Technotrasa Ostravou a okolím
Popis trasy
Pro milovníky industriálních památek

Zajímáte se o průmyslové dědictví? Potom se vydejte spolu s námi k nejzajímavějším industriálním
památkám prostřednictvím Techno trasy – 63 km dlouhého cyklookruhu spojujícího technické
památky na Ostravsku. Trasa spojuje objekty technického rázu s tradicí hornictví, hutnictví a
vojenskou historií. Své putování začnete v Ostravě – Vítkovicích, kde byla postavena první vysoká
pec na bázi koksovatelného uhlí v Rakousku-Uhersku. Lokalita se stala od roku 2008 součástí
Evropského kulturního dědictví. Další zastávkou je Národní kulturní památka Důl Michal v městské
části Michálkovice, autentický průmyslový areál, který umožňuje nahlédnout do prostředí
kamenouhelného dolu z počátku 20. století. Nedaleko dolu Michal objevíte Hasičské muzeum.
Hornické muzeum na úpatí ostravského kopce Landek nabízí např. prohlídku nadzemních a
podzemních expozic a fárání do bývalého dolu Anselm. Ostrava má mimo průmyslových památek
také několik upomínek na neklidnou dobu mezi světovými válkami. Takovým příkladem může být
i pěchotní srub MO S-5 Na trati, jeden z prvních postavených v ČSR. Zajímavostí tohoto vojenského
objektu je, že se jedná o dva samostatné, takřka zrcadlové objekty, které rozděluje silnice (bývalá
železniční trať). Objekty jsou spojeny 22 m dlouhou podzemní chodbou. Poslední zastávkou našeho
výletu je ojedinělý pevnostní areál v Hlučíně – Darkovičkách. Tchnotrasu doporučujeme rozdělit do
dvou dnů s využitím zázemí služeb s certifikací „Cyklisté vítáni“.

Destinace

Severní Morava a Slezsko
Ostrava - Hlučín - Darkovice - Hať - Bohumín - Ostrava
64 km | 2 dnů

Trasa

Povrch

převážně zpevněný, část lesní cesta

Typ aktivity Cykloturistika

Filmová místa v okolí
Od drsné gangsterky k architektonickým skvostům!: , GPS: 49.836512,18.291408
Vyražte do železáren!: , GPS: 49.819444,18.278889
Projděte si havířskou cestu.: , GPS: 49.842232,18.344813
Nezajdeme ještě na jedno?: , GPS: 49.835439,18.283573
Vyrazte na ostravský bulvár.: , GPS: 49.828333,18.173611
Nechte se polít.: , GPS: 49.836193,18.286247
Vzhůru za významnou průmyslovou památkou!: , GPS: 49.814857,18.266082

Doporučená místa pro cyklisty
Trojhalí Karolina: , Tel: +420725360218, Email: recepce@trojhali.cz, Adresa: K Trojhalí

3361/5, Ostrava, GPS: 49.8285606,18.2862114

