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S históriou ťažby zlata a baníctva v Kremnici sa môžu aj v čase lyžiarskej sezóny oboznámiť
návštevníci mesta a tiež neďalekých zimných stredísk. V minulom roku otvorené múzeum
ponúka v podzemí prehliadku exponátov aj počas zimných mesiacov, a to dokonca sedem dní v
týždni.        
  
Ako pre TASR uviedol zakladateľ nového múzea Dušan Roob, ktorého iniciatívu podporila
spoločnosť Kremnica Gold, ani zimné obdobie neodrádza turistov od záujmu o prehliadku
banského múzea v prírode.   &quot;Prichádzajú domáci aj zahraniční návštevníci a ohlasujú sa
tiež školské výpravy, ktoré sú v okolí mesta na lyžiarskych kurzoch,&quot; priblížil Roob zimnú
klientelu v kremnickom múzeu.        

Záujem návštevníkov absolvovať prehliadku 610 m sprístupnených banských chodieb, kde sú
vystavené technické exponáty aj priblížená história baníctva v meste od 17. storočia, bol aj
počas posledného dňa v roku 2008. &quot;Pôvodne sme si mysleli, že urobíme na Silvestra
takú malú rodinnú prehliadku spojenú s novoročným symbolickým prípitkom. Nakoniec však
prišlo toľko návštevníkov, že sme mali čo robiť, aby sme stihli prísť večer aj domov do svojich
rodín,&quot; zaspomínal šéf nového múzea na prvé silvestrovské prehliadky. 

Potvrdil tiež, že budú hľadať aj ďalšie možnosti zatraktívniť ponuku múzea.        Od augusta
2008, keď múzeum začalo svoju činnosť, je návštevníkom k dispozícii na prehliadku
podzemných priestorov 610 metrov dlhá prieskumná štôlňa Andrej z roku 1982. V blízkej
budúcnosti chcú sprístupniť aj ďalšie podzemné priestory. &quot;Pri razení štôlne Andrej, ktorá
sa ukázala ako jediná spôsobilá a technicky bezpečná pre realizáciu nášho zámeru sprístupniť
podzemie verejnosti, sa baníkom podarilo preraziť cestu aj k starým chodbám,&quot; dodal na
vysvetlenie Roob. V praxi to bude znamenať, že v budúcnosti sa verejnosť dostane tiež do
priestorov, ktoré baníci vytvorili pri ťažbe zlata od 16. do 19. storočia.        

Doterajšie ohlasy návštevníkov kremnickej štôlne Andrej sú po takmer dvojhodinovej prehliadke
v podzemí pri svetle baterky priaznivé a sprievodcovia sú k dispozícii turistom v dvojhodinových
intervaloch každý deň od 9.00 do 15.00 h a počas víkendov či vo sviatočné dni sú verejnosti k
dispozícii dva vstupy o 13.00 a 15.00 h.    
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