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FAJNE LÉTO  letos přitáhlo k TECHNO TRASE nejméně šest tisíc lidí 

Dvanáct objektů – pozůstatků po těžbě, průmyslové nebo řemeslné činnosti na tzv. 
TECHNO TRASE - letos už podruhé nabídlo letní víkendové programy pro celé rodiny 
s názvem FAJNE LÉTO. Podle odhadu majitelů-provozovatelů památek přilákalo jen 
FAJNE LÉTO letos opět nejméně šest tisíc lidí, vstupné v oněch dnech platilo téměř 
3500 lidí. Šňůru akcí pořádal Moravskoslezský kraj spolu s Agenturou pro regionální 
rozvoj. Největšími lákadly na kulturní programy FAJNEHO LÉTA byly podle ředitelky 
ARR Petry Chovaniokové vojenský areál v Darkovičkách, úzkokolejka na Osoblažsku 
nebo kopřivnické muzeum. 

„Vloni se návštěvnost na objektech v době, kdy se poprvé konaly akce FAJNEHO LÉTA, 
pohybovala okolo šesti tisíc lidí, někteří si dopřáli jen kulturní program, platících 
návštěvníků objektů bylo v té době 3353. V letošním roce jsme kampaň rozšířili i do 
okolních krajů a Prahy a zrealizovali řadu novinek. Kromě klasických reklamních aktivit 
v médiích, dopravních prostředcích nebo na reklamních plochách letos poprvé fungují i 
tři facebookové profily. Nechali jsme vyhotovit také nové trhací mapy pro rok 2013, které 
byly dostupné na krajském úřadě i v turistických informačních centrech. Novinkou byly 
také velké nástěnné mapy kraje a oněch 12 technických atraktivit zařazených do 
TECHNO TRASY. Tyto mapy byly vytvořeny speciálně jako školní pomůcka zejména pro 
základní a střední školy. Žáci mapy využívali a nadále využívat budou při výuce 
geografie, cestovního ruchu a jiných předmětů. Se školami plánujeme spolupráci i 
v nadcházejícím roce 2014, kdy pro ně připravujeme speciální dětský den.  Nadále bude 
také možnost získávat razítka do speciálních pasů a právě výše uvedený dětský den 
bude odměnou pro školu, která nasbírá největší počet razítek za návštěvy jednotlivých 
atraktivit jejich třídami. Pro všechny, kteří by se rádi dozvěděli bližší informace o 
TECHNO TRASE a 12 atraktivitách jsou tady webové stránky www.technotrasa.cz,“ 
upřesnil náměstek hejtmana kraje Ivan Strachoň.  

„My jsme s letošní návštěvností akcí spokojeni – byla přibližně stejná jako vloni. Velký 
zájem byl v době programů FAJNEHO LÉTA například o Areál čs. opevnění Hlučín-
Darkovičky, jízdy po úzkokolejné dráze Třemešná–Osoblaha nebo Technické muzeum 
Tatra v Kopřivnici. Darkovičky nabídly mimo tradiční ukázky vojenské techniky také 
bojové akce kaskadérů a ukázky výcviku vojenských koní. Vsadili jsme opět na to, že 
technické památky jsou atraktivní pro malé i velké a tomu byl přizpůsoben program. 
Začali jsme na méně známých objektech – Areálu vodního mlýna Wesselsky a Kosárně 
v Karlovicích ve Slezsku, u obou už jsme měli dobrý ohlas už vloni a návštěvnost byla i 
letos výborná,“ řekla ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra Chovanioková s tím, 
že například vodnímu mlýnu Wesselsky přinesla krajská propagační kampaň TECHNO 
TRASY už letos téměř 1500 návštěvníků, přitom za celý loňský rok tam zajelo 1200 lidí.  



 

V Moravskoslezském kraji jsou tři z celkových 20 českých Národních kulturních památek 
(památek požívajících nejvyššího stupně ochrany) zařazených do industriálního dědictví 
a současně také do TECHNO TRASY: Dolní oblast Vítkovice (Důl Hlubina a vysoké 
pece), Důl Michal a unikátní motorový vlak z 30.let 20. století Slovenská strela, který lze 
vidět u výrobce - v Technickém muzeu Tatra. Na TECHNO TRASE je dvanáct objektů, 
kromě zmíněných tedy dále: Areál vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder, 
Kosárna v Karlovicích, Vagonářské muzeum ve Studénce, Úzkokolejná dráha Třemešná-
Osoblaha,  Landek Park (hornické muzeum)  a Hasičské muzeum města Ostravy, 
Pěchotní srub MO-S5 „Na Trati“ u Bohumína a Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky a 
na trase je také nošovický Pivovar Radegast. 
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ředitelka  

Petra Chovanioková 
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