
 

TZ_Projekt Technotrasa zavede také do Frýdku-Místku  
a Frýdlantu nad Ostravicí  
 
Frýdek≈Místek, 7. srpna 2019 - Již 7 let v Moravskoslezském kraji funguje projekt Technotrasa, 
který představuje průmyslové dědictví Moravskoslezského kraje neotřele a se zážitkem. Nyní 
spojuje již přes 30 technických zajímavostí, mezi nimiž najdete také Frýdek-Místek a Frýdlant  
nad Ostravicí, kde průvodce zavede do mnohdy veřejnosti nepřístupných míst. 
 
Ve Frýdku-Místku se mohou zájemci vydat s průvodkyní Kateřinou Švarcovou po stopách textilek, 
které ovlivnily nejen místní architekturu, ale i celkový život ve městě. Průvodce je seznámí s tradicí 
textilního průmyslu ve městě a regionu, nahlédnou do míst spjatých s výrobou textilií a oděvů  
ve Frýdku-Místku, poznají manufakturní architekturu a uslyší příběhy majitelů továren i dělníků.  
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí se pro změnu účastníci zaposlouchají do příběhů místní 
železárenské a smaltérské historie, od jejich vzniku, největší slávy i postupného úpadku tohoto 
surového odvětví průmyslové výroby. „Během prohlídky zavítají návštěvníci rovněž do smaltérské 
dílny a přímo i do provozu slévárny Beskyd s. r. o., kde ochutnají pravou dělnickou svačinu,“ 
láká Monika Konvičná z Turistického informačního centra Frýdek≈Místek, které je koordinátorem 
těchto dvou prohlídek v rámci Technotrasy. 
 
Obě prohlídky jsou převážně na objednávku pro skupiny nad 15 osob, které je nutno objednat 
na pobočkách informačního centra v Místku a Frýdlantu nad Ostravicí. 
 
„Jelikož bychom ale chtěli tyto prohlídky přiblížit i individuálním návštěvníkům města a Beskyd, 
máme připraveny dvě prohlídky ve Frýdlantu nad Ostravicí, a to v termínech 22. srpna a 11. září. 
Ve Frýdku-Místku je termín prohlídky s návštěvou bývalé tkalcovny stanoven na 25. září. Také  
u těchto prohlídek je nutná rezervace,“ uzavírá Konvičná.  
 
Přehled individuálních prohlídek pro veřejnost:  
 
22. 8. 2019 
Technotrasa - Po stopách frýdlantské litiny a smaltu  
sraz v 15.00 hodin u Kulturního centra ve Frýdlantu n. O. 
vstupné 90,-Kč/dosp., 70,-Kč/dítě, s Beskydy Card výhoda 20 % 
rezervace na tel. čísle 558 676 909 
 
11. 9. 2019 
Technotrasa - Po stopách frýdlantské litiny a smaltu  
sraz v 15.00 hodin u Kulturního centra ve Frýdlantu n. O. 
vstupné 90,-Kč/dosp., 70,-Kč/dítě, s Beskydy Card výhoda 20 % 
rezervace na tel. čísle 558 676 909 
 
25. 9. 2019 
Technotrasa – Po stopách textilek 
sraz v 16.00 hodin na náměstí Svobody v Místku 
vstupné 90,-Kč/dosp., 70,-Kč/dítě, s Beskydy Card výhoda 20 % 
rezervace na tel. čísle 558 646 888 
 
 
Další informace zde: http://visitfm.cz/kam-ve-fm/pamatky/technotrasa  
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Kontakty:  
  

Lucie Talavašková, PR manažer, Turistické informační centrum Frýdek≈Místek, p. o.,   

tel. 558 436 887, e-mail: talavaskova.lucie@beskydy-info.cz  
  

Monika Konvičná, ředitelka, Turistické informační centrum Frýdek≈Místek, p. o., tel. 558 435 765, 

e-mail: konvicna.monika@beskydy-info.cz  
  
  
O společnosti:   
Turistické informační centrum Frýdek-Místek, p. o. je regionální agentura pro informace a služby 
cestovního ruchu. Poskytuje svým návštěvníkům turistické a kulturní informace o Frýdku-Místku a 
jeho nejbližším okolí prostřednictvím svých poboček ve Frýdku, Místku, Frýdlantu n. O.  a webových 
stránek www.visitfm.cz. Současně je pořadatelem akcí Den s průvodcem, Frýdek≈Místek na kole a 
Frýdek≈Místek plný chutí/Beskydské rekordy. 


