
6. Slavnost Saských 
historických horníků

a hutníků
9. – 11. Září 2022 

Zdař  bůh v Olbernhau

www.bergmannstag2022.de



Slavnost Saských historických horníku se bude konat v tomto hutnict-
vím prohlášeném mĕstĕ, poprvé. V roce 1537 byla v „Zeleném údolí“ 
v Olbernhau, založena tzv. Saigerhütte„, Scezovací huť“ V této Scezo-
vací huti v Zeleném údolí, v Olbernhau, byl z „Černé mĕdi“ obsahující 
stříbro, nĕkolikastupňovým tavicím postupem, tento vzácný  kov vyta-
ven.          
453 let báňského a hutního průmyslu vytvářely toto mĕsto a  areál Sce-
zovací hutĕ, který je od roku 2019 zařazen do listiny Kulturního dĕdictví 
UNESCO, Oblast báňského a hutního průmyslu Krušnohoří.     

Významné body programu 
Čtvrtek, 8. září 2022 
od 17 hodin  Zahajovací rozhovor horníkůve Scezovací huti
Pátek, 9. září
09:00   organisovaná putování k historickým místům Kulturního 

dĕdictví báňského a hutního průmyslu Krušnohoří.     
Sobota, 10. září 2022  
11:00   Setkánní pĕveckých Hornických sborů ve Scezovací huti
17:00   Slavnostní představení v Halle (Treibehaus)
21:00   Velká Saská hornická večerka na námĕstí „Gessingplatz“
Nedĕle 11. Září
10:00   Hornická mše v mĕstskéem kostele
13:30   Velká hornická přehlídka
15:30   Hornické přivítání – námĕstí „Gessingplatz“
17:00   Závĕrečný kozert Kruschnohorské fi lharmonie – Rittergut
 „Rytířský statek“

Rámcový program
-  Jevištní programy ve Szezovací huti a „Rytířském statku“ 
-  Ukázka kovářského řemesla a divadelní představení v Mĕdĕném 
    Hamru „im Kupferhammer“
-  Mĕstská slavnost v centru mĕsta.
-  Lidová slavnost na Poštovním námĕstí „Postplatz“

Pořadatelé
- Saský zemský svaz Historických hornických 
 a hutnických spolků
- Spolek historických horníkůa hutníků
- Mĕsto Olbernhau – ve středu Krušných hor
- Vedení odboru kultury a turismu

Kontakt Tourist-Information Olbernhau, Grünthaler Straße 20
09526 Olbernhau, Tel. +49 (0)37360 689866
www.bergmannstag2022.de
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