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Anotace 
 Předložená bakalářská práce shrnuje poznatky o zámku Červený Hrádek, který se 

nachází nedaleko města Jirkov. Práce se v počátku věnuje také historii města, neboť 

s jehož dějinami je zámek pevně spojen. Na historii města je navázáno s historií zámku 

Červený Hrádek od počátku jeho vzniku až po 2. světovou válku. Další kapitola již 

popisuje zámek v novodobých poměrech Československa, resp. České republiky, kdy byl 

zámek dlouhodobě využíván jako Léčebna dlouhodobě nemocných, která zamezila 

návštěvnost zámku pro veřejnost.  Dále je v práci navázáno na nové vlastnictví zámku, 

které zahájilo kulturní činnost zámku. Na závěr této práce jsou popsány možnosti 

prezentace zámku, tak aby došlo ke zvýšení společenského života a cestovního ruchu nejen 

celého regionu, v němž se zámek nachází, ale i v oblasti nedalekého Saska.    

 

Klí čová slova: zámek Červený Hrádek, město Jirkov, historie, cestovní ruch, kulturní 

činnost, prezentace  

 
Summary 

 
 The  thesis summarizes the knowledge about the castle „Cerveny Hradek“, which is 

located near the town named Jirkov. The beginning of my work deals with the city’s 

history because the Castle is closely connected with its history. The following continues to 

the castle history, from his creation till the 2. World War. Next part of my work describes 

the situation of the Castle in modern Czechoslovak Republic,  later in Czech Republic, 

when the place was used as a hospice for a long time, which prevented access for public 

visitors. Afterwards it established the new ownership of the Castle, which changed the use 

of the place and has started its cultural activities. Finding of this work is not only 

increasing the social and touristic life of all the region, but furtheremore is extending it to 

the nearby region of Saxony through the various presentation of the Castle.  

 

Key words: Cerveny Hradek castle, town Jirkov, history, social life, touristic life, 

presentation  
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1. Úvod 

S městem Jirkov byl vždy úzce spjat také zámek Červený Hrádek, který jsem si 

vybral pro svou bakalářskou práci, jelikož jsem zde vyrůstal a stále žiji. Měl jsem tedy tu 

možnost pozorovat změny, které se na zámku odehrávaly v posledních letech.  

Zámek Červený Hrádek, známý původně jako hrad Borek, zaznamenal hned 

několik změn a to jak exteriéru, ale i interiéru. Veliký vliv na vzhled zámku měly také 

časté změny majitelů. Někteří z nich do zámku investovali, jiní naopak nechali zámek 

chátrat. Často také na zámku docházelo k loupežím, vandalismu, požárům apod., což také 

mělo neblahý vliv na rozvoj zámku. Dalším negativem, které zámek potkalo, bylo využití 

chomutovské nemocnice jako Léčebna dlouhodobě nemocných.  

Teprve v 90. letech minulého století se zámek začíná „vzpamatovávat“ ze své 

minulosti a přechází natrvalo do vlastnictví města Jirkova. Za podpory dotačních programů 

došlo k rozsáhlé rekonstrukci zámku a začal kulturní život, který zámku tolik chyběl. 

Zámek se dostal do podvědomí občanů jako atraktivní místo s bohatou kulturní činností, 

možností uspořádat svatební obřady, seminářů, školení a jiných aktivit. Díky své poloze a 

krásnému zámeckému parku je také místem odpočinku a relaxace.  

Dnešní podoba Červeného Hrádku se plně soustřeďuje na využití v cestovním 

ruchu, ale stále je zde možnost jeho propagaci zvýšit.  

 

Cíl práce: 

• Vypracovat souhrn o historii zámku se stavebními proměnami od jeho vzniku až po 

současnost 

• Charakterizovat využití zámku v cestovním ruchu  

• Charakterizovat možnosti prezentace zámku  
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2. Stavebně historické proměny objektu Červený Hrádek do 

konce 2. světové války 

 Na úpatí Krušných hor leží na obou březích řeky Bíliny (zvané také Běly), známé 

svým okolím Město Jirkov. Nedaleko něho se nachází zdaleka viditelný, krásně položený, 

zámek Červený Hrádek, s jehož dějinami bylo město Jirkov až do roku 1848 pevně 

spojeno. K historii zámku se tedy váže i historie města Jirkova (Pensler, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Mapa města Jirkova a Červeného Hrádku                          Zdroj: RRA, 2006;internet 12; 

                  poupraveno autorem 

2.1. Město Jirkov a první zmínky o Červeném Hrádku 

 Město Jirkov se nachází v oblasti Mostecké hnědouhelné pánve, v údolí řeky 

Bíliny, jež městem protéká. Ve spojení s městem Chomutov tvoří plnohodnotný 

aglomerační celek, urbanisticky i funkčně propojený (RRA, 2006). 

Jirkov  



  9 
 

 Město Jirkov leží pod úpatím Krušných hor na obou březích řeky Bíliny, která sem 

ostře přitéká Telšským údolím od obce Orasína, pramení pod hřebenovou linií hor západně 

od Zákoutí (Kuča, 1997).  

 Město Jirkov se rozkládá v nadmořské výšce 305 m n. m. na úpatí Krušných hor 

tvořících souvislé horské pásmo táhnoucí se v délce přes 130 km a představující 

přirozenou hranici mezi Čechami a Německem. Z hlediska administrativního členění 

České republiky město Jirkov leží v Ústeckém kraji, v okrese Chomutov, v obci s 

rozšířenou působností Chomutov (RRA, 2006). 

 Okolnosti a doba vzniku města Jirkova jsou zahaleny nejasnostmi a to jak do 

časového zařazení, tak do prostorového uspořádání. Jelikož zde stál již od roku 1300 farní 

gotický kostelík, musela tato kolonizační ves vzniknout nejpozději ve 2. polovině 13. 

století (Binterová, 2000). 

S nynějším Jirkovem se pojí dvojice místních jmen, totiž Jirkov (Jurkov) a Borek. 

Pojmenování Borek se sice objevuje již ve spojitosti s Jindřichem z Borku v letech 1287 a 

1321, ale není zcela jisté zda šlo o tento Borek. Jirkov skutečně vznikl jako kolonizační ves 

na česko-saském pomezí přibližně v 2. polovině 13. století. První historické záznamy o 

zdejší lokalitě se v kronikách objevují již ke zmíněnému roku 1321. První doložitelné a 

věrohodné záznamy o osadě Jirkov se vztahují teprve k roku 1352, kdy je doložena fara 

v Jurkově. Jména Borek a Jurkov se užívala jako synonyma. Od 15. století pak frekvence 

obou jmen nabyla národnostní vazby, jméno Borek se zcela důsledně užívalo v českém 

jazykovém prostředí, jméno Jurkov, upravené na Jörkau, v prostředí německém. Naposledy 

se Borek prosadil jako varianta úředního jména v roce 1854, potom již zcela převládla 

dvojice jmen Görkau, Jirkov (Kuča, 1997). 

Jirkov byl v roce 1421 ušetřen obléhání husity, podle pověsti ho uchránila mlha a 

k této době se váže i historie nynějšího Červeného Hrádku, tehdejšího Borku. Červený 

Hrádek byl však dobyt a vypleněn. V průběhu dalších desetiletí byla městu panovníky 

potvrzována různá práva a Jirkov tak postupně zmenšoval svou závislost na pánech 

z Červeného Hrádku. Nejdůležitější listinou bylo uznání a potvrzení městských práv 

králem Ladislavem Pohrobkem 25. února 1455. Tato městská práva byla později potvrzena 

i panovníky Vladislavem II. (1507), Ferdinandem I. (1528), Maxmiliánem (1570) a 
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Rudolfem II., který městu potvrdil používání městského znaku a pečetě. V roce 1480 byl 

ve městě založen pivovar (Kuča, 1997). 

Roku 1544 koupil červenohradecké panství a tím i Jirkov Kryštof z Karlovic, který 

zde krátce po koupi otevřel kamencový důl sv. Kryštofa a kamencovou huť. Dal také 

postavit další hamr a usilovně pátral po železné rudě. Toto mělo na rozvoj města Jirkova v 

16. století příznivý vliv. Působilo zde 6 cechů, těžila se tu již zmíněná kamencová ruda a v 

roce 1597 byl v Jirkově vybudován vodovod. Od roku 1544 více než 300 let v Jirkově 

působil Střelecký spolek. V druhé polovině 16. století vznikl pod Jirkovem systém 

podzemních chodeb později využívaný mimo jiné jako pivovarská sklepení, která se 

dochovala dodnes (obr. č.2); (Kuča, 1997). 

Zvrat znamenala pro město bitva na Bílé hoře (1620), město přišlo o téměř všechna 

svá práva a bylo mnohokrát vypleněno vojsky všech armád bojujících v třicetileté válce. 

Ve městě proběhla řada konfiskací, luteránští kněží byli nahrazeni katolickými faráři, ve 

městě začali převažovat řemeslníci z německých zemí. Situace se uklidnila až v 60. letech  

Obr. č. 2 Dobová pohlednice města Jirkova    Zdroj: RRA, 2006 

17. století, bývalé prosperity však město již nikdy nedosáhlo. Červený Hrádek zničený v 

průběhu třicetileté války byl přestavěn na jednopatrový barokní zámek se zámeckou kaplí. 

18. století znamenalo pro město období hospodářského vzestupu. Stalo se tak především 
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pod panstvím Jindřicha Františka z Rottenhahnu a Jiřího Buquoye. Vznikly manufakturní 

dílny i továrny německých průmyslníků, rozmohlo se stavebnictví. Uznávanou se stala 

zámecká lesní školka. Již v roce 1854 mělo město poštovní úřad, v roce 1869 zde začala 

působit spořitelna, již koncem 19. století ve městě fungoval systém kanalizace a stupňovitý 

vodovod, již v roce 1911 bylo město napojeno na elektrickou síť. Hospodářský rozvoj 

města byl pozitivně ovlivněn i spojením s ostatními městy sítí silnic a železnicí (1872), což 

výrazně ovlivnilo možnosti distribuce místních produktů. Druhá polovina 19. století 

znamenala také rozvoj občanské společnosti ve městě, vznikly desítky vzdělávacích a 

podpůrných organizací, první sportovní, turistické i zájmové spolky (Binterová, 2000).  

Ekonomický rozmach města byl výrazně ovlivněn první světovou válkou. Ve 

dvacátých letech 20. století se Jirkov dočasně stal místem okresního zastupitelství, což 

přispělo i k hospodářskému oživění města. Téměř celá 2. světová válka Jirkovu 

nezpůsobila žádné přímé škody. Zcela zásadní obrat přinesl konec 2. světové války a rok 

1948. Došlo k vysídlení téměř veškerého původního sudetoněmeckého obyvatelstva. 

Jirkov byl v průběhu dalších šesti desetiletí osídlován z vnitrozemí v několika vlnách. 

Vznikaly zcela nové tradice a vztahy. Skladba obyvatelstva se během několika málo 

poválečných měsíců radikálně změnila. Poválečná mohutná výstavba nových moderních 

sídlišť (první bylo vybudováno v roce 1947) podporovala migraci do města, těsně po 

skončení války přišlo z vnitrozemí do Jirkova na 3 500 Čechů, Moravanů a dalších.  Druhá 

migrační vlna proběhla na přelomu 50. a 60. let, kdy se do Jirkova přestěhovali obyvatelé 

zaniklých Ervěnic a dalších obcí, které zanikly v důsledku těžby hnědého uhlí. Přicházeli 

ale i další noví obyvatelé, především za prací a bydlením, a to až do počátku 90. let. Stejně 

jako všechna severočeská města v pánevní oblasti byl život ve městě Jirkov poznamenán 

zhoršenou kvalitou životního prostředí, zejména ovzduší, což bylo důsledkem silné 

industrializace celého regionu. Na kvalitě životního prostředí ve městě se také podepsalo 

silné dopravní zatížení (Jirkov tehdy ležel na silnici č. 13, hlavním dopravním tahu 

severozápadních Čech). Životní prostředí doznalo výraznějšího zlepšení až v druhé 

polovině 80. let minulého století (RRA, 2006). 
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2.2 Zámek Červený Hrádek 

 Na místě dnešního barokního zámku stál do poloviny 17. století stejnojmenný 

středověky hrad, zvaný z počátku hrad Borek (Kol. autorů, 2006). Kolem nejstarších dějin 

tohoto hradu je řada rozporných údajů. Starší literatura ztotožňuje hrad s hradem Nový 

Žeberk a uvádí proto postupně jako držitele hradu např. Albrechta ze Seeberku, bratry 

z Bergova, Albrechta z Leisneku, Jindřicha z Ervěnic a Albrechta z Dubé. Tyto údaje byly 

později vyvráceny Dodatkem k dílu Ant. Profouse z roku 1960 a hrad Nový Žeberk není 

totožný s hradem Borek (Binterová, 1997). 

Původní hrad Borek byl založen krátce před rokem 1415 Jetřichem Kraa, kdy je 

uvedena první zmínka o hradu Borek. Protože byl další z pánů Václav z Moravěvsi a 

Kopist katolík a odpůrce revolty, byl hrad Borek roku 1421 dobit husity a vypálen. Hrad 

byl dokonce na čas opěrným bodem samotných husitů, ti jej pak znovu obléhali i v letech 

1432 a 1433 (opět byl dobit). Ve 20. letech 15. století byl opravován, nově pokryt a jeho 

fasáda byla červeně natřena. Tehdy získal i nové jméno - ČERVENÝ HRÁDEK  

(Binterová, 1997; Pensler, 2005). 

V průběhu následujících let hrad obýval Albert z Konipas, který kolem roku 1454 

rozšířil panství Červený Hrádek přikoupením Starého Žeberka s malým statkem a 

vesnicemi Okrouhlými a Dlouhými Kyjicemi. Za něho se stal Jirkov 25. února 1455 

městem (Kuča, 1997). 

Hrad koupí získal Bohuslav F. Hasištejnský z Lobkovic, který postupně vykoupil 

zpět bývalé části červenohrádeckého panství. Protože byl zároveň majitelem nedalekého 

Chomutova, s tímto městem dějiny hradu sdílely stejný osud až do roku 1605. Bohuslavův 

syn Jáchym směnil svůj rozsáhlý majetek, bohatší o pozůstalost po manželce, se svým 

bratrancem Jiřím Popelem z Lobkovic a odešel na Mladoboleslavsko. Jiří Popel nastolil 

tvrdý rekatolizační kurz. Za pomoci jezuitů, které do Chomutova sám povolal, jednal se 

svými poddanými nekompromisně. Vzpouru Chomutovských proti nastavenému trendu 

potrestal v prostorách Červeného Hrádku exemplárním trestem - popravou dvou 

vzbouřenců, vězněním dalších a odepřením všech privilegií Chomutovu. Vynutil si tak 

přísahu věrnosti svých odpůrců. O tři roky později, v roce 1594, se však Popel sám znelíbil 

císaři Rudolfu II., byl uvězněn a zbaven veškerého majetku. Panství si sice oddechlo, ale z 

rozhodnutí královské komory bylo po částech rozprodáváno (Binterová, 1997). 



  13 
 

V roce 1605 koupil část panství s hradem, Jirkovem, zámkem v Blatně a 24 

vesnicemi Adam Hrzán z Harasova. Hrad byl vystavěn na skalnatém základě severně nad 

předhradím. Palác byl podélný s jednou starou věží a vysokou a pevnou hradební zdí a 

příkopem. Dále se zde nacházely také hospodářské budovy. Bohužel byl hrad během 

třicetileté války několikrát obléhán, dobyt, vydrancován a dvakrát dokonce vypálen. 

V době 17. století je panství ještě docela veliké, ale v této době je již neopravitelnou 

zříceninou (Binterová, 1997). 

Panství roku 1646 převzal Jan Adam, syn Jana Hrzána. Pozdější žatecký hejtman, 

český místodržící a nejvyšší lovčí a říšský hrabě (od roku 1660) však držel v rukou 

neopravitelnou zříceninu. Přesto přistoupil k její renovaci a na částech původní stavby 

nechal zbudovat nový objekt. Včetně přípravných prací trvala stavba zámku 20 let (1655 - 

1675). Tehdy získal svou dnešní podobu. Nový zámek (viz. obr. č.3) tedy nechal od 

základů vybudovat Jan Adam Hrzán, což dokládá i rok 1675 na portále zámeckého průčelí 

s uvedením jeho jména (Binterová, 2000). 

Obr. č. 3 Dobová pohlednice Červeného Hrádku         Zdroj: internet 1  

Z inventáře červenohradeckého archivu z roku 1648 je patrné, že štukatér se 

jmenoval Joan Bat. Brandi, malby do štukem vymezených polí prováděl malíř Francesco 
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Morialdi pocházející z Benátek. Není jisté, kdo byl navrhovatelem barokního zámku, řada 

indicií a typických prvků nasvědčuje, že architektem byl Antonio della Porta, který v té 

době v severozápadních Čechách působil. Plány z doby výstavby zámku se bohužel 

nedochovaly. V této době dochází tedy ke změně z původního hradu na zámek 

Červený Hrádek. Po dostavbě zámku se ještě řadu let pokračovalo v úpravě interiérů. 

Nejpozoruhodnějším a nejvíce zachovaným je rytířský sál v 1. patře, sahající až do 

podstřeší. Je bohatě architektonicky členěn a vyzdoben štuky, mytologickými sochami a 

malbami bitevních výjevů. Hodnotná je i částečně zachovaná původní výzdoba zámecké 

kaple (Binterová, 1997). 

Po smrti Jana Adama v únoru 1681 panství převzal jeho syn Ferdinand Maxmilián, 

za něhož se v pracích na interiérech pokračovalo, z nedostatku financí však pomaleji. V 

letech 1687 a 1688 na zámku působil sochař Jan Brokoff, který pro zámek vytvořil soubor 

soch, 2 kašny, vázy na schodišti a další díla. Na zámku se tehdy narodil i Brokoffův syn, 

Ferdinand Maxmilián, v Evropě později proslulý barokní sochař. Štuková výzdoba kaple 

sv. Jana Křtitele je velmi hodnotná a lze ji s nejvyšší pravděpodobností vročit do 80. let 17. 

století, do doby, kdy pracoval na zámku štukatér Jan Spart (Binterová, 2000). 

V roce 1689 bylo za Zikmunda Hrzána na východním průčelí přistavěno barokní 

schodiště. Roku 1707 panství odkoupil Ondřej z Lichtenštějna, po jeho smrti majetek 

spravovala ovdovělá manželka, za které se roku 1715 opravovala zámecká střecha a 

následujícího roku byla opravována chodba zámku (Binterová, 1997). 

Války, které musela Marie Terezie vést s polovinou Evropy, aby své dědictví 

uchránila před hrozícím rozdrobením, se dotkly i Červeného Hrádku. Zámek i celé panství 

znovu utrpělo válečnými událostmi v roce 1742. V dubnu obsadilo zámek 300 

francouzských dragounů a deset pěšáků. Dále byl zámek střídavě obsazen saskou posádkou 

a bavorskými jezdci. S nimi se utkali uherští husaři a panduři a Bavoři byli poraženi. V 

průběhu sedmileté války byl pak roku 1762 zámek obsazen Prusy, kteří po tři týdny 

panství plenili. Zámek byl znovu opravován, a to již za dědice panství Jana Adama z 

Auersperku, který majetek převzal v roce 1766 (Binterová, 2000). 

Roku 1771 koupil panství za 1 milion zlatých Jan Alexandr z Rottenhanu, o šest let 

později jej předal synovi Jindřichu Františkovi, rakouskému státnímu ministrovi a 

presidentu nejvyššího soudního dvora. Jindřich František z Rottenhanu byl velmi 
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podnikavým a jedním z nejvýznamnějších mužů své doby. Jako průkopník textilního 

průmyslu se stal zakladatelem řady manufaktur nejen na svém panství, založil železárnu 

(Gabrielina Huť u Brandova) a výrobnu dřevěného zboží a hraček (v Kalku). Zvelebil své 

panství a především zámek. Za jeho působení byla rozšířena zámecká kaple (v roce 1787), 

vybudována knihovna, upraveno průčelí, byla rozšířena a upravena zámecká zahrada a 

založen anglický park. Byla také postavena velká kancelářská budova. Na Jindřichův 

pokyn byla založena ve své době proslulá zámecká lesní školka v Blatně, první svého 

druhu v Rakousku. Došlo také k řadě vnitřních úprav a vylepšení, takže zámecká budova 

od konce 18. století již pak dalších změn nezaznamenala (Binterová, 1997). 

Vzniklý zámek je barokní čtyřkřídlý objekt s uzavřenou dispozicí kolem obdélného 

nádvoří, v zásadě jednopatrový, krytý mansardovou střechou. Vzhledem k terénní situaci 

jsou venkovní fasády dvoupatrové, ale jen boční křídla mají sklepní podlaží. Nádvoří má 

patrové fasády. Chodba v přízemí byla původně otevřená do dvora arkádami, dnes již 

zazděnými. Hlavní reprezentační průčelí je třináctioké, dvoupatrové se středním pětiokým 

rizalitem1 s pavilónovou nástavbou, jejíž okna jsou nižší. Ve středu prvního patra je 

situován barokní portál s polokruhově ukončeným vchodem, nad nímž je ve středu nápis 

„Hanc arcem ex fundamento aedificavit Dns Johanes Adamu S.R.I. dones ab Nadras“ a na 

archivoltě letopočet 1675 (viz. obrázek č. 4). Střední rizalit je zvýrazněn představeným 

dvouramenným schodištěm se zábradlím z balustrů2 a dekoračními vázami, jehož ramena 

se zalamují a obloukovitě rozevírají. V obou vchodech je bohatá štuková a malovaná 

výzdoba stropu. Nádvorní křídlo, protilehlé hlavnímu průčelí, má tři velké arkády a mezi 

nimi, v nikách, jsou menší kašny se sochami Odyssea a Polyféma od Jana Brokoffa. 

Z vnitřních prostor je nejporozuhodnější slavností sál v prvním patře, prostupující dvě 

poschodí i mansardu středního rizalitu jižního křídla. Je bohatě architektonicky členěn a 

zdoben štukami, převážně raně barokního charakteru s loveckými a mytologickými 

motivy. Stěny v přízemí sálu člení čtveřice portálů. Patro sálu je ještě dekorativnější, jeho 

stěny zdobí  kanelované pilastry3, nesené štukovými atlanty a niky ve štukovaném 

rámování s mytologickými postavami v nadživotní velikosti. Pod plastikami jsou štukové 

kartuše s malbami bitevních výjevů, kopie maleb malíře Werftena a štukové reliéfy. Strop 

sálu je novější s vysokým fabionem a štukovou výzdobou loveckých a mytologických 

                                                 
1 Rizalit = předsunutá část průčelí stavby po celé její délce 
2 Balustr = zábradlí z kuželek, sloupků 
3 Pilastr = sloupovitý výstupek ze zdi s hlavicí, dříkem a patkou 
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výjevů. Původní stropní freska byla odstraněna při obnově promáčené střechy koncem 18. 

století (Binterová, 1997). 

 

  Obr. č. 4. Portál u hlavního vchodu na zámek s latinským nápisem           foto:autor 

Pozoruhodná byla i malá zámecká kaple sv. Jana Křtitele v přízemí se zrcadlovou 

klenbou, velmi kvalitní štukovou výzdobou a barokním zařízením ze 17. a 18. století 

(Binterová, 2000). Jindřich Rottenham se neomezil na úpravy zámecké budovy, ale roku 

1972 koupil Nový mlýn pod zámkem. Upraveny byly také budovy hospodářského dvora, 

jízdárna, stáje a domek zahradníka. Docházelo také k úpravám zámecké zahrady se 

zachovalou barokní osovou dispozicí ze 17. stoletím která byla během 18. století značně 

rozšířena o nově zřízený rozsáhlý přírodní park, sahající hluboko pod současnou vesnici 

Červený Hrádek Pěstovaly se zde cizokrajné dřeviny a celý, pečlivě udržovaný anglický 

park byl doplněn plastikami a zahradními stavbami, např. dodnes zachovaný lesní pavilón, 

zvaný také templ4 (Binterová, 2000, Pensler 2005). 

 

                                                 
4 Templ = starý letohrádek a divadlo 
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Panství od roku 1892 spravoval Gottfried Hohenlohe (viz. obr. č.5) Ten provedl 

další větší úpravy zámku. Rod Hohenlohe - Langenburg byl posledním šlechtickým rodem, 

který panství a zámek vlastnil. Gottfried měl 6 dětí, zámek nakonec obýval Max Egon, s 

nímž ostatní sourozenci vedli letitý spor o dědictví nejprve v Chomutově, později v 

Lipsku. Spor však nebyl nikdy ukončen. V srpnu 1938 Max Egon umožnil předáku 

sudetských Němců Henleinovi a anglickému lordu Runcimanovi schůzku, která 

předznamenala následnou Mnichovskou dohodu. Zámek se tak neslavně zapsal do dějin. 

Proto byl rodu Hohenlohe hned v roce 1945 zabaven, spor o dědictví se tak stal 

bezpředmětným. Zámek se stal majetkem československého státu ( Pensler, 2005). 

 

Obr. č. 5 Gottfried Hohenlohe – Langenburg    zdroj: Pensler, 2005 
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3. Zámek v novodobých poměrech Československa, resp. České 

republiky, současné využití areálu 

 Ještě krátce po znárodnění byl zámek v doprovodu kastelána přístupný. Pak v jeho 

prostorách vzniklo rekreační středisko školní mládeže, později v něm sídlila správa 

domova invalidů zahraničního vojska, po něm domov řeckých dětí, pak internát a učiliště 

hornických učnů a po něm ubytovna studentů chemické průmyslovky a školící středisko 

Chemických závodů v Záluží u Mostu. Od roku 1967 zámek využívala chomutovská 

nemocnice jako ozdravovnu pro dospělé, nakonec jako Léčebnu dlouhodobě nemocných 

(LDN) a jako detašované pracoviště rehabilitačního oddělení nemocnice (Binterová, 1997). 

3.1. Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) v prostorách Červeného 

Hrádku 

 Situace na Červeném Hrádku se začala zlepšovat až po převzetí chomutovským 

Okresním ústavem národního zdraví (OÚNZ), který jej udržoval, když v zámku působila 

LDN a v mezích finančních možností byla budova udržována. Pouze kaple, která se začala 

používat jako márnice, byla zničená. Také některé cenné předměty, např. benátská zrcadla 

s malbami svatých, byly zničeny nebo ztraceny. Zařízení sloužilo jako doléčovací jednotka 

chomutovské nemocnice a část lůžek byla vyčleněna pro dlouhodobě nemocné, proto bylo 

zařízení na Červeném Hrádku nepřiměřeno nazváno „ozdravovnou pro dospělé“. Teprve 

v roce 1973 umožnilo Ministerstvo zdravotnictví zřizovat LDN, bylo tak přejmenováno i 

lůžkové oddělení na Červeném Hrádku. V roce 1967 ještě existovala nemocnice 

s poliklinikou Jirkov a Červený Hrádek se stal její lůžkovou částí. Od 1. ledna 1975 se 

červenohradecká léčebna pro dlouhodobě nemocné stala samostatným zařízením a jejím 

ředitelem se stal MUDr. Josef Fučík. Začátkem 80. let došlo ke změnám počtu lůžek, tzv. 

reprofilizaci5 a 50 lůžek bylo detašovaným pracovištěm chomutovské chirurgie. Postupem 

doby docházelo k dalším změnám počtu lůžek i jejich využití a k různým stavebním 

úpravám, např. zřízení lékařských pokojů, tělocvičen apod (Binterová, 1997). 

 Umístění zdravotnického zařízení na zámku mělo své výhody a nevýhody. Hlavní 

výhodou bylo příjemné prostředí zámku s přilehlým parkem. Také vozíčkáři mohli využít 

                                                 
5 Reprofilizace = změna lůžkového fondu 
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prostor zámku, neboť byl bezbariérový přístup na zámecké nádvoří. Zřízení LDN na 

Červeném Hrádku také odlehčilo přeplněné chomutovské nemocnici.  

 Dalším kladem tohoto zařízení byla rehabilitační oddělení, která zde postupem času 

vznikala a byla zde prováděna soustavná péče o poúrazové stavy. Přístrojové vybavení a 

prostory zámku byly pro rehabilitaci velmi vyhovující, např. z důvodu širokých chodeb, 

kde se nacvičovala chůze (Binterová, 1997, Binterová 2000). 

 3.2. Zámecký park a jeho obnova 

 Zámecký park, který nebyl od roku 1945 udržován, se dočkal své postupné obnovy. 

Nejprve se začalo s úpravami části praku, která byla v přímé správě OÚNZ Chomutov. 

V roce 1970 byl v parku proveden dendrologický průzkum, který zjistil v bezprostřední 

blízkosti zámku 44 druhů jehličnanů a 106 druhů listnatých dřevin a keřů (Binterová, 

1997). 

 Celý park patřil Severočeským lesům Teplice, lesní závod Teplice a v počátkem 80. 

let se rozhodlo o obnově bývalé buquoyské oboře. Její původní umístění bylo tak 

dokonalé, že i nynější obora byla navržena v podstatě na stejném místě. Záměr o obnově 

byl schválen s tím, že musí být současně opraven i tzv. templ a hrobka v parku. V roce 

1986 byl zpracován projekt na oboru pro chov dančí a mufloní zvěře i rekonstrukci templu. 

Ten měl v té době propadlý strop, opadané římsy a celkově byl desolátním stavu. 

Rekonstrukce probíhala podle dochovaného akvarelu6 od A. Schutzea ve spolupráci 

s památkáři a pracovníky okresního muzea v Chomutově.  Do konce roku 1988 byly 

provedeny stavební práce a v roce 1989 vnitřní úpravy a vybavení objektu. Byly také 

zahájeny práce na opravě templu (Binterová, 1997).  

 Na přelomu let 1989/90 začala příprava na rekonstrukci zámecké hrobky 

Hohenlohů. Nejprve byly odstraněny stromy, které stavbu bezprostředně ohrožovaly. 

Rekonstrukce byla zakončena uložením zbytků kostí i rakví zpět do krypty a zazděním 

jejího vchodu (Binterová, 1997).  

 Dozorem nad opravami objektů v parku a zpracováním mysliveckého a 

historického průzkumu bývalého parku pověřen zaměstnanec Lesních závodů Janov, pan 

Jiří Šafránek. Nová obora, do které byl včleněn i horní park, má rozlohu 279 hektarů, 

                                                 
6 Akvarel = malba vodovými barvami 
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oplocení měří 7km a jsou v ní vystavěny čtyři krmeliště. I dnes tady lze spařit borovice 

vejmutovky, kanadské jedlovce, duby nebo jedlé kaštanovníky. Současně s oboru byly také 

zahájeny práce na rekonstrukci bývalého praku, kde bylo snahou obnovit čistotu lesa, 

uvolnit zachovalé parkové partie a změnit tato místa na příměstskou rekreační oblast. 

Červenohradecká obora byla otevřena i pro veřejnost s tím, že se bude dodržovat návštěvní 

řád, který např. stanovil, že se zde nesmí sbírat lesní plody, psi nesmějí volně pobíhat, 

návštěvnost obory je umožněna jen na vyznačených cestách a v některých měsících je 

vstup plně zakázán. Řád byl však neustále porušován a docházelo k plašení zvěře a ničení 

lesních porostů. Proto byla zesílena lesní stráž a hlídkovou činnost vykonávala i městská 

policie. Také návštěvní řád byl umístěn na více místech (Binterová, 1997).  

3.3. Nové vlastnictví zámku  

 1. července 1992 bylo zdravotnické zařízení přestěhováno z Červeného Hrádku do 

areálu chomutovské nemocnice s poliklinikou a tím začala dlouhodobá jednání o převedení 

zámku na nového majitele. Také o využití zámku se vedly různé spory. Např. se uvažovalo 

o zřízení penzionu pro Čechoameričany pocházející z našeho kraje, kteří by svými 

financemi pomohli k rekonstrukci zámku. Dalšími zájemci o zámek byla cestovní kancelář 

a různí podnikatelé. Nakonec nedošlo k realizaci žádného záměru a Městský úřad v Jirkově 

podal koncem srpna 1992 žádost na Ministerstvo kultury o převod Červeného Hrádku do 

vlastnictví města. Ministerstvo kultury vyžadovalo i souhlas Ministerstva financí, protože 

předpokládaná rekonstrukce zámku byla vyčíslena min. na 70 milionů korun. Tímto začala 

další jednání (Binterová, 1997).  

 Město Jirkov chtělo zachovat zámek jako historickou památku a obnovit koncertní i 

výstavní činnost. Dále bylo v jejich zájmu vrátit na zámek alespoň část původního zařízení, 

které bylo roztroušené po různých zámcích a muzeích.  

 Chomutovská nemocnice navrhla ve svém privatizačním projektu bezplatný převod 

Červeného Hrádku do majetku města Jirkova. Na konce roku 1993 se stále čekalo na 

schválení privatizačního projektu a zámek den ode dne více chátral, např. bylo propadlé 

hlavní schodiště, vnitřní prostory neudržované a opět docházelo ke krádežím. Na obnovu 

chátrajícího zámku bylo ustanoveno sdružení města Jirkova a Ústavu památkové péče 

v Ústí nad Labem. Jirkovský městský úřad rozhodl, že prostory zámku, které nejsou úplně 
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zničené, ale jen poškozené, se přednostně postupně opraví. Začalo se rekonstrukcí bytu pro 

správce zámku (Binterová, 1997). 

 V březnu 1995 rozhodlo Ministerstvo pro správu národního majetku o jeho 

privatizaci o převedení zámku do vlastnictví města Jirkova, vyřízení všech formalit trvalo 

ale další měsíce. Teprve až 1. července 1996 se Červený Hrádek stal s konečnou platností 

majetkem města Jirkova (Binterová, 1997). 

 V roce 1995 také proběhla první kulturní sezona zámku v režii odboru školství, 

kultury a tělovýchovy a kastelána Jaroslava Stejného, který se o program následujících let 

opíral ve spolupráci s dalšími organizacemi. Nemalou roli při vzniku řady akcí zpočátku 

sehrál založený Klub přátel Červeného Hrádku (KPČH). Nejvýznamnější událostí první 

sezony byl Rytířský turnaj, který co do rozsahu, prostředí a ohlasu neměl tehdy v ČR 

obdoby. Proto došlo k dohodě o spolupráci na další roky. Dále se také konaly Country 

western show, Ukončení školního roku, fotbalový a volejbalový turnaj, Běh Járy 

Cimrmana, Koncert melodií Johana Strausse, Oživlý Betlém atd. Byla otevřena galerie 

s výstavou a prodejem řezbářských prací Jaroslava Stejného. V roce 1995 také probíhaly 

plánované opravy, např. položení nové střechy (Bečvář, M. a Bečvář, V., 2005). 

 V roce 1996 už byl program zámku pestřejší. Přibyly akce Pálení čarodějnic, Den 

dětí, Prázdniny uletěly (vše ve spolupráci s DDM Paraplíčko), poprvé se utkali kuchaři 

v Mistrovství ve vaření svíčkové.  Mediálně nejznámější akcí roku se stalo 

červenohradecké Setkání obyvatel zaniklých obcí. Tato akce měla umožnit setkání lidem, 

jejichž obce v oblasti mezi Mostem, Litvínovem a Jirkovem musely ustoupit težbě uhlí. 

Pozvání k setkání bylo určeno i bývalým německým obyvatelům obcí. Pokračovalo se také 

s opravami, např. bylo opraveno vstupní schodiště (Bečvář, M. a Bečvář, V., 2005). 

 V roce 1997 byly otevřeny historické expozice a probíhaly akce, které se v prvních 

dvou letech tolik osvědčily. Kulturní sezonu zámku obohatila např. první výstava 

loveckých trofejí místních honiteb a vystoupení hudebního mysliveckého sdružení 

Krušnohorské lesnice. Dále se zde odehrál Prázdninový country vlak, který nahradil 

Country Western show. K tradičním akcím přibyl Moravský den, pořádaný moravskými 

rodáky, a Kastelánův pochod v režii turistického oddílu. Další významnou akcí bylo 

Setkání vícerčat (Bečvář, M. a Bečvář, V., 2005). 
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 V roce 1998 bylo zařazeno 18 akcí, např. Divadelní Hrádek, naposledy proběhl 

Rytířský turnaj. Po celé léto se zde scházeli amatérští i renomovaní umělci při akci Letní 

dřevosochání zakončené akcí Setkání výtvarníků. Zároveň také se v Rytířském sále poprvé 

oddávalo. Také byla zahájena výstava Vojenství v Podkrušnohoří (Bečvář, M. a Bečvář, 

V., 2005). 

V dalších letech se pokračovala v akcích, které se již na zámku staly tradicí. Mezi 

zajímavé aktivity, které byly realizovány na Červeném Hrádku v letech 

2000-2005, patřila setkání vozíčkářů, akce Pod Parapletem. 10 – 15 mladých 

handicapovaných občanů se svými asistenty se zúčastnilo letních prodloužených víkendů, 

které byly naplněny kulturními akcemi. Pořadatelem bylo občanské sdružení Pontera za 

výrazné pomoci pana PaedDr. Václava Netolického a vedení zámku, kastelána Jaroslava 

Stejného jeho manželky. Těchto setkání se pravidelně zúčastňovali místní výtvarníci. 

Iniciátory byli například manželé Sopkovi. Účastníci například vytvářeli výtvarné motivy 

soudobí z období hippies a k tomu byly připojeny hudební akce i pro veřejnost, které 

mapovali vývoj hudby konce šedesátých let. Setkání vozíčkářů bylo financováno 

z dobrovolných příspěvků a také náklady ze strany hostujícího Červeného Hrádku byly 

minimální. Je paradoxní, že rekonstrukce Červeného Hrádku vedoucí ke zvýšení komfortu, 

se vlastně podepsala na ukončení těchto akcí, neboť uvedená setkání nebylo možno 

organizovat na komerčním základu (Bečvář, M. a Bečvář, V., 2005; internet 6, osobní 

výpověď dr. Netolického). 

  Na podzim roku 2004 začala tříměsíční úplná rekonstrukce podlahy Rytířského 

sálu, tak aby byl reprezentativní prostor zámku připraven pro následující kulturní a 

společenskou sezónu. V roce 2006 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a bylo zde 

vybudováno vzdělávací zařízení a centrum cestovního ruchu. Své sídlo tu má Kulturní, 

vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace, která zámek spravuje 

(Bečvář, M. a Bečvář, V., 2005). 

3.4 Současné využití areálu  

 Zámek, od roku 1996 v majetku města Jirkova, je dnes skutečným centrem 

kulturního a společenského dění v Jirkově a program jeho kulturní sezony láká veřejnost i 

z jiných koutů republiky. 
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3.4.1 Zámecký okruh 

Zámek je dnes možné navštívit během celého roku. Pro veřejnosti jsou 

přístupné galerie a kaple sv. Jana Křtitele v přízemí a zrcadlový a rytířský sál, lovecký 

salonek s obrazárnou, pracovna Maxe Egona Hohenlohe-Langenburg, chodby a další 

prostory v prvním patře. Součástí prohlídkového okruhu jsou každoročně aktualizované 

výstavy, např. Výstava letecké archeologie - expozice fragmentů leteckých soubojů nad 

zdejší oblastí za 2. světové války a dobové dokumentace, technické muzeum v jízdárně - 

výstava historických hasicích přístrojů, koněk a přilbic, ale i řemeslných strojů. 

Charakteristika a využití místností v současnosti 

 Původní vybavení zámku bylo v letech 1945 – 1946 Národní kulturní komisí 

sepsáno, označeno a rozvezeno na různá místa. To však podchyceno nebylo, a tak se dnes 

tehdejší inventář velmi těžko hledá (Binterová, 1997). 

Kaple 

V kapli je původní štuková výzdoba i malby, původní jsou i lavice, zpovědnice a 

oltář. Obraz na oltáři už původní není, protože originál byl v 50. letech odcizen. Autorem 

tohoto nového obrazu je jirkovský malíř Roman Křelina. Na obraze je znázorněn Jan sv. 

Křtitel, který kráčí pouští a ukazuje směrem k bohu. Šlechta si zde nechala postavit malý 

balkónek, na který se chodila modlit před jídlem. Vchod na něj je přímo z jídelny. V zadní 

části kaple jsou zrestaurované barokní varhany. Kaple byla v roce 1998 podruhé 

vysvěcena, protože v době, kdy na zámku byla nemocnice, v kapli byla márnice. V dnešní 

době se zde mohou konat jak církevní, tak i civilní svatební obřady. 

Zrcadlový sál 

Zrcadlový sál proto, protože původně zde byla všude na stěnách zrcadla 

v benátském stylu, která se tu bohužel nedochovala. Zůstaly zde pouze tři zrcadlové vitríny 

a jediné zrcadlo mezi okny. V tomto sále byla původně jídelna a jsou zde i tajné dveře ve 

zdi, které vedou na balkónek v kapli. V rohu u dveří jsou zrestaurovaná rokoková kamna. 

Rytířský sál 

Je to nejvyšší sál na zámku, původně nad ním byla ještě malá věžička, která se 

nedlouho po dostavbě zámku propadla a znovu se už nikdy nepostavila. Sál zdobí sochy 

antických bohů v nadživotní velikosti, mezi nimi jsou sochy nosičů sloupů, tzv. atlasů. 
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Mezi nimi na barevných obrazech je znázorněna válka s Turky. Posledním motivem, který 

sál zdobí, je symbol lovu. Na zámku se hodně lovilo a měl přezdívku lovecký zámeček. 

Výjevy z lovu jsou znázorněny na štukových obrázcích. Jsou zde i štukové malby zvířat, 

která se v zámecké oboře lovila.  

Obrazárna 

V této místnosti byla původně lovecká hala, byly zde vystaveny zbraně, trofeje a 

brnění. Ale v 50. letech byla většina původního vybavení zámku odvezena a rozvezena 

různě po hradech a zámcích po celé ČR. Bohužel velká část tohoto vybavení byla 

odcizena. Jediné, co zde zůstalo původní, jsou velká rokoková kamna. Jsou to největší 

kamna na zámku, která když se rozpálila, dokázala údajně i vytopit vedlejší Rytířský sál. 

Obrazy, které zde visí, jsou původní a jsou na nich někteří z majitelů zámku. I tyto obrazy 

byly v 50. letech odtud odvezeny na zámek v Krásném dvoře a při této cestě se ztratila 

veškerá dokumentace. Proto se přesně nedá říci, kdo a na kterém obraze je. Nábytek, který 

v této místnosti je, také není původní.  

Pracovna 

V této místnosti je jeden z mála původního nábytku a jedná se o nábytek 

z pracovny posledního pána na zámku Maxe Egona Hohenlohe - Langenburg. Pracovna je 

ale přesunuta z provozních důvodů. Původně byla v místnosti za recepcí. Nejstarším kusem 

nábytku je renesanční sekretář ze 16. století.  

Červený salónek 

Jsou zde portréty členů rodiny Hohenlohe. Na velkém obraze uprostřed je Maxova 

babička Gabriela Hohenlohe, původně Trautmansdorf. Vidět je i na obraze vedle dveří, na 

kterém je v pozdějším věku. Nalevo od ní jsou Maxovy sestry, nahoře Izabela a pod ní 

Fimfiona. Na druhé straně je dáma, uprostřed je Anna Hohenlohe, Maxova maminka. Max 

měl 5 sourozenců, se kterými vedl dlouholeté spory o dědictví, které se díky válce nikdy 

nevyřešily. Max, jako jediný z celé své rodiny, sympatizoval s nacisty. V době nemocnice 

byl toto první pokoj, ve kterém leželi pacienti, předchozí sály sloužily jako tělocvična, 

rehabilitace nebo sklady (osobní výpověď průvodce na zámku). 
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3.5 Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov 

 Významným krokem v oblasti kulturního života města Jirkova a tedy i Červeného 

Hrádku byl vytvořeno po rozsáhlé rekonstrukci Červeného Hrádku Kulturní, vzdělávací a 

informační zařízení Jirkov, které zde má své sídlo. Nabízí firmám, kolektivům i 

jednotlivcům možnost pořádání školení, seminářů, konferencí, firemních, obchodních i 

společenských setkání v saloncích, sálech a přednáškových místnostech (Binterová, 1997; 

KVIZ, 2009). 

Díky této organizaci se zde konají akce, které často pro svá jednání využívá 

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge či Krajský úřad Ústeckého kraje, např. při předávání 

cen za pomoc při povodních složkám IZS, dále zde uspořádali bezpečnostní konferenci 

s názvem „Společně proti extremismu“, dále se zde konalo setkání starostů obcí na 

Chomutovsku s hejtmankou Ústeckého kraje a spousta dalších akcí (internet 3, internet 7). 

Obr. č. 6 Předávání cen za pomoc při povodních v Rytířském sálu  zdroj:internet 3             

 Také je na zámku možnost zajištění doprovodných programů i ubytování ve stylově 

zařízených pokojích a apartmánech.        

 Tato organizace zahrnuje také Městskou knihovnu Jirkov, Městskou věž, Městské 

sklepy a informační centrum.  
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 Městská knihovna Jirkov - je součástí příspěvkové organizace Kulturní, 

vzdělávací a informační zařízení Jirkov. Veřejnosti nabízí běžné i nadstandardní 

knihovnické služby a kulturně vzdělávací akce. Jejím sídlem je středisko Kludská vila ve 

Vinařické ulici. Naleznete zde oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež a 

internetovou studovnu (internet 9). 

 Městská věž - od června roku 2003 je Městská věž otevřena veřejnosti nejen jako 

vyhlídka, ale její interiér je zároveň výstavními prostory. Městská věž je necelých 29 metrů 

vysoká, stěny věže jsou kamenné, směrem vzhůru se zužují, v prostoru ochozu jsou pak 

zděné a vyztužené pilíři. Od vstupních dveří vede do prvního podlaží dřevěné točité 

schodiště. Věž má šest podlaží, v pátém je zvonice. Prostor pod prvním podlažím je zvenčí 

nepřístupný, je propojen s kostelem sv. Jiljí a využívá jej děkanát. Věž je po výšce členěna 

kamennými římsami. Část otvorů má ve fasádě kamenná ostění. Na severní stěně věže je 

umístěna plastika městského znaku Jirkova (internet 2). 

Městské sklepy - vznikly jako účinná ochrana majetku, listin a zboží proti 

živelným pohromám. Hlavním impulzem k tvorbě podzemního labyrintu byl zřejmě ničivý 

požár Jirkova v roce 1554. Avšak již záhy bylo sklepení využíváno k ukládání 

nejvěhlasnější komodity Jirkova v jeho dějinách. Od druhé poloviny 16. století až do 1. 

světové války totiž sklepy sloužily především k uskladňování a ke kvašení piva, které se v 

Jirkově vařilo od roku 1443 do roku 1976. Počátkem května 2007 byly Městské sklepy 

otevřeny a zpřístupněny pro veřejnost. Vstup zajišťují pracovníci Informačního centra, 

které sídlí 10 metrů od věže, v sezoně, čili v období od května do října (internet 2). 

Informa ční centrum je přístupné široké veřejnosti a turistům. Informační centrum 

poskytuje služby v češtině, němčině, angličtině a ruštině.  Nabízí tyto služby: 

• aktuální kulturní přehledy 

• předprodej vstupenek na kulturní akce KVIZ Jirkov, p.o. 

• informace o památkách, zajímavostech a přírodních lokalitách v Jirkově, v jeho 

okolí a v regionu 

• doporučení vhodné restaurace v Jirkově a okolí 

• doporučení programu pro děti v Jirkově a okolí 

• informace o kulturních a společenských akcích v regionu 
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• vyhledávání autobusového a vlakového spojení po celé České republice 

• černobílého kopírování 

• prodej map, pohledů, brožur a knih nejen o Jirkovu, ale i o zámku Červený 

Hrádek a okolí 

 

3.6 Zámecká restaurace 

 Ke zvýšení kvality cestovního ruchu samozřejmě patří i možnost stravování. Na 

zámku byla vybudována zámecká restaurace a vinárna, která nabízí kvalitní gastronomické 

služby, prostor k uspořádání svatební hostiny, rodinné oslavy, rautu včetně možnosti 

doprovodného programu. Restaurace má kapacitu 55 míst a vinárna 40 míst. Přístupné jsou 

pro veřejnost od pondělí do neděle a jistě je lákadlem pro turisty nejen z České republiky, 

ale i ze zahraničí (KVIZ, 2009). 

3.7 Svatební obřady na Červeném Hrádku 

 Na zámku jsou svatební obřady pořádány v Rytířském sále, v zámecké kapli, na 

nádvoří i před zámkem. Konají se zde církevní a občanské obřady. Svatby mají 

neopakovatelné kouzlo, které je podpořeno kouzlem historie zámku tak i doprovodnou 

živou hudbou flétnového souboru, živý zpěv sólistky doprovázené klavírem či varhanami. 

Doprovod svatebčanům zajistí zámecký personál v dobových krojích. Dle požadavků lze 

také zajistit kompletní catering během svateb (KVIZ, 2009). 
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4. Možnosti prezentace zámku a jeho okolí v cestovním ruchu 

Město Jirkov v současné době nepatří mezi příliš vyhledávané turistické cíle. 

Budoucí rozvoj cestovního ruchu v Jirkově může být zaměřen nejen na městskou turistiku, 

především okolí města může nabídnout návštěvníkům řadu zajímavých turistických cílů.  

 Nejvyhledávanější turistickou atraktivitou města Jirkov je celý zastavěný i krajinný 

prostor Červeného Hrádku včetně koupaliště. Stal se skutečným centrem kulturního a 

společenského života celého regionu, kulturní programy a další originální akce zde konané 

pravidelně každou sezonu lákají návštěvníky z celé republiky. 

4.1. Současné aktivity na Červeném Hrádku 

 Kulturní sezóna na Červeném Hrádku bývá každoročně zahájena 1. května. 

Pravidelně se zde pořádají následující akce: 

• Zámecké slavnosti 

• Kludského ulice 

• Setkání obyvatel zaniklých obcí 

• Červenohradecký masopust 

• Dva zámky jeden tón 

• Živý betlém 

• Jirkovský advent 

• Zámecký ples 

• Velikonoce na Červeném Hrádku 

• Moravský den 

• Mistrovství ČR ve vaření svíčkové 

• Setkání vícerčat 

 

V roce 2010 jsou naplánovány tyto akce na zámku Červený Hrádek: 

• Zahájení kulturní sezóny 

• Slavnostní otevření Kludského vily 

• Jirkovská srdíčka 

• Setkání obyvatel zaniklých obcí 

• Pavel Fajt a Lubomír Holzer (večer plný bubenických rytmů) 
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• Hledání zámeckého pokladu 

• Vladimír Merta 

• Zámecké slavnosti 

• Jan Budař 

• Intimní divadlo Bláhové Dáši: Evropa 

• Mistrovství ČR ve vaření svíčkové a Moravský den 

• Koncert skupiny Kryštof – Hornická pouť 

• Jirkovský písňovar 

• Ukončení kulturní sezóny 2010 

• Vánoční trhy na zámku 

• Živý betlém 

• Výstava „Arabela“ – rekvizity a kostýmy ze seriálu 

4. 2 Přeshraniční spolupráce 

Významným prvkem, který může mít vliv na rozvoj cestovního ruchu v Jirkově, je 

poloha města v blízkosti hranic se SRN. V současné době je tato příležitost využívána 

zejména ze strany obchodníků a provozovatelů restauračních zařízení, kteří nabízejí své 

služby jednodenním německým návštěvníkům města. 

Město Jirkov patří k aktivním členům Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge od 

založení tohoto subjektu v roce 1992. Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge je dobrovolným 

regionálním zájmovým sdružením měst a obcí okresů Chomutov, Most, Louny, Teplice a 

Litoměřice a jiných právnických osob, zaměřených na vzájemnou pomoc a spolupráci obcí 

a měst a dalších partnerů v severočeské oblasti, vymezené územím jmenovaných okresů, 

obcí a měst v okresech Mittelsachsen a Erzgebirgskreis ve Spolkové republice Německo, 

případně dalších, které o spolupráci v rámci sdružení požádají (internet 7). 

V roce 1992 bylo město Jirkov jedním ze zakladatelů tohoto sdružení. Jeho zástupci 

se aktivně podíleli na činnosti Rady Euroregionu i jednotlivých komisí. Zámek Červený 

Hrádek se několikrát stal místem setkání společných orgánů Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge. V posledním období, tzn. po rekonstrukci vnitřních prostor, se na 

Červeném Hárdku četná školení a workshopy, které jsou zaměřeny na problematiku 

projektů v oblasti přeshraniční spolupráce. Akcí se zúčastňují zástupci územních 
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samospráv, tak např. členové nevládních neziskových organizací kulturních subjektů atd. 

Díky těmto aktivitám vstoupil Červený Hrádek do podvědomí veřejnosti i díky velmi 

dobré propagaci ze strany Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Stěžejní roli zde hraje 

časopis Infopress, který vychází současně v českém i německém jazyce. Zde se nabízí další 

možnosti nejen příhraničních aktivit, ale i samotného Červeného Hrádku v regionálních 

mediích jak na české tak i saské straně.     

4.3. Využití dotačních programů 

 Červený Hrádek od roku 1996 získal hned několik dotací ze strukturálních 

evropských fondů. Mezi první a nejdůležitější dotace, které odstartovali rekonstrukci 

zámku patří SROP a PHARE. Z těchto fondů získal zámek Červený Hrádek dohromady 

přes 17 mil. korun českých (internet 4). 

 SROP – společný regionální operační program. Z tohoto programu byly 

financovány:  

• částečně ubytovací prostory 

• restaurátorské práce historických prostor (např. klenby, průčelí, malby) 

• restaurátorské práce historických předmětů jako byly vázy, sochy, kamna   

 PHARE – fondy evropské unie. Z těchto fondů bylo financováno výstavba 

vzdělávacího střediska a ubytovacích prostor uvnitř zámku. 

 Dalším projektem, který byl úspěšný a byl podpořen, je projekt „Zamezení 

nezaměstnanosti na Jirkovsku vytvořením pracovních míst pro zámek Červený Hrádek - 

Regionální centrum cestovního ruchu“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských 

zdrojů, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Díky 

tomuto projektu město získalo finanční prostředky ve 3 015 697,- Kč (internet 10). 

 Nejnovějším projektem, který byl úspěšný v roce 2009 je projekt „Společný  

marketing zámků a hradů Krušnohoří“. Červený Hrádek, jako leadpartner, požádal o tuto 

dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti, CÍL 3. 

Jedná se o přeshraniční spolupráci zámku Červený Hrádek, zámek Klášterec nad Ohří, 

zámek Augustusburg, zámek Lichtenwalde a hrad Scharfenstein. Cílem tohoto úspěšného 

projektu je společná propagace a tvorba společných propagačních materiálů a předmětů až 

do konce roku 2011. První společná akce bude účast na veletrhu cestovního ruchu v 
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Jablonci, kde budou zástupci zámku Červený Hrádek a zámku Klášterec nad Ohří, 

reprezentovat jak svá zařízení tak i německé partnery (internet 5).  

4.4. Formy prezentace Červeného Hrádku 

 Červený Hrádek velmi ztratil na své prezentaci především v období, kdy fungoval 

pro potřeby zdravotnictví. Léčebny dlouhodobě nemocných v předlistopadovém období 

zpravidla sloužily jako odkladiště nevyléčitelných pacientů, a tak byl tento zámek znám 

jako „místo, kam se chodí umírat“. 

 Když byly zdravotnické aktivity v roce 1992 ukončeny a  po náročných jednání byl 

zámek Červený Hrádek převeden do vlastnictví města Jirkova, čekalo nového vlastníka 

mnoho práce. Na jedné straně to byly náročné rekonstrukce, na straně druhé to bylo úsilí o 

změnu image zámku a jeho nejbližšího okolí. Byly hledány formy oslovení široké 

veřejnosti i vybrané klientely (např. vzdělávací akce), které měly přitáhnout návštěvníky 

na Červený Hrádek či jeho parku. 

4.4.1 Mediální propagace 

 Asi nejosvědčenější formou PR je využití místních, regionálních, celostátních i 

zahraničních médií. Jako příklady lze uvést: 

• tisk – Zde je pochopitelně nejblíže periodikum města Jirkova „Jirkovské listy“. 

Výrazně se na propagačních akcí realizovaných na zámku podílely týdeníky 

vydávané pro potřeby okresu Chomutov: „Nástup“ a „CV týden“.  Předností deníku 

„Deník Chomutovska“ resp. „Chomutovského deníku“ byla aktuálnost informací i 

možnosti využití barevných příloh. 

 

Zajímavé je, že již od poloviny devadesátých let aktivitám na Červeném Hrádku 

věnuje pozornost i největší saský deník Freie Presse, zejména v přílohách 

věnovaných Česko-saské spolupráci (internet 11). 

 

Pozici Červeného Hrádku v rámci přeshraniční spolupráce výrazně posílil časopis 

Infopress, který je vydáván v česko-německém znění, pro potřeby obyvatel 

Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge  
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• regionální televize a rozhlas 

Pro regionální televizi Dakr byly rozmanité akce konané na Červeném Hrádku 

výborným doplňkem zpráv, takže lze konstatovat, že spolupráce mezi TV a 

pořadateli byla oboustranně výhodná. 

 

Poněkud problematičtější je využití regionálních rozhlasových stanic, kde patří 

zpravodajství k okrajovým záležitostem (pokud je vůbec součástí programu).  

Určitou výjimkou může být nové rockové rádio Gama, které uvádí zprávy 

z regionu dvakrát za hodinu a přímo spolupracuje s regionálními informačními 

agenturami. 

• webové stránky Červeného Hrádku a města Jirkova 

Internet patří jednoznačně k nemodernějším a nejefektivnějším médiím. Pokud 

hodnotíme webové stránky Červeného Hrádku, lze konstatovat, že jejich úroveň 

(stejně tak jako stránek města Jirkova) v posledním období výrazně stoupla a staly 

se pružným a aktivním zdrojem informací. 

4.4.2 Účast na veletrzích a propagačních akcích cestovního ruchu 

 Město Jirkov a i organizace KVIZ zastupující Červený Hrádek se pravidelně 

zúčastňuje veletrhů zaměřených na cestovní ruch (např. Holiday world). Pro tyto potřeby a 

pro potřeby další propagace zámku jsou pravidelně vydávány a obnovovány informační 

letáky. Zároveň jsou také v prodeji pohlednice a knižní publikace o zámku či městu. 

4.4.3 Červený Hrádek jako kulturn ě-vzdělávací centrum Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge 

 Po rozsáhlých rekonstrukcích lze Červený Hrádek využívat pro účely kongresové a 

vzdělávací turistiky (výborné ubytování a další zázemí, vybavení pro jednání a 

vzdělávání). Díky lokalitě a dostupnosti jak z české, tak i saské strany se zde nabízí 

myšlenka, vytvoření centra, které by sloužilo nejen orgánům euroregionu, ale všem 

institucím, které se na jeho území nacházejí.  
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4.4.4  Červený Hrádek  - významná zastávka na turistických a naučných trasách  

 Již dnes je existuje naučný poznávací okruh zahrnující nejvýznamnější památky 

města Jirkova (Městská věž, Městské sklepy, kostel). 

 Podkrušnohorské trasy cyklostezek, které se napojují na celoevropský systém 

těchto komunikací již dnes přivádí mnoho cykloturistů právě do této lokality. Ve využití 

této formy turistiky jsou však ještě značné rezervy. Výraznější propagace může nastat 

v rámci realizaci projektu propojující nejbližší zámky na českém i saském území.  
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5. Závěr 

Zámek Červený Hrádek, který se nachází nedaleko města Jirkova, zaznamenal 

několik stavebních úprav a změn. Dnešní podoba zámku láká mnoho turistů k návštěvě.  

V bakalářské práci jsou popsány změny, které zámek provázely od jeho vzniku až 

po současnost. Jsou vyjmenování někteří původní majitelé zámku, kteří nechali zámek 

opravit, či ho kompletně zrekonstruovali. 

Dále jsem ve své práci uvedl některé události, které měly vliv na rozvoj zámku. 

Jednou z hlavních příčin, která měla negativní dopad na prezentaci zámku, je období, kdy 

byl chomutovskou nemocnicí využíván jako Léčebna dlouhodobě nemocných. Teprve 

v době, kdy byl zámek převeden do vlastnictví města Jirkova, začal na zámku kulturní a 

společenský život. Dalším pozitivním vlivem bylo zřízení organizace Kulturní, vzdělávací 

a informační zařízení Jirkov, které má na zámku své sídlo a organizuje všechny akce, které 

na zámku probíhají.  

 Jedním z cílů práce bylo charakterizovat možnosti prezentace zámku ke zvýšení 

cestovního ruchu. Významným prvkem, který by mohl zvýšit zájem o zámek Červený 

Hrádek, je využití polohy a dostupnosti zámku v blízkosti hranic se Spolkovou republikou 

Německo.  Nabízí se zde možnost vytvoření centra, které by mohlo sloužit Euroregionu 

Krušnohoří/Erzgebirge, ale i dalším institucím, které se na tomto území nachází.  

O zámku se můžeme pravidelně dozvídat informace zveřejněné na webových 

stránkách města Jirkov, samotného zámku, ale také v tisku, jako jsou např. Jirkovské listy 

či deník Chomutovska.  

Další formou propagace a zvýšení cestovního ruchu, je účast města Jirkov a 

organizace KVIZ (zastupující Červený Hrádek), na veletrzích cestovního ruchu. 

V souvislosti s těmito akcemi jsou vydávány informační materiály. 

Ke zvýšení cestovního ruchu by mohlo být vytvoření naučných stezek a cyklotras, 

které by propojovaly zámek s ostatními atraktivními místy na českém a saském území. 

Lze předpokládat, že díky začínajícímu a úspěšnému projektu „Společný marketing 

zámků a hradů Krušnohoří“ by se mohla poptávka, stejně tak i přeshraniční spolupráce, 

ještě zvýšit. 
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