připravila na každé zastávce 
trasy víkendový letní program, který přilákal celkem 6 tisíc návštěvníků – největší 
zájem bylo areál čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, kde si návštěvníci mohli 
zakusit i jízdu obrněným trasportérem. V Osoblaze mohli zažít prvorepublikovou pouť, 
nadchla je silácká vystoupení, v kosárně v Karlovicích si zkusili naklepávání kosy, 
tradičně táhlo nošovické pivo. Letošní šňůra akcí právě skončila a byla úspěšná - na 
příští rok bude podobný program připraven opět v hlavní sezóně. 
 
„My jsme už pro návštěvníky - zájemce o více památek nebo najednou celou trasu – 
vytvořili jakýsi plánek, jak cestovat a jak optimálně celou trasu rozvrhnout třeba do kratší 
dovolené, doplnila ředitelka ARR Petra Chovanioková. ARR v letošním roce zajistila už 
například jednotné značení objektů na trase, běží proškolování průvodců a právě 
skončil už zmíněný seriál letních akcí se soutěžemi na jednotlivých objektech. Kraj 
vytvořil speciální motivační pasy, kde je možné při návštěvě po celý rok získat razítko a 
podle počtu razítek pak ceny. 
 
Trasa: Velký zájem je o jízdu parním vláčkem z Třemešné do Osoblahy, v Ostravě o 
fárání na bývalé šachtě na Landeku, vstup do vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic nebo 
prohlídku Dolu Michal, v dalších regionech lze okusit pocity vojáka při pobytu v pevnosti 
v Darkovičkách a Bohumíně, ale třeba taky proces výroby piva v Nošovicích nebo výrobu 
mouky v tradičním mlýně v Loučkách u Oder. V Ostravě táhne Hasičské muzeum, na 
trase jsou Vagonářské muzeum ve Studénce, Muzeum Tatry Kopřivnice nebo Kosárna v 
Karlovicích na Bruntálsku. Většina památek je otevřena celoročně. 
 
MS kraj je jedním ze dvou v republice (Liberecký je ten druhý), které technotrasu mají, 
v cizině je to běžná praxe – MS kraj se třeba inspiroval v Polsku.  
 
 

 


