
Vítame Vás v Banskom múzeu v prírode, v jednej z ôsmich expozícií Slovenského banského múzea. Na 

úvod vás musíme požiadať, aby ste počas celej svojej návštevy múzea nezabudli dodržiavať bezpečnostné a 

hygienické nariadenia, resp. sa riadili pokynmi zamestnancov. Myslíte, prosím, na to, že všetky tieto opatrenia 

robíme, aby sme maximalizovali našu vzájomnú ochranu. Ďakujeme.  
 

Banské múzeum v prírode sa nachádza v areáli bývalého banského závodu šachty Ondrej. Ťažba 

drahokovovej rudy tu bola ukončená v 20. rokoch 20. storočia. Múzeum bolo návštevníkom sprístupnené v 

roku 1974 a videlo ho už viac ako jeden a pol milióna návštevníkov. Skladá sa z dvoch expozícií, a to: 

podzemná expozícia (v súčasnej dobe z bezpečnostných dôvodov zatvorená) a povrchová expozícia, na 

prehliadku ktorej by sme Vás teraz chceli pozvať. 

 

Povrchová expozícia je tvorená technickými stavbami, ukážkami strojného vybavenia, dvomi 

manufaktúrnymi dielňami, výstavou hasičských (záchranárskych) vozov, Náučno-geologickou expozíciou, 

výstavou banských nakladačov, ukážkou spracovania antimónu a výstavou banských lokomotív. Budovy sú 

prevažne kópiami skutočných banských stavieb a vystavené mechanizmy, po skončení svojej aktívnej činnosti, 

boli pre svoju atypickosť alebo jedinečnosť prevezené do areálu múzea.  

Vulkanická činnosť pred 20 miliónmi rokov vytvorila v banskoštiavnickom regióne veľké nerastné 

bohatstvo a zanechala našim predkom náleziská olova, medi a zinku, ale hlavne striebra a zlata. Archeologické 

nálezy nám dokazujú, že už starí Kelti hľadali drahé kovy v našom regióne. Ľudia z počiatku nemali poznatky 

a nástroje na hlbinnú ťažbu, trvalo veľa rokov, kým sa baníctvo vyformovalo do podoby, ako ho poznáme dnes. 

Systém hľadania nálezísk na povrchu v dostupnom teréne sa častokrát zmenil na ťažbu ložísk daných surovín 

ukrytých aj niekoľko stoviek metrov pod zemou. Baníctvo sa teda neustále rozvíjalo a stále rozvíja, ručné 

práce, ľudská a zvieracia sila prešli značnou mechanizáciou, ktorá bola nevyhnutná na dosiahnutie väčších 

hĺbok. V našom múzeu máte možnosť vidieť históriu týchto zmien. Na mnohých zastaveniach nájdete bližšie 

informácie o danom objekte alebo vybavení.  

 

Nech sa páči, vydajte sa za poznaním.  

1. Vstupný objekt múzea bol stanicou konského gápľa. Tie sa nachádzali nad šachtami (vertikálne 

banské diela) a mechanizmy v nich za pomoci ťažných zvierat zabezpečovali dopravu medzi 

povrchom a podzemím. 

2a. Ťažný stroj zo Žigmund šachty vyrobila firma J. Sigla vo Viedni. Pôvodne parný stroj bol v roku 

      1912 elektrifikovaný. Takéto stroje mali na lanách zavesené prepravné klietky pohybujúce sa    

                  v šachte (ukážka je v ďalšom objekte). 

2b. Šachta Žofia z Banskej Belej je architektonicky pútavá drevená stavba zo začiatku 20. stor., 

      premiestnená do múzea v rokoch 1965- 1967. 

3. Cachovňa (haviarska izba) je miesto, kde sa baníci pred prácou stretávali, vykonávali sa tu 

potrebné úkony pred sfáraním (vstup do podzemia).Vežička na budove je kópiou klopačky 

z Kremnice. Klopačka je špecifický zvukový nástroj a nazýva sa tak aj miesto, kde je umiestnená.  

4. Kováčska dielňa vyrábala množstvo nástrojov na prácu v podzemí. Tie si museli vedieť vyrobiť 

alebo pravidelne opraviť aj samotní baníci (napr. brúsiť sekáče a vrtáky). 

5. Ťažný stroj zo šachty Mária bol vyrobený vo Viedni firmou J. Sigla v roku 1861. Bol to prvý 

ťažný a čerpací mechanizmus v regióne, poháňaný Wattovým parným strojom. Elektrifikovaný bol 

v roku 1912. Veža šachty je pôvodná.  

6. Požiarna zbrojnica je kópiou zbrojnice z Hornej Rovne (časť obce Štiavnické Bane) a je v nej 

umiestnená hasičská technika používaná banskými závodmi.  

7. Náučná geologická expozícia vás samostatne prevedie históriou vzniku Zeme, s vystavenými 

horninami z celého územia Slovenska.  

8. Budova šachty Ondrej má nad sebou železnú ťažnú vežu z bane Rufus z Poproča, pod ktorou je 

pôvodná šachta s hĺbkou 432,8 m. 

9a. Vodnostĺpcový ťažný stroj zo šachty Lill z Hodruše, bol posledný stroj svojho typu, používaný 

      do 60 rokov 20. storočia.  

9b. Budova šachty Lill. Kolesá s lanami boli na povrchu 230,67 m nad strojovňou. 

       10. Podstavníková dráha s elektrickým ťažným vrátkom, vyrobeným továrňou  K. Kachelmanna 

                  vo Vyhniach, znázorňuje dopravu banských vozíkov na začiatku 20. storočia. 

  

 



 

 Dúfame, že sa nám podarilo priblížiť Vám  banícke remeslo. Ďakujeme za návštevu. Buďte zdraví! 

 

 

 


