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PROJEKT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE A ARR CHCE PŘITÁHNOUT TURISTY 
K NÁVŠTĚVĚ TECHNICKÝCH PAMÁTEK, ZNÁMÝCH I MÉNĚ ZNÁMÝCH 
POZŮSTATKŮ PO HISTORICKÉ ŘEMESLNÉ NEBO PRŮMYSLOVÉ ČINNOSTI 
 
Dvanáct objektů – pozůstatků po těžbě, průmyslové nebo řemeslné činnosti – je 
součástí TECHNO TRASY. K návštěvě těchto i jiných technických atraktivit chce 
přilákat Moravskoslezský kraj a Agentura pro regionální rozvoj společnými 
projekty: ARR trasu sestavila a naplánovala na ní akce pro celé rodiny, MS kraj 
podpoří návštěvnost marketingovou kampaní a benefitním programem. Začíná se 
letos o prázdninách na 12 objektech, projekty mají obecně podpořit zájem o 
industriální turistiku a náš kraj. MS kraj je jedním ze dvou v republice (Liberecký je 
ten druhý), které takovou trasu mají, v cizině je to běžná praxe – MS kraj se třeba 
inspiroval v Polsku.  
 
„Objekty jsme vytipovávali v celém kraji, podmínkou zařazení do trasy byla nejen ochota 
se zapojit a poskytnout prostor pro propagační akce, ale také veřejná přístupnost 
památky (objektu), průvodcovský servis a zázemí pro návštěvníky (sociální zařízení 
apod.). Objekty a jejich správce či vlastníky jsme oslovili sami, někteří se přihlásili na 
základě veřejné výzvy. Mezi dnešními 12 atraktivitami jsou unikátní a velmi známé 
památky, ale také objekty, které až tak známé nejsou. V každém okrese kraje je 
minimálně jeden,“ přiblížila kritéria výběru ředitelka Agentury pro regionální rozvoj Petra 
Chovanioková. 
 
ARR podle ní v letošním roce zajistí například jednotné značení objektů na trase, 
proškolení průvodců (také tak, aby byli schopni hovořit o celé trase a nasměrovat turisty) 
a seriál letních akcí (srpen, září) se soutěžemi na jednotlivých objektech. „Postupně jsme 
na každé památce naplánovali zábavný den pro celou rodinu. A co všechno lze na 
TECHNO TRASE zažít? Mimo Ostravu třeba jízdu parním vláčkem z Třemešné do 
Osoblahy, v Ostravě fárání na bývalé šachtě na Landeku, vstup do vysoké pece v Dolní 
oblasti Vítkovic, v dalších regionech 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,“ vyjmenovala některé ředitelka Chovanioková.  
Další objekty na trase: Hasičské muzeum města Ostravy, Důl Michal, Vagonářské 
muzeum ve Studénce a Muzeum Tatra Kopřivnice, Kosárna v Karlovicích na Bruntálsku. 
Agentura také postupně vytvoří pro návštěvníky - zájemce o celou trasu – tipy, jak 
cestovat, kde se ubytovat a jak optimálně celou trasu rozvrhnout třeba do kratší 
dovolené. „Tuto službu už dnes například nabízí Důl Michal – stylově turisty ubytujeme a 
nasměrujeme na další ostravské technické památky jak MHD, tak autem,“ řekl správce 
památky Alexandr Zaspal s tím, že je to ideální víkendový program. 
 
Aktuální program akcí na trase – tzv. FAJNEHO LÉTA – bude vždy na stránkách projektu 
technotrasa.arr.cz a také na stránkách kraje www.msregion.cz.  
 
Moravskoslezský kraj pak podle náměstka hejtmana Jiřího Vzientka zajistí propagaci 
(promotým, reklamní kampaň v rádiích, bannerovou kampaň, tiskoviny) na podporu 
industriální turistiky a akcí na objektech TECHNO TRASY pod názvem FAJNE LÉTO.   



Kraj navíc připravil pro ty, kteří navštíví postupně vytipované objekty, tzv. benefitní 
program, který umožní získat lákavé odměny. „Při návštěvě každého zapojeného objektu 
bude možné získat razítko do speciálního „pasu“ a podle počtu sesbíraných razítek pak 
odměnu,“ uvedl náměstek Vzientek. Speciální pasy jsou připraveny i pro školy, které 
budou moci soutěžit o zvláštní cenu – „Den dětí“ na vybraném objektu. Pasy budou od 
července k dispozici na webech k projektu a na všech objektech. 
 
„Technické památky jsou atraktivní pro jakoukoliv věkovou skupinu a my využíváme 
opravdu zvýšeného zájmu i světového trendu - v našem kraji je pozůstatků po těžbě 
nebo průmyslu hodně a je jasné, že objekty na TECHNO TRASE nejsou jedinými v kraji. 
Některé památky ale zatím nemají standardní zázemí pro turisty nebo nejsou přístupné, 
ač jsou to objekty unikátní,“ shrnul náměstek Vzientek s tím, že nevylučuje rozšíření 
počtu památek na trase v příštích letech. Projekty dotované EU jsou rozplánovány na tři 
roky, akce budou každý rok. 
 
V MS kraji jsou tři z celkových 20 českých Národních kulturních památek (památek 
požívajících nejvyššího stupně ochrany) zařazených do industriálního dědictví a 
současně také do plánované TECHNO TRASY: Dolní oblast Vítkovic (Důl Hlubina a 
vysoké pece), Důl Michal a unikátní motorový vlak z 30. let 20. století Slovenská strela, 
který lze vidět u výrobce - v Muzeu Tatra Kopřivnice.  
 
 
 
 

 
 


