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Průmyslové dědictví je stále oblíbe-

nějším cílem turistů – je to trend ce-

losvětový a Moravskoslezský kraj, 

protkaný dědictvím po průmyslu 

a řemeslech, má co nabídnout. Ať 

už jde o pozůstatky těžby uhlí, bý-

valé hutní provozy, které vychladly 

doslova před pár lety a sloužily od 

19. století, pevnosti jako pozůstat-

ky obrany Československa, nebo o 

infrastrukturu potřebnou k běžné-

mu životu – dráhy, staré vodojemy, 

mlýny…

„Především 19. století znamenalo 

rozmach průmyslu a těžby a do-

dnes tu máme viditelné a dobře 

zachované stopy. O návštěvy roste 

zájem a také akce pořádané krajem 

ukazují, že rodiny s dětmi se o tech-

nické památky zajímají stále více, a 

také že roste počet organizovaných 

skupin přijíždějících především za 

industriálními krásami. Kraj věnu-

je tomuto typu turistiky stále větší 

pozornost a nyní se zapojila také 

Agentura pro regionální rozvoj a 

představuje Stezku technických 

atraktivit – tzv. TECHNO TRASU,“ 

shrnul náměstek hejtmana Jiří

Vzientek s tím, že kraj zaznamenal 

There has recently been a worldwide 
growth in industrial tourism – and the 
Moravian-Silesian Region, with its 
wealth of industrial heritage, is per-
fectly placed to take advantage of 
this trend. The Region boasts many 
reminders of its industrial past – for-
mer coal mines and ironworks that 
were active until recently, border for-
tifications from the dark days of the 
1930s, or the historic infrastructure 
of everyday life – railways, mills, wa-
ter towers, and the like.

Deputy Regional President Jiří Vzientek 
sums up the Region’s strong potential 
for industrial tourism: “The 19th cen-
tury brought a boom in industry and 
coal mining, which have left traces 
throughout the Region. More and 
more visitors are keen to see our 
industrial heritage – including fami-
lies with children and, increasingly, 
organized tour groups travelling to 
the Region. We are focusing our at-
tention particularly on this type of 
tourism, and now the Regional De-

velopment Agency has devised a 
fresh new product to encourage visi-
tors – the TECHNO TRAIL.” Vzientek 
also pointed out that the first quarter 
of 2012 had seen an increase of 30 % 
in the number of foreign visitors to the 
Region compared with Q1 last year, 
part of an overall 15 % rise in tourist 
numbers – with more and more visi-
tors seeking out the Region’s unique 
industrial heritage.

The most recent tourist product is the 

TECHNO TRAIL – linking 12 industrial 
heritage sites and giving incentives to 
visitors through a wealth of cultural 
and promotional events. This sum-
mer will see the launch of the summer 
events programme, which will last 
from mid-August to mid-September. 
For details of the programme see 
technotrasa.arr.cz or the calendar 
on page 2 of this issue.

continued on page 2
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Kosárna v Karlovicích

více než 30% nárůst počtu zahra-

ničních turistů v prvním čtvrtletí le-

tošního roku oproti stejnému období 

loňska, celkově přijelo ve srovnatel-

ném kvartále do kraje o 15 % turistů 

více (našich i cizinců) a pozůstatky 

po řemeslné a průmyslové činnosti 

je lákají stále více.

Návštěvnost na TECHNO TRASE bude 

podpořena řadou kulturních a propa-

gačních akcí. V letošním roce poběží 

doprovodné akce od poloviny srpna 

do poloviny září. Podrobný program 

naleznete počátkem července na 

technotrasa.arr.cz, stručný kalen-

dář na straně 2 v tomto čísle.
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This issue of ARR News marks 

a departure from our usual 

themes – though it still pre-

sents our work to the general 

public. As part of the Moravi-

an-Silesian Region’s support 

programme for industrial tourism, 

the team here at the RDA has cre-

ated the TECHNO TRAIL – an in-

dustrial heritage trail comprising 

12 sites throughout the Region. We 

have planned a series of events at 

each of the 12 sites during the sum-

mer months, including competitions 

and prizes for children, families and 

other visitors.

This issue of our newsletter focuses 

exclusively on industrial tourism. It 

will serve as a calendar and a guide 

to all the great things you can see 

and do on the TECHNO TRAIL this 

summer – a perfect opportunity to 

explore our Region’s fascinating 

cultural heritage.

Petra Chovanioková

RDA Director

tentokráte Vám předkládáme ne-

tradiční číslo ARR News, ale při-

tom je opět o naší práci pro nejširší 

veřejnost. Náš tým vytvořil v rámci 

krajské podpory industriální turis-

tiky Stezku technických atraktivit, 

kam je zahrnuto 12 známých i méně 

známých technických objektů. Na-

plánovali jsme šňůru letních akcí na 

každé z nich a připravili pro rodiny 

s dětmi, mládež i širokou veřejnost 

motivační soutěž o ceny.

Takže toto číslo ARR News je mo-

notematické, věnované industriální 

turistice a vám vlastně poslouží i 

jako průvodce a přehledný kalendář 

toho, co můžete během léta v rámci 

návštěv památek na TECHNO TRA-

SE zažít. Užijte si léto a seznamte 

se s kulturním dědictvím kraje, které 

možná ještě neznáte!

Petra Chovanioková

ředitelka ARR

Dear readers,

Vážení čtenáři,

KALENDÁŘ LETNÍCH AKCÍ NA OBJEKTECH
V RÁMCI FAJNEHO LÉTA

CALENDAR OF SUMMER EVENTS 
AT TECHNO TRAIL SITES

2

Zážitky z návštěvy technických atraktivit chceme umocnit formou letních 
akcí pořádaných na jednotlivých objektech TECHNO TRASY. 

Naším záměrem je skloubit zábavu, poučení a relax. Každý návštěvník se 
tedy může těšit na hudební vystoupení, silácké kousky, ukázky lidových 
řemesel, ochutnávky tradičních krajových specialit a samozřejmě na celou 
řadu soutěží, jak pro děti, tak pro dospělé. V tabulce jsou uvedeny termíny 
akcí na objektech, podrobný program bude počátkem července zveřejněn 
na stránce technotrasa.arr.cz a www.msregion.cz.

Přijďte se podívat a užít si FAJNE LÉTO!

Enjoying our Region’s industrial heritage sites is now even more fun – with 
a special programme of summer events planned at all the attractions on the 
TECHNO TRAIL.

The idea is to combine fun, education and relaxation in one great package. 
Visitors can look forward to live music, amazing feats of strength and skill, 
demonstrations of folk crafts, tastings of local delicacies – and of course a 
range of exciting competitions for children and adults. The calendar here 
gives brief information and dates – more details will be available on the web-
sites technotrasa.arr.cz and www.msregion.cz from July onwards.

 So come and enjoy a great summer with us!

EDITORIAL

Datum Místo

17. 8. 2012 Dolní oblast Vítkovice

18. 8. 2012 Důl Michal 

19. 8. 2012 Pivovar Radegast v Nošovicích

25. 8. 2012 Pěchotní srub MO S-5 Na trati v Bohumíně

26. 8. 2012 Slezské Rudoltice (úzkokolejná dráha Třemešná-Osoblaha)

1. 9. 2012 Areál vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder

2. 9. 2012 Kosárna v Karlovicích

8. 9. 2012 Hasičské muzeum města Ostravy

9. 9. 2012 Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky

15. 9. 2012 Technické muzeum Tatra Kopřivnice

16. 9. 2012 Landek Park Ostrava

16. 9. 2012 Vagonářské muzeum ve Studénce

Date Place

17. 8. 2012 Lower Vítkovice District – National Cultural Monument

18. 8. 2012 Michal Colliery

19. 8. 2012 Radegast Brewery, Nošovice

25. 8. 2012 Artillery bunker MO S-5 in Bohumín

26. 8. 2012 Slezské Rudoltice (Třemešná–Osoblaha narrow gauge railway)

1. 9. 2012 Wesselsky Water Mill

2. 9. 2012 Farm Workshop Museum in Karlovice

8. 9. 2012 City of Ostrava Firefighting Museum

9. 9. 2012 Historic border fortifications, Hlučín – Darkovičky

15. 9. 2012 Tatra Technical Museum, Kopřivnice

16. 9. 2012 Landek Park

16. 9. 2012 Railway Museum in Studénka

„K tomu pochopitelně patří také se-

mináře pro průvodce a propagační 

aktivity, protože nejde o jednorázo-

vý projekt, ale o trvalou aktivitu kra-

je i naší agentury,“ řekla ředitelka 

ARR Petra Chovanioková.

Projekt Stezka technických atraktivit 

(CZ.1.10/2.4.00/04.01236) a navazu-

jící projekt, zaměřený především na 

marketingové aktivity, Industriální 

atraktivity v Moravskoslezském kra-

ji (CZ.1.10/2.4.00/05.01248) jsou ko-

financovány z ERDF, a to prostřed-

nictvím Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Moravskoslez-

sko 2007–2013.

RDA Director Petra Chovanioková 

adds: “To support the programme 

we are holding seminars for guides 

as well as a range of promotional 

activities, because this is not a 

one-off project – it will become a 

regular fixture.”

The project ‘Technical Attractions 

Trail’ (CZ.1.10/2.4.00/04.01236), and 

the follow-up project focusing mainly 

on marketing, ‘Industrial Attractions 

of the Moravian-Silesian Region’ 

(CZ.1.10/2.4.00/05.01248), are co-

financed by the ERDF via the Re-

gional Operational Programme NUTS 

2 Moravia-Silesia 2007–2013.
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NÁMĚSTEK HEJTMANA JIŘÍ VZIENTEK
K TECHNICKÝM ATRAKTIVITÁM: 
VYUŽÍVÁME KONEČNĚ TOHO, CO
K ŽIVOTU V KRAJI PO STALETÍ PATŘÍ

Recent years have 
brought a worldwide 
boom in industrial tour-
ism, and the Moravian-
Silesian Region is rich 
in reminders of its in-
dustrial past. Several 
of these heritage sites 
have been incorporat-
ed into a new tourism 
package devised by 
the RDA – the TECHNO 
TRAIL, linking 12 indus-

trial heritage sites scattered through-
out the Region. Deputy Regional 
President Jiří Vzientek explains: “The 
trail covers all parts of the Region and 
includes both well-known and some-
what neglected sites which will be of 
great interest to visitors.”

What makes this project special?
The real benefit of the project is that 
it brings together a wide variety of 
places – some are very famous, 
while others are less visited. We 
want to encourage tourists to come 
and enjoy a range of cultural events 
that we have planned for August 
and September. All of the sites are 
fully accessible to the public and 
have excellent facilities. The TECH-
NO TRAIL package introduces a 
competition-type system encour-
aging people to visit as many sites 
as possible. This form of tourism 
promotion has already proved suc-
cessful in many countries.

Which sites form part of the 
TECHNO TRAIL?
Sites in Ostrava include the Lower 
Vítkovice district, Landek Park, the 
Michal Colliery and the Firefight-
ing Museum. We have also added 
the fortifications at Darkovičky and 
Bohumín, the narrow-gauge railway 
in the Osoblaha region, the railway 
museum at Studénka and the Tatra 
Technical Museum in Kopřivnice. In 
rural areas there is the Wesselsky 
water mill in Loučky, the farm work-
shop museum in Karlovice near 
Bruntál, and the Radegast brewery 

in Nošovice, representing one of the 
Czech lands’ most enduring cultural 
exports.

What incentives are there for 
visitors?
The sites on the trail offer some-
thing for all age groups, and inter-
est in industrial heritage sites is 
growing on a global scale. As part 
of our promotion of the TECHNO 
TRAIL, we have planned a series of 
summer events which will be held at 
all the various sites, offering enter-
tainment, education and relaxation 
for all the family. The summer pro-
gramme will include performances 
by bands, demonstrations of folk 
crafts, tastings of traditional local 
specialities, and competitions for 
children. Details of the programme 
can be found in this issue of ARR 
News and also at the dedicated 
website technotrasa.arr.cz.

What about the many other 
sites in the Region that are not 
part of the TECHNO TRAIL?
Of course the 12 selected sites are not 
the only places of interest in our Re-
gion for industrial tourism. However, 
some of the others are not yet fully 
open or properly equipped for visitors.

Visitors with an interest in techni-
cal heritage may also enjoy seeing 
the historic Ostrava-Svinov railway 
station, the water tower in Slezská 
Ostrava, the water works in Os-
trava-Nová Ves, the Johann Palisa 
Observatory and Planetarium (cur-
rently being renovated), or the 
Weisshuhn canal near Žimrovice. 
The Region can also boast a wide 
range of windmills, water mills and 
lime kilns – connected with the iron 
ore mining industry. For a full list of 
all the various attractions the Re-
gion has to offer, you can go to the 
Region’s website www.msregion.
cz. I would also mention the online 
3-D photo map and the various bro-
chures and other publications avail-
able on the Region’s website.

Poptávka po industriální turistice 
v posledních letech roste a pozůstat-
ky po průmyslové i jiné činnosti jsou 
v Moravskoslezském kraji zastoupe-
ny v hojném počtu. Některé technic-
ké památky představuje Agentura 
pro regionální rozvoj v rámci pro-
jektu, kde propojuje 12 atraktivit ze 
všech koutů kraje a vytváří tak  tzv. 
TECHNO TRASU a tu nyní předkládá 
veřejnosti. „Trasa zahrnuje všechny 
oblasti kraje a spojuje objekty až no-
toricky známé s těmi, které byly do-
sud tak trochu opomíjeny,“ shrnul 
náměstek hejtmana Jiří Vzientek.

Čím je právě tenhle projekt vý-
jimečný?
Právě propojením objektů, různo-
rodostí, nabídkou atraktivit oprav-
du velmi známých s těmi, kde ještě 
až taková návštěvnost není. A také 
chceme turisty motivovat k návštěvě 
kulturními programy, šňůru máme na-
plánovánu na srpen a září. Nabízíme 
objekty, které jsou veřejnosti přístup-
né a nabízejí běžný komfort pro turis-
ty. My k tomu přidáváme přehlednost, 
systém, kulturní programy a soutěže 
motivující k návštěvě. Tento typ tu-
ristiky včetně stezek je už ve světě 
osvědčený, oblíbený a zavedený.

Které památky jsou tedy do 
TECHNO TRASY zahrnuty?
V Ostravě to jsou Dolní oblast Vítko-
vice, Landek Park, Důl Michal a Ha-
sičské muzeum města Ostravy. Pak 
jsme zapojili pevnosti u Darkoviček 
nebo Bohumína, úzkokolejnou drá-
hu na Osoblažsku, Vagonářské mu-
zeum ve Studénce a Technické mu-
zeum Tatry Kopřivnice. Vodní mlýn 
Wesselsky v Loučkách u Oder připo-
mene staré technologie výroby mou-
ky, kosárna v Karlovicích na Bruntál-
sku připomene život na venkově a 
nošovický Pivovar Radegast zase 
přípravu nejen u nás tolik oblíbené-
ho nápoje.

Jak chcete návštěvníky motivovat?
Technické objekty jsou atraktivní pro 
jakoukoliv věkovou skupinu a využí-

váme opravdu zvýše-
ného zájmu i světové-
ho trendu. My jsme se 
rozhodli propagovat 
naše technické atrak-
tivity formou letních 
akcí pod označením 
„FAJNE LÉTO“, pořá-
dat je budeme na jed-
notlivých objektech 
TECHNO TRASY – jde 
nejen o zábavu, ale i 
poučení a odpočinek 
pro celou rodinu, takže návštěvník 
zažije hudební vystoupení, ukázky 
lidových řemesel, ochutná tradiční 
krajové speciality, děti mohou soutě-
žit. Kalendář akcí na jednotlivých pa-
mátkách zapojených do projektu na-
jdete v tomto vydání ARR News, ale 
také na webu technotrasa.arr.cz. 

Kraj je ovšem technickými pa-
mátkami doslova protkaný, co 
ty ostatní?
Samozřejmě, že objekty na TECHNO 
TRASE nejsou jedinými technickými 
atraktivitami v kraji. Některé ale za-
tím nemají standardní zázemí pro tu-
risty, které bylo vstupní podmínkou 
pro zařazení na TECHNO TRASU 
nebo nejsou přístupné. 

Svým způsobem do kategorie tech-
nických atraktivit patří třeba želez-
niční stanice Ostrava-Svinov, vodá-
renská věž ve Slezské Ostravě, areál 
městské vodárny v Ostravě – Nové 
Vsi, Hvězdárna a planetárium Johan-
na Palisy (nyní v rekonstrukci). Mimo 
Ostravu je to třeba Weisshuhnův ka-
nál nedaleko Žimrovic. V kraji se na-
chází také řada větrných i vodních 
mlýnů, vápenné pece, které jsou 
odkazem na dávnou těžbu železné 
rudy. Přehledný výčet všech turistic-
kých a jiných lákadel, která je možné 
v kraji navštívit, lze najít na stránkách 
kraje www.msregion.cz. Připo-
mněl bych zde třeba i jednoduchou 
orientaci díky 3D mapě nebo publi-
kace, které na stránkách kraj má a 
na podporu turismu vydává.

DEPUTY REGIONAL PRESIDENT JIŘÍ 
VZIENTEK ON INDUSTRIAL HERITAGE:
FINALLY WE’RE CAPITALIZING ON OUR 
REGION’S RICH HISTORY

The TECHNO TRAIL 
is a virtual trail linking 
12 separate sites con-
nected with the Region’s 
industrial history, crafts 

and historic infrastructure. Some 
are still fully functional, while others 
have been transformed into muse-

ums commemorating the traditions 
of mining, iron and steel, railway 
transport, car production, firefight-
ing, brewing, military history and 
agriculture. The TECHNO TRAIL of-
fers a varied and diverse insight into 
the rich industrial heritage that is so 
typical of this Region.

TECHNO TRASA je název virtuální 
trasy spojující 12 objektů, připo-
mínajících průmysl, řemesla nebo 
minulou infrastrukturu. Některé do-
dnes slouží svému účelu, z jiných 
jsou muzea: objekty na TECHNO 
TRASE jsou spojeny s tradicí hor-
nictví, hutnictví, železniční dopravy, 

automobilového průmy-
slu, ale také s hasičskou 
technikou, pivovarnictvím, 
vojenskou a zemědělskou 
historií. Trasa nabízí růz-
norodý pohled na průmyslové dě-
dictví tak typické pro tento region.

FIND OUT MORE ABOUT THE REGION’S 
INDUSTRIAL HERITAGE WITH TECHNO 
TRAIL

TECHNO TRASA ANEB SEZNÁMENÍ 
S ATRAKTIVITAMI, KTERÉ TŘEBA 
JEŠTĚ NEZNÁTE



Areál čs. opevnění Hlučín–

Darkovičky

Pevnostní areál je dnes evropsky 

vysoce ceněnou prezentací jedi-

nečného fortifikačního systému 

naší republiky, který vznikl v letech 

1935–1938. Tvoří jej pět objektů 

různého druhu a stupně odolnos-

ti. Ústředním objektem je obou-

stranný dvoukřídlý dvoupodlažní 

samostatný pěchotní srub MO-S 

19 Alej s dvěma zvony a střelec-

kou kopulí, který je doplněn třemi 

těžkými objekty a vloženým zesíle-

ným lehkým opevněním, tzv. řopí-

kem. Součástí venkovní expozice 

je i těžká bojová technika.

Dolní oblast Vítkovice – 

Národní kulturní památka

Zahrnuje areál Dolu Hlubina, vy-

sokých pecí a koksovny Vítko-

vických železáren v Ostravě-Vít-

kovicích. Lokalita je od roku 2008 

součástí Evropského kulturního 

dědictví. Světovou výjimečnos-

tí je, že celý proces výroby suro-

vého železa od těžby uhlí přes je-

ho koksování až po vysoké pece 

je koncentrován na jediném mís-

tě. Unikátem v Evropě nevídaným 

je možnost vstupu přímo do nit-

ra vysoké pece. Kromě možnos-

ti prohlídky vysoké pece areál na-

bídne i návštěvu VI. Energetické 

ústředny – malý svět techniky, kde 

se návštěvník interaktivní formou 

seznámí s technologickým proce-

sem zpracování surového železa.

Areál vodního mlýna

Wesselsky 

První zmínka o vlastnictví mlýna v 

Loučkách u Oder je z roku 1571. 

Od roku 1762 zde po 200 let půso-

bil rod Wesselskych. Areál vodního 

mlýna je významnou technickou 

památkou Oderska. Zachovaná 

mlýnská technologie s mlýnskými 

kameny z křemenců, vodním ko-

lem z dubu a transmisí do stodo-

ly je ojedinělá. Mlýnský náhon o 

délce 3 km, který přivádí vodu na 

mlýnské kolo z Odry, je rovněž po-

zoruhodným dílem. V areálu jsou 

také bývalé hospodářské objek-

ty, obytné prostory a prostory pro  

ubytování.  V budově mlýna se na-

chází původní světnice mlynářů a 

expozice dřívějšího života.

Historic border fortifications, 

Hlučín–Darkovičky

Built in 1935–1938 as part of a 

system of fortifications to protect 

Czechoslovakia from invasion, this 

site is renowned throughout Eu-

rope. It consists of five structures 

of various types and strength lev-

els, centred around a MO-S 19 in-

fantry bunker. Built on two levels 

and facing in two directions, the 

bunker has two roof domes and 

a raised gun emplacement. In the 

vicinity are three additional high-

ly robust structures and a lighter 

structure, plus examples of tanks 

and artillery.

Lower Vítkovice District –

National Cultural Monument

This extensive site near Ostrava 

city centre includes the Hlubina 

Colliery and the blast furnace and 

coking plant of the Vítkovice Iron-

works. Since 2008 the entire site 

has held the prestigious Europe-

an Heritage Label. Lower Vítkov-

ice is unique in concentrating the 

entire process of iron production 

within a single site – coal mining, 

coke production, and the blast fur-

nace as the final step of the pro-

cess. Uniquely in Europe, visitors 

can walk right into the heart of the 

blast furnace. In addition to the 

tour route, guests can also enjoy 

part of the World of Technology 

centre in the former works power 

plant – with interactive displays fo-

cusing on the iron production pro-

cess.

Wesselsky Water Mill 

The first documented mention of 

a mill in the village of Loučky near 

Odry dates back to 1571. In 1762 

the mill came into the ownership of 

the Wesselsky family, who ran it for 

two centuries. The mill is an impor-

tant technical heritage site, having 

conserved original quartzite mill-

stones, an oak water wheel and 

a unique transfer system carrying 

the flour to the barn for storage. 

The 3 km-long millstream chan-

nelling water from the Odra river 

is also an exceptional technical 

achievement. There is visitor ac-

commodation at the site. The mill 

building includes the original living 

quarters and a display of historic 

everyday objects.

ATRAKTIVITY ZAŘAZENÉ DO 
TECHNO TRASY

INDUSTRIAL HERITAGE SITES ON 
THE TECHNO ROUTE
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www.szmo.cz / tel.: +420 734 578 014, +420 595 051 110
GPS: 49°55‘31.101“N, 18°13‘16.759“E

www.dolnioblastvitkovice.cz / tel.: +420 725 633 336
GPS: 49°49‘4.044“N, 18°16‘36.551“E

www.vodnimlyn.cz / tel.: +420 723 588 994, +420 602 739 508
GPS: 49°41‘9.312“N, 17°47‘52.441“E

Foto/photo: Boris Renner
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Důl Michal – Národní kulturní 

památka

Důl Michal v Ostravě-Michálkovi-

cích je mimořádně hodnotný au-

tentický průmyslový areál, kte-

rý poskytuje zázemí pro širokou 

škálu kulturních akcí, konference 

i semináře a prostřednictvím dvou 

prohlídkových tras umožňuje ná-

vštěvníkům nahlédnout do pro-

středí kamenouhelného dolu z po-

čátku 20. století a projít si stejnou 

trasu, jakou každodenně absolvo-

vali horníci při nástupu do práce. 

V roce 2010 se Důl Michal stal pro 

své architektonické hodnoty, do-

chované unikátní strojní zařízení a 

jedinečnou atmosféru jedním z ko-

tevních bodů Evropských stezek 

průmyslového dědictví – ERIH.

Landek Park

Nejstarší černouhelný důl na Os-

travsku (od roku 1835) se rozpro-

stírá na úpatí vrchu Landek v Os-

travě-Petřkovicích. Díky ideálnímu 

propojení hornického muzea jako 

technické památky a vrchu Lan-

dek jako národní přírodní památky 

tak celý areál vytváří atraktivní pří-

městskou zónu nabízející zázemí 

pro poznání, odpočinek i zábavu. 

Landek Park umožňuje autentický 

pohled na podzemní důlní praco-

viště a mimo exponáty umístěné 

volně v areálu si návštěvník pro-

hlédne i největší expozici báňské-

ho záchranářství v Evropě.

Areál se vyznačuje celou řadou uni-

kátů – je to místo prvního světově 

prokázaného užití uhlí pravěkým 

člověkem, místo nálezu Landecké 

venuše (jediné štíhlé v Evropě) a vý-

chozy uhelných slojí až na povrch.

Hasičské muzeum města

Ostravy

Expozici hasičského muzea v Ost-

ravě-Přívoze tvoří sedm částí, kte-

ré vytváří nejen náhled do historie 

hasičství, ale také ukázky součas-

né techniky, pracoviště Integro-

vaného bezpečnostního centra, 

modelových situací, spolupráce 

integrovaného záchranného sys-

tému a ukázky záchranných prací 

ve výšce a nad volnou hloubkou.

Unikátem muzea je funkční dispe-

čerské pracoviště Integrovaného 

bezpečnostní centra, které umož-

ňuje ukázku příjmu a vybavení vo-

lání na tísňové lince.

Michal Colliery – National 

Cultural Monument

The Michal Colliery in Ostrava’s 

Michálkovice district is a valuable 

example of an authentically pre-

served industrial site which is now 

widely used for cultural events, con-

ferences and seminars. There are 

two tour routes enabling visitors to 

learn about coal mining in the first 

half of the 20th century and follow 

the same route taken by the miners 

every day when starting their shift. 

In 2010 the Michal Colliery became 

one of the ‘anchor points’ on the Eu-

ropean Route of Industrial Heritage 

(ERIH) thanks to its architectural val-

ue, its outstandingly well-preserved 

machinery, and its powerfully evoc-

ative atmosphere.

Landek Park
On the site of the oldest coal mine in 

the Ostrava region (opened in 1835), 

Landek Park is situated below the 

Landek hill in Ostrava’s Petřkovice 

district. Combining industrial herit-

age (a mining museum) and a nation-

ally listed site of natural beauty (the 

Landek hill), Landek Park is a pop-

ular leisure and entertainment desti-

nation. The museum incorporates a 

simulation of underground mine tun-

nels and a range of fascinating ex-

hibits, including the largest display 

of mine rescue equipment in Europe.

Landek can lay claim to several 

unique distinctions: it was the first 

place where prehistoric humans 

are known to have used coal; it was 

where archeologists discovered the 

carved ‘Landek Venus’, a stone fertil-

ity figure; and there are places where 

the underground coal seams come 

right up to the surface, clearly visible 

in the hillside.

City of Ostrava Firefighting 

Museum
This museum in Ostrava’s Přívoz dis-

trict consists of seven sections, giv-

ing a fascinating insight into the his-

tory of firefighting and showcasing 

modern firefighting technology. The 

displays include a modern fire control 

centre, plus models of firefighting sit-

uations, cooperation within the inte-

grated emergency service, and tech-

niques for working at high elevations 

or underground.

The museum incorporates a working 

fire service control centre forming part 

of Ostrava’s integrated emergency sys-

tem, so visitors can see real-life calls 

being taken and crews dispatched.
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www.dulmichal.cz / tel.: +420 596 231 160
GPS: 49°50‘32.071“N, 18°20‘41.225“E

www.landekpark.cz / tel.: +420 725 633 336
GPS: 49°51‘59.461“N, 18°15‘41.181“E

muzeum.hzsmsk.cz / tel.: +420 596 136 841
GPS: 49°51‘7.056“N, 18°16‘24.240“E

Foto/photo: Boris Renner

Foto/photo: Petr Šimčík



Kosárna v Karlovicích

Areál kosárny (výrobny drobného 

zemědělského nářadí) předsta-

vuje soubor budov dokumentu-

jící řemeslný a zemědělský život 

na slezské vesnici. Sestává ze tří 

dochovaných objektů – kosárna 

s bydlením, stodola, chlév – a při-

lehlých pozemků. Je ve vlastnic-

tví Moravskoslezského kraje a ve 

správě Muzea v Bruntále a pre-

zentuje se jako muzeum venkov-

ského bydlení a lesnictví. Objekt 

kosárny v Karlovicích je z hledis-

ka architektury tvarově i dispozič-

ně unikátní. Představuje jediný do-

chovaný objekt této kdysi typické 

architektury na území kraje.

Pivovar Radegast

v Nošovicích

V Pivovaru Radegast se vaří pivo 

od roku 1970. Od roku 1999 je pi-

vovar součástí největší pivovarské 

skupiny v České republice, spo-

lečnosti Plzeňský Prazdroj. Rade-

gast je jedním z nejmodernějších 

pivovarů v České republice. Roč-

ně produkuje přes 2,2 mil. hl piva. 

Vyrábí klasický český ležák a je 

rovněž výrobcem kvalitního sladu 

ve vlastní sladovně. Pro větší kom-

fort a zážitek návštěvníků bylo v 

září roku 2010 otevřeno  návštěv-

nické centrum – Radegastova sva-

tyně. Zlatým hřebem prohlídky je 

ochutnávka správně hořkého piva 

Radegast v degustační síni nad pi-

vovarem s nádherným výhledem.

Pěchotní srub MO S-5 „Na 

trati“ v Bohumíně

Pěchotní srub je jeden z prvních 

postavených v Československu, 

patří do systému stálého pohra-

ničního opevnění stavěného v le-

tech 1935-1938. Železniční trať 

(dnes silnice) tento objekt rozdě-

lovala na dvě části, jsou spojeny 

22 m dlouhou spojovací chodbou. 

Od roku 1999 objekt rekonstruuje 

Klub vojenské historie Bohumín. 

V současné době se objekt přibli-

žuje svou vybaveností stavu v ro-

ce 1938 (rozvody elektřiny, vody, 

filtroventilační zařízení, výzbroj). 

Jedná se o největší samostatný 

pěchotní srub (4314 m3) v ČR s uni-

kátním stavebním řešením.

Farm Workshop Museum in 

Karlovice

This site consists of several build-

ings documenting the history of 

everyday life for farmers and crafts-

men in a small Silesian village. The 

three historic buildings – a tool 

workshop including living space, a 

barn, and a pigsty – are surround-

ed by agricultural land. The muse-

um, giving a fascinating insight into 

farming and forestry in past centu-

ries, is owned by the Moravian-Sile-

sian Region and run by the muse-

um in the nearby town of Bruntál. 

The workshop is of great architec-

tural value, being the only building 

of this once common type to have 

survived in the Region.

Radegast Brewery, Nošovice

Beer has been brewed here since 

1970. In 1999 the brewery became 

part of Plzeňský Prazdroj, the larg-

est brewing group in the Czech 

Republic. One of the most modern 

breweries in the country, Rade-

gast produces over 2.2 million 

hectolitres of beer every year – 

mainly classic Czech lagers using 

high-quality malt produced at the 

brewery. In 2010 a visitor centre 

was opened – known as the ‘Tem-

ple of Radegast’, it offers an un-

forgettable experience. Of course, 

no tour would be complete with-

out tasting the distinctively hoppy 

brew in a special room at the top 

of the brewery, offering wonderful 

views of the surrounding area.

Artillery bunker MO S-5 in 

Bohumín

This bunker was one of the first to 

be built as part of the line of fortifi-

cations intended to protect Czech-

oslovakia from invasion (1935–

1938). The site was divided into 

two parts by a railway line (now a 

road), connected by a 22 metre-

long tunnel. Since 1999 the site 

has been undergoing renovation 

by the Bohumín Military History 

Club. Currently the bunker has al-

most been restored to its original 

1938 condition (with electricity, wa-

ter, a ventilation system and military 

hardware). It is the largest single ar-

tillery bunker in the Czech Republic 

(4314 m3), with a unique layout.
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www.mubr.cz / tel.: +420 554 744 077
GPS: 50°6‘18.284“N, 17°26‘47.684“E

www.radegast.cz / tel: +420 558 602 566
GPS: 49°39‘42.001“N, 18°25‘41.002“E

bunkr-bohumin.cz / tel.: +420 604 148 470, +420 737 529 348
GPS: 49°54‘39.29“N, 18°19‘52.649“E
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Technické muzeum Tatra 

Kopřivnice

Jedinečná a nejucelenější sbírka 

věnovaná Kopřivnické Vozovce, 

později proslavené jako fenome-

nální automobilka Tatra. Na še-

desát osobních a nákladních au-

tomobilů ze všech etap výroby 

doplňují desítky podvozků, moto-

rů, modelů, designérských návrhů, 

trofejí ze sportovních klání, dobo-

vých fotografií a tatrováckých ra-

rit, vč. originálních prototypů. Lze 

tu vidět unikátní kusy - aerosáně 

Tatra V855 – unikátní prototyp au-

tomobilu na lyžích z r. 1942 nebo 

prototyp přímého předchůdce le-

gendárního vozu VW – brouk.

Vagonářské muzeum

ve Studénce

Muzeum od roku 1956 sídlí ve vě-

žovité části místního zámku ve 

třech poschodích. Bylo převážně 

koncipováno jako podnikové mu-

zeum místní vagonky - od jejího 

založení, postupného budování 

a přehledu výroby až do uzavře-

ní továrny v roce 2003. Závěreč-

nou část prohlídky muzea před-

stavuje sál s funkční modelovou 

dráhou 6 x 1,5 m. Tvůrci expozi-

ci pojali jako dokumentační - na 

mapách, nákresech, fotografiích a 

modelech se snaží představit ná-

vštěvníkům v ucelené podobě his-

torii dopravy a historii jednoho z 

významných podniků, který svými 

výrobky výrazně ovlivňoval želez-

niční provoz na našich tratích.

Úzkokolejná dráha

Třemešná–Osoblaha

V letech 1986–88 proběhla gene-

rální oprava celé trati. „Osoblaž-

ka“ dostala nový svršek, i když s 

nezvykle mohutnými kolejnice-

mi. Díky tomu ale tato úzkokolej-

ka dostala na dlouhou dobu svoji 

nezaměnitelnou podobu a vydrže-

la do dnešních dnů. Je to uměle 

prodloužená trať se 102 oblouky 

- vzdálenost Třemešná–Osoblaha 

je vzdušnou čarou 15 km. Vlakem 

ovšem urazíte vzdálenost o celých 

5 km delší. Dráha se klikatí i v re-

lativně rovných úsecích a dosahu-

je délky 20,218 km. Rozchod kolejí 

je 760 mm.

Tatra Technical Museum, 

Kopřivnice

The museum offers a unique col-

lection of exhibits related to the 

Kopřivnice motor works, which 

later won international renown un-

der the brand name Tatra. With 

over 60 cars and trucks from all 

periods of the company’s history, 

plus dozens of chassis, engines, 

models, design sketches, tro-

phies, historic photographs and 

original prototypes, the museum 

offers something for everyone. 

Curiosities include the Tatra V855 

air sledge (a unique 1942 proto-

type for a car on skis) and the pro-

totype for the direct ancestor of 

Volkswagen’s legendary Beetle.

Railway Museum 

in Studénka

The museum has been housed 

on three floors of the local cha-

teau since 1956. It was original-

ly designed as a company mu-

seum showcasing the products 

and history of one of the larg-

est local companies, a producer 

of railway passenger cars – from 

its foundation to its eventual clo-

sure in 2003. Another part of the 

museum is in a large hall contain-

ing a fully functioning model rail-

way (6 m x 1.5 m). The exhibitions 

make use of maps, sketches, pho-

tographs and models to give an 

insight into the history of railway 

transport in general and the Stu-

dénka works in particular – one of 

the most influential Czech railway 

companies of all time.

Třemešná–Osoblaha narrow 

gauge railway

In 1986–88 the entire railway un-

derwent a complete renovation, 

including specially reinforced rails. 

Thanks to the modernization, this 

unique route has been preserved 

for people to enjoy. The distance 

in a straight line from Třemešná to 

Osoblaha is 15 km, but the railway 

line is 5 km longer (20 218 metres) 

as it takes a more scenic route, 

with bends deliberately incorpo-

rated even into the straighter sec-

tions. The gauge (the distance be-

tween the rails) is just 760 mm.

TECHNO TRASA / TECHNO TRAIL

www.tatramuseum.cz / tel.: +420 556 808 421
GPS: 49°35‘44.959“N, 18°8‘37.719“E

www.vagonarske-muzeum.cz / tel.: +420 552 303 730 
GPS: 49 43‘32.014“N, 18 4‘29.96“E

www.osoblazsko.com / tel.: +420 602 719 697
GPS: Osoblaha: 50°16‘5.639“N, 17°43‘20.727“E, Třemešná: 50°11‘59.575“N, 17°34‘25.371“E



POZNEJTE PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ 
KRAJE, SOUTĚŽTE A VYHRAJTE!

Pro rodiny s dětmi a návštěvníky 

je připravena soutěž spojená s be-

nefitním programem, jejímž cílem 

je navštívit všech 12 objektů na 

TECHNO TRASE. Každý zájemce 

o hru získá pas, do kterého bude 

sbírat postupně razítka objektů, 

které navštíví. Výhru si pak každý 

soutěžící může vybrat okamžitě 

po dosažení stanoveného počtu 

razítek přímo na každém objektu 

(ceny získá soutěžící při sesbírání 

3 razítek, 6 razítek, 9 razítek a 12 

razítek). 

Z každého objektu si může ná-

vštěvník odnést pouze jedno razít-

ko v pase!

A new competition has been 

launched for children, families and 

adult visitors, offering great prizes 

as an incentive to visit the 12 sites 

on the Region’s TECHNO TRAIL. 

To enter the competition, you 

can pick up a special ‘passport’ 

which is given an official stamp at 

each of the sites. The prizes are 

available at all 12 sites as soon as 

the passport-holder has collected 

the necessary number of stamps. 

Prizes are given for 3, 6, 9 or all 12 

stamps.

Only one stamp can be given to 

each visitor at any one site!

Speciální soutěž je připravena pro 

žáky základních a středních škol. 

I pro ně jsou připraveny pasy, ale 

zde se může do soutěže zapojit 

celá škola. Ta škola, jejíž třídy na-

vštíví do konce dubna 2014 nejví-

ce krát objekty TECHNO TRASY a 

přihlásí se na www.msregion.cz 

s uvedením počtu návštěv, získá 

pro všechny své žáky dětský den 

v červnu 2014. Bude připraven bo-

hatý program, hudební vystoupení 

známé osobnosti, drobné propa-

gační předměty.

Konkrétní pravidla hry naleznete 

přímo v pasech, které si můžete 

vyzvednout buď na uvedených 

objektech, nebo si pas můžete 

vytisknout sami doma z webových 

stránek www.msregion.cz (pasy 

ke stažení od července 2012).

There is also a special competi-

tion targeted at primary and sec-

ondary school pupils. It is based 

on the same passport system, but 

the whole school can get involved. 

For the school whose classes visit 

TECHNO TRAIL sites more often 

than any other school up to the 

end of April 2014, we will prepare 

a Children’s Day in June 2014. 

(Schools can enter the number of 

visits via website www.msregion.

cz). The Children’s Day will feature 

an exciting programme including 

music, fun events and gift items.

Detailed rules of the competitions 

can be found in the passports, 

which are available at each of the 

12 sites or can be downloaded and 

printed from the website www.

msregion.cz (from July 2012).

GREAT PRIZES FOR ALL THE FAMILY 
ON THE TECHNO TRAIL! 
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Rozdělení výher je následující:

• 3 razítka za 3 navštívené objekty – omalovánka pro děti,

 hrnek pro dospělé

•  6 razítek za 6 navštívených objektů – pastelky nebo fixy

pro děti, tričko pro dospělé

•  9 razítek za 9 navštívených objektů – tričko s obrázkem

pro děti, deštník pro dospělé

•  12 razítek za všech 12 objektů TECHNO TRASY – encyklopedie 

pro děti, série hlavolamů pro dospělé

The following prizes are available:

• 3 stamps (3 sites visited) – a colouring book for children, a mug for 

adults

• 6 stamps (6 sites visited) – crayons or colouring pens for children, a 

T-shirt for adults

• 9 stamps (9 sites visited) – a T-shirt with a picture for children, an 

umbrella for adults

• 12 stamps (all 12 of the TECHNO TRAIL sites visited) – an encyclope-

dia for children, a set of puzzles for adults

SOUTĚŽTE
ODPOVĚZTE NA OTÁZKY A MŮŽETE VYHRÁT HLAVNÍ CENU VÍKENDOVÝ POBYT PRO 2 OSOBY V HOTELU 
IMPERIAL NEBO JEDNOTLIVÉ VSTUPY NA OBJEKTY, KTERÉ SE NACHÁZÍ NA TECHNO TRASE.

S TECHNO 
TRASOU

1. Ve kterém roce byl Důl Michal zařazen na Evropskou stezku průmyslového dědictví ERIH?  2. Ve kterém

roce se stala lokalita Dolní oblasti Vítkovic součástí Evropského kulturního dědictví?                3.  Jakými unikáty se 

vyznačuje areál Landek Parku?                                                            

4. Jaké je označení prototypu automobilu na lyžích z roku 1942?                                                                       5. Jaké

dispečerské pracoviště se nachází v Hasičském muzeu v Ostravě?                                                                      6. Ve kterém 

roce se začalo vařit pivo v pivovaru Radegast v Nošovicích?                 7. Jak dlouhý je mlýnský náhon na vodním mlýně 

Wesselsky?                 8. Jaký je rozměr funkční modelové dráhy ve vagonářském muzeu ve Studénce?                

9. Jak je dlouhá spojovací chodba mezi 2 objekty v pevnosti „Na Trati“?              10. Jaká je délka trati - úzkokolejky

Třeměšná–Osoblaha?                 11. Z kolika dochovaných objektů se skládá areál Kosárny Karlovice ve Slezsku?            

12. Ve kterých letech vznikl areál čs. opevnění Hlučín–Darkovičky?
         Vyplněný anketní lístek se správnými 
odpověďmi zašlete nejpozději do 10. 9. 2012 na adresu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava nebo na email: zabka@arr.cz.

ODP
IMP

1. Ve 

roce s

vyzna

4. Jak

dispe

roce s

Wess

9. Jak

Třemě

12. Ve

Adresa bydliště: ………………………….......…………..….

………………………………………………………….........…

E-mail: ………………………….……………………........…..

Jméno a příjmení:

…………………………..........................................……
Slosování proběhne dne 16. 9. 2012 v rámci FAJNEHO LÉTA na Landek Parku. V přípa-
dě nepřítomnosti výherce bude cena zaslána na adresu uvedenou v anketním lístku.

Zapojením do soutěže uděluje účastník soutěže vyhlašovateli soutěže dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů 
v rozsahu jméno a příjmení, email, adresa bydliště, a to pro účely evidence účastníků soutěže, vyhlášení výsledků soutěže, 
zveřejnění informace o výsledcích soutěže a využití v propagačních materiálech vyhlašovatele, na jeho internetových strán-
kách, případně pro účely předání či zaslání výhry.


