
6. ročník  
Saského dne

horníků a hutníků
9. - 11. září 2022

Zdař Bůh! Vítejte v Olbernhau!

www.bergmannstag2022.de



Saský den horníků a hutníků se poprvé koná ve městě, které zcela 
formovala hutní výroba. V roce 1537 byla založena v Zeleném údolí 
nad Olbernhau huť „Saigerhütte“. 
V této speciální huti nacházející se v městské části Olbernhau-Grünthal 
byla ze surové mědi obsahující stříbro zhutňována v několikastupňovém 
procesu měď čistá. Hornictví utvářelo 435 let město i areál, který se 
roku 2019 stal součástí Světového kulturního dědictví UNESCO.

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

A co se bude dít?
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Program 
Čtvrtek, 8. září 2022
od 17 hod. Uvítání – Hornické rozpravy v Saigerhütte
Pátek, 9. září 2022
9.00 hod. Organizované denní túry na místa v Montanregionu 

Krušnohoří zapsaná na seznamu UNESCO
17.00 hod. Ofi ciální zahájení – Saigerhütte    
Sobota, 10. září 2022  
11.00 hod. Setkání hornických hudebních sborů – Saigerhütte
17.00 hod. Slavnostní večer – Treibehaus Saigerhütte
21.00 hod. Velký slavnostní ceremoniál saských horníků – 
 Gessingplatz
Nedĕle 11. září 2022
10.00 hod. Hornická bohoslužba – v městském kostele v Olbernhau
13.30 hod. Velká hornická přehlídka 
15.30 hod. Přátelské setkání hornických spolků s veřejností – 
 Gessingplatz
17.00 hod. Závěrečný koncert s Krušnohorskou fi lharmonií – Rittergut

Rámcový program
-  Pořady na pódiu v „Saigerhütte“a v „Rittergut“
-  Ukázky kovářské práce a divadelní představení v „Kupferhammer“
-  Pouliční slavnosti ve středu města 
-  Lidová slavnost na náměstí „Postplatz“

Pořadatelé
- Saský zemský svaz hornických a hutnických 
 spolků – Sächsischer Landesverband der 
 Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine e.V.
- Město Olbernhau – Uprostřed Krušných hor
- Městské zařízení pro kulturu a turismus – 
 Regiebetrieb Kultur und Tourismus


