Jílové
Kraj: Ústecký

Okres: Děčín

Správní obvod: Děčín

GPS souřadnice: 50.760821N, 14.103835E

Nadmořská výška: 276 m n. m.

První pís. zmínka: 1348 (674 let)

Počet obyvatel: 5 079

PSČ: 407 01

Adresa URL: www.mujilove.cz

Památky a zajímavosti Jílové
Na území města jsou pamětihodnými místy zámek, barokní kostel Nejsvětější Trojice a kaplička Panny
Marie na Sněžníku.
Kostel Nejsvětější Trojice - původně barokní z roku 1682, po požáru roku 1859 přestavěn.
Zámek
Jílové je poprvé zmiňováno v listině Karla IV. z prosince 1348. Na místě tvrze byl v roce 1370 vystavěn
vodní hrad, který byl v 16. st. přestavěn na zámek, postavený ve stylu saské renesance. Přestavbu
inicioval saský rod pánů z Bünau, který v roce 1527 koupil zdejší panství. Po bitvě na Bílé hoře ale
museli protestantští rytíři z Bünau odejít ze země. Před odchodem prodali panství Kryštofu Šimonovi
z Thunu, sídlícímu v Děčíně. Do dnešní podoby upravil zámek František Zikmund, velkopřevor
maltézského řádu v Čechách, admirál řádové i papežské flotily. V roce 1842 si pronajal
nevyužívaný zámek Josef Münzberg a zřídil v něm továrnu na výrobu vlněných látek. Ta zde
působila do roku 1922. Ve 30. letech 20. století Thun-Hohensteinové předali zámek v Děčíně
československému státu a přesídlili do Jílového. Kníže František Antonín Thun-Hohestein nechal
v letech 1928 - 1930 zámek upravit na moderní rodinné sídlo. Kolem něj vytvořil romantický park
s jezírkem a glorietem, který původně stával pod zámkem v Děčíně. Rovněž kašna na nádvoří
pochází z nádvoří děčínského zámku. V dubnu 1945 byl zámek poškozen spojeneckým
bombardováním. Po skončení války byl zámek konfiskován. Thunové v něm bydleli do jara 1946.
V zámku později sídlil dětský domov a po něm až do roku 1998 zemědělské učiliště s internátem.
Od roku 2000 je zámek v majetku města Jílové, které postupně provádí rekonstrukci celého areálu.
Zatím se podařilo zrekonstruovat přízemí a 1. patro a v renesančních sklepích instalovat expozice
připomínající historii města Jílové a jeho okolí.
Kamenná rozhledna
Na vrcholu Děčínského Sněžníku 723 m n. m. můžete navštívit pěknou rozhlednu, ze které můžete
zhlédnout na krásy Labských pískovců, Českého středohoří, Saska a dalších pohoří po
vystoupání všch 153 schodů točivého schodiště. Rozhledna se řadí mezi nejstarší české
rozhledny. Její výška je 33 m a byla postavena v roce 1864.
Kaple Panny Marie na Sněžníku (uzavřena pro veřejnost).
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