Jirkov
Kraj: Ústecký

Okres: Chomutov

Správní obvod: Chomutov

GPS souřadnice: 50.500527N, 13.448785E

Nadmořská výška: 305 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (670 let)

Počet obyvatel: 18 789

PSČ: 431 11

Adresa URL: :www.jirkov.cz

O obci
Město Jirkov leží ve výšce kolem 300 m n.m. pod Krušnými horami v severozápadních Čechách. Leží na
úpatí lesnatých hor, poblíž města Chomutov, na mezinárodní silnici I/13. Centra obou měst jsou od sebe
vzdálena 6 km.

Historie obce
Kroniky se o zdejší lokalitě střídavě jako o Borku nebo Jirkově zmiňují až v letech 1321 a 1337.
Historické záznamy o osadě Jurkov poprvé bezpečně hovoří teprve v roce 1352.
Mnohými kronikáři uváděná tvrzení, že Jirkov vznikl jako podhradí strážního hradu Borku, ...

Ubytování a restaurace
V Jirkově je řada možností stravování a ubytování ...

Okolí a příroda
V Jirkově jsou celkem 3 významné parky. Jsou to Smetanovy sady, Svojsíkovy sady a Olejomlýnský park.
Dále je zde zámecký park na Červeném Hrádku, který obklopuje zámek Červený hrádek. Zámecký park
je nemovitou kulturní památkou města.

Současnost obce
Dnešní Jirkov je z demografického hlediska jedním z nejmladších měst České republiky. Ve městě
působí 8 školských zařízení. Aktivně činných je přes 60 zájmových organizací včetně
sportovních klubů, které významně ovlivňují společenskou atmosféru ...

Sportovní možnosti
Občan může navštěvovat některý ze sportovních klubů a organizací, vyžít se na množství
značených cyklotras v blízkém okolí města nebo se zúčastnit některé sportovní akce pořádané
městem.

Památky a zajímavosti
Mezi památky Jirkova patří děkanský kostel sv. Jiljí, Městská věž, Zámek Červený hrádek, Morový
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sloup se sochou Panny Marie Sedmibolestné, socha svatého Jana Nepomuckého, historickou zajímavostí jsou
zdejší městské sklepy, budova radnice, kašna a Kludského vila.

Doprava
K městu patří obce: Březenec, Červený Hrádek, Jindřišská a Vinařice. Mikroregion je situován na
frekventované trase železniční dopravy, Jirkov má dvě vlaková nádraží, jedno konečné na samostatné
trati, druhá stanice je na koridoru Chomutov - Most.
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