Jirkov
Identifikační údaje
Lokalita

Jirkov

Obec

Jirkov

Okres

Chomutov

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Jirkov, kód: 660761

GPS souřadnice

50° 29' 50.3''
13° 26' 55.0''

Německý název

Görkau

Výměra

4 215 m²

Vlastnictví

Město

Kontakt

Městský úřad Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1
431 11 Jirkov
Tel.: +420 474 616 411
E-mail: podatelna@jirkov.cz
URL: https://www.jirkov.cz

Vlastník

Město Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1
431 11 Jirkov
Tel.: +420 474 616 411
E-mail: podatelna@jirkov.cz
URL: https://www.jirkov.cz

Stav

Zrušený, viditelné hranice

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Město Jirkov (německy Görkau) leží na severozápadě Čech v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. V roce 2011 zde trvale žilo
18.637 obyvatel.
Jirkov vznikl jako německá kolonizační ves v česko-saském pohraničí. Počátky města nejsou přesně doloženy.
Pravděpodobná doba vzniku je koncem 13. století. Kolem roku 1300 je doložena stavba gotického kostelíka. Nedaleko obce
stojí Červený hrádek, jehož vznik se datuje na počátek 15. století.
Městská práva byla uznána 25. února 1455 králem Ladislavem Pohrobkem. Městská práva později potvrdili panovníci
Vladislav Jagellonský (1507), Ferdinand I. Habsburský (1528), Maxmilián II. (1570) a Rudolf II., který městu potvrdil používání

znaku a pečetě.
Jirkov v 16. století velmi dobře prosperoval. V Jirkově působilo 6 cechů, těžila se tu kamencová ruda a už roku 1597 měl
Jirkov vodovod. V letech 1555–1595 vznikl pod Jirkovem systém podzemních chodeb později využívaný mimo jiné jako
pivovarská sklepení.
V roce 1534 je ve městě zmiňován první hamr.
Po bitvě na Bílé hoře (1620) město ztratilo téměř veškerá práva a bylo mnohokrát vypleněno vojsky všech armád třicetileté
války. Třicetiletou válkou zničený Červený Hrádek byl přebudován na jednopatrový barokní zámek se zámeckou kaplí.
Později se ve městě rozvíjejí manufakturní dílny a továrny. V oblasti lesnictví byla uznávaná zámecká lesní školka, kde byl
vyšlechtěn speciální druh smrku.
V blízkosti města fungovalo přibližně od 50. do 70. let 19. století několik malých hnědouhelných dolů: František, František
Josef, Čerstvé štěstí, Leopold a Marie. Celková produkce všech dolů se pohybovala okolo osmi tisíc tun uhlí ročně. Podniky
měly malou finanční a odbytovou základnu, a proto byly uzavřeny v důsledku tehdejší hospodářské krize.
Bývalý hřbitov u kaple sv. Anny (Svojsíkovy sady)
Na místě zaniklého, tzv. Annenského hřbitova (zrušen v roce 1904, hřbitovní zdi zbourány v roce 1925) byly v roce 1925
založeny Svojsíkovy sady. Hřbitovní kaple sv. Anny stála na svém místě až do roku 1966, kdy byla také zbourána. Plocha
bývalého hřbitova je zcela bez náhrobků, zůstal zde pouze centrální kříž a památník obětem první světové války.
Počet obyvatel v roce 1930 - 6.330
Počet obyvatel v roce 2011 - 18.637
Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, Mapy.cz, webové stránky obce/města, Katastrální úřad, Omnium, Památkový
katalog
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Centrální kříž
Neuzavírá se
Plocha hřbitova zcela bez náhrobků
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