TECHNO TRASA...
PO STOPÁCH TECHNIKY
■

Chcete poznat neopakovatelnou atmosféru
technických atraktivit?

Důl Michal – Národní kulturní památka

Nabízíme Vám
tipy na výlet!

Areál vodního mlýna Wesselsky v Loučkách

Areál čs. opevnění Hlučín–Darkovičky

Úzkokolejná dráha Třemešná–Osoblaha

Pivovar Radegast v Nošovicích

www.arr.cz
Navštivte TECHNO TRASU... a vydejte se po stopách techniky!
TECHNO TRASA… virtuální trasa spojující 12 objektů technického rázu. Objekty jsou spojeny s tradicí
hornictví, hutnictví, železniční dopravy, automobilového průmyslu, ale také s hasičskou technikou,
pivovarnictvím, vojenskou či zemědělskou historií. Zahrnuje atraktivity nejen z období průmyslové
revoluce a období po ní, ale i artefakty mnohem starší nebo naopak mladší.

Do trasy jsou zařazeny objekty:
■
■
■
■
■
■

Areál čs. opevnění Hlučín – Darkovičky
Areál vodního mlýna Wesselsky v Loučkách
Dolní oblast Vítkovice – Národní kulturní památka
Důl Michal – Národní kulturní památka
Hasičské muzeum města Ostravy
Kosárna v Karlovicích

■
■
■
■
■
■

Landek Park
Pěchotní srub MO S-5 Na trati v Bohumíně
Pivovar Radegast v Nošovicích
Technické muzeum Tatra Kopřivnice
Úzkokolejná dráha Třemešná – Osoblaha
Vagonářské muzeum ve Studénce
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Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

■

Zajímáte se o techniku
či technické atraktivity?

Dolní oblast Vítkovice – Národní kulturní památka / Foto: Boris Renner

Hasičské muzeum města Ostravy / Foto: Petr Šimčík

Kosárna v Karlovicích

Landek Park / Foto: Boris Renner

Vagonářské muzeum ve Studénce

technotrasa.arr.cz
www.msregion.cz

V rámci trasy můžete zažít
a vyzkoušet mimo jiné:
■

■
■
■
■
■

Pěchotní srub MO S-5 Na trati v Bohumíně

Technické muzeum
Tatra Kopřivnice

jízdu parním vlakem na úzkokolejné trati Třemešná
ve Slezsku – Osoblaha
fárání s audiovizuálním zážitkem a prohlídkou štol v Landek Parku
vstup do srdce vysoké pece v Dolní oblasti Vítkovic
proces výroby piva v Nošovicích
pocity vojáka v pevnosti (Bohumín, Darkovičky)
proces výroby mouky v historickém mlýně v Loučkách u Oder

Všechny tyto zážitky budou ještě umocněny doprovodným bohatým programem v rámci „Fajneho léta“ (série akcí v srpnu a září na jednotlivých
objektech trasy, aktuální program v daném roce vždy na technotrasa.arr.cz,
www.msregion.cz).
Všechny Vás srdečně zveme!
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