
Objevte v každé výstavní místnosti jiné téma...
V hornickém muzeu, v bývalém domě správce v Hü enu, 
čeká na návštěvníka bezpočet příběhů - na každém kroku se 
tu setká s příběhy z historie hornictví v regionu.

Světnice  připomíná předáky horníků, kteří museli kvůli 
svému luteránskému přesvědčení opus t svou vlast. Velmi 
výjimečný dojem vyvolávají jednoduchá kuchyně, nástroje a 
náčiní každodenně používané horníky nebo světnice horníka 
– sídlo hornického předáka.

Místnost věnovaná minerálům s některými velmi vzácnými 
nálezy poté nabízí rozsáhlý přehled o druhém nejbohatším 
naleziš  v Rakousku.

A konečně každoročně obměňované mimořádné výstavy 
návštěvníka spoutají kouzlem historie!

Otevřeno od května do konce října od 10 do 17 hod.
Pondělí zavřeno
Čtvrtky v prosinci až březnu od 18:30 do 20:30 hod.
Skupinové prohlídky po předchozím ohlášení.
Tel.: +43 (0)6583 7105 | www.museum-leogang.at

INFORMACE

´
 ˇ



Stříbro, rtuť, kobalt, měď, olovo a nikl - to vše se těžilo v hornickém 
revíru Schwarzleo. Po dobu prohlídky (cca 1 hod.) se pohroužíte 
do světa, ve kterém horníci trávili tvrdou prací větší část života. 

Ve většině prohlídkových dolů se na prohlídku jezdí vlečkou - 
u nás však ne! Po štolách se budete pohybovat pěšky, někdy 
sehnu  a husím pochodem. Tak si velmi snadno uděláte      
obrázek o situací v tehdejší době.

Pohled do 30 metrů hluboké sádrové šachty.

Na konci prohlídky - po 3 500 letech historie hornictví a 
50 výškových metrech - se konečně opět setkáte s denním 
světlem a hornická světnice Unterberghaus vás pohos  
srdečným regionálním jídlem.

od května do konce října od 10 do 17 hod.
Pondělí zavřeno

OTEVÍRACÍ DOBY

Květen, červen, září a říjen ve 12 a ve 14 hod.
V červenci a v srpnu probíhají prohlídky průběžně.
U skupin prosíme o ohlášení předem.
Prohlídky začínají u hornické světnice Unterberghaus.
Vstup bez průvodce není možný!
PEVNÁ OBUV A BUNDA NUTNÉ.

PROHLÍDKY

Nájemnice Heidi Pichler:  Tel.: +43 (0)664 337 58 52
Internet:   schaubergwerk-leogang.com

DALŠÍ INFORMACE

Představuje se nejstarší důl Solnohradska...
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