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Zámek JeZeří otevírá brány

HORNÍ JIŘETÍN – Zámek Jezeří zahajuje návštěvní sezónu, a to od 
25. května 2020. Zatím ale v omezeném provozu. 

Prohlídkový okruh bude zatím bez průvodce. „Uvidíme, jak bu-
deme schopni návštěvníky regulovat a vše zabezpečit. Vyplyne také, 
jak budeme realizovat následně okruhy s průvodcem, zda v ochran-
ných rouškách a štítech, zda s částečným výkladem a podobně. For-
ma a obsah do té doby s ohledem na situaci vyvstanou,“ uvedla kas-
telánka Hana Krejčová. Od začátku června by mohl zámek fungovat 
už v normálním režimu. Otevřeny budou dva prohlídkové okruhy. 
Třetí, výhledový okruh bude s ohledem na situaci kolem koronaviru 
a na probíhající rekonstrukci divadelního sálu zatím uzavřen až do 
odvolání. Stejně jako i plánované kulturní akce, které se na zámku 
konají tradičně i netradičně, včetně uzavření oblíbených „strašidel“, 
která sezónu každoročně uzavírají. „Akce zatím odpadají, protože 
jsou limitovány do 150 osob, včetně personálu a účinkujících. Čekáme 
na vývoj situace, abychom věděli, jak vše bude moci fungovat během 
června a července. Letos nebudou po dlouhé době ani strašidla, pro-
tože se jedná o akci s návštěvností tisíců lidí,“ dodala Hana Krejčová.  

Letošní sezona bude, co se návštěvnosti týče, oproti té loňské 
i předchozím však odlišná. „Denně může navštívit prohlídku Jeze-
ří 80 lidí, takže návštěvnost bude letos diametrálně odlišná než před-
chozí ročníky, kdy se Jezeří drželo na příčce třetí nejnavštěvovanější 
památky v Ústeckém kraji, vedle zámku v Ploskovicích,“ připomně-
la kastelánka.

Unikátní divadelní sál prochází  
náročnou opravou 

Na zámku nyní odstartovala dlouhodobě avizovaná rekonstrukce 
v Čechách unikátního barokně-klasicisního divadelního sálu, který 
byl již v dezolátním stavu. „S opravou se začalo již letos v březnu. Na 
rekonstrukci jsme obdrželi dotační prostředky z ministerstva kultury, 
a to řádově ve výši dvaceti milionů korun. Momentálně se pracuje již 
na stavebních konstrukcích,“ informovala dále kastelánka. 

V rámci rekonstrukce divadelního sálu se bude také pracovat na 
opravách krovů a kopule, dojde také na pokrytí podlah, instalovat se 
bude nové osvětlení. „Jde o kompletní rekonstrukci včetně restaurá-
torských zásahů, jako jsou obnovy štuků a kovového zlaceného zábra-
dlí,“ vyjmenovala dále Hana Krejčová. Rekonstrukce bude pro re-
staurátory tvrdým oříškem. „Právě z toho důvodu, že v Čechách ob-
dobný sál z tohoto období není. Komplikované bude například tech-
nické řešení zavěšené kopule, která není klasickou klenbou. Dříve zde 
byla zavěšena konstrukce z  krovu. Snadné nebude ani doplňování 
říms, štuková barokní výzdoba, která je ve spodní části,“ vyjmenova-
la kastelánka. Podle ní by tato velkolepá akce měla znamenat přelom 
na Jezeří. Dílo by mělo být dokončeno do konce září 2021.  „Pokud 
se vše podaří, bude to výjimečné. Půjdete zčásti rozpadlým zámkem 
a najednou narazíte na takovýto prostor. Jeden z nejcennějších v zám-
ku,“ připomněla kastelánka. 

Na zámku se začalo s  postupnými sanačními pracemi zhruba 
v 90. letech. Jezeří tak má například novou střechu. Postupně se vy-
měňují také okna a dveře. I v tom by se mělo nadále pokračovat. Do 
budoucna se plánuje ještě dobudovat k  divadelnímu sálu zázemí. 
„Pak by se sál dal využívat jako reprezentativní prostor pro nejrůzněj-
ší akce. Nejen pro koncerty, ale například i pro konference, svatby či 
podobné události,“ dodala Hana Krejčová.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ  

ZajíMavostI
Divadelní sál zámku Jezeří je unikátním pro-
storem. Jedná se o barokně klasicistní kon-
certní sál, které v Čechách běžně nebyly. Sál 
je jakýmsi dokladem odeznívání hudební kul-
tury šlechty. V té době si na Jezeří František 
Maxmilián nechal postavit koncertní sál, kdy 
sláva divadel už pomalu upadala. V roce 1804 
zde například odezněla soukromá premiéra 
Beethovenovy Eroiky. V té době zde působily 
interpretační hudební špičky…   ZáMeK jeZeří  

Na ZNáMCe
Na podzim, 8. září 2021 by se měl na znám-
kách České pošty objevit další motiv Krušno-
hoří navržený Českojiřetínským spolkem. Tím 
bude zámek Jezeří. Tvorbou výtvarného návrhu 
se zhostí výtvarník RNDr. Adolf Absolon. Ten je 
autorem poštovních známek „Vodní dílo Fláje“ 
a „130 let Moldavské dráhy“, provedených spo-
lečně s rytcem Martinem Srbem.

Objekt ze 14. století, vybudovaný původně jako hrad, 
stojí přímo nad hnědouhelným Lomem ČSA, ani ne půl 
kilometru od jeho hrany. Od roku 1963 je chráněn jako 
kulturní památka.

V Česku unikátní divadelní sál právě prochází komplexní rekonstrukcí.  

Na poštovní známku Jezeří se mohou nejen filatelisté 
těšit již příští rok.


