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Historická radnice  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod (zajišťuje 
TIC).  |  Kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné vstupenky budou k dis-

pozici dne 14. 9. od 8:30 na Turistickém informačním centru, Masarykovo nám. 2. 

Brána Matky Boží  |  Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod s kapacitou 30 
osob  |  Stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma  |  vstup zdarma

Jihlavské historické podzemí  |  Hluboká 1
otevřeno 10–12, 14–17  |  prohlídky s odborným výkladem v 10, 11, 12, 14, 15, 
16 a 17 hod (max. počet osob 45 ve skupině)  |  prohlídky s urozeným rytířem 
Davidem z Kocensteinu ve 14 a 16 hod.  |  vstupné snížené 30 Kč

Muzeum Vysočiny  |  Renesanční cechovní dům, Masarykovo nám. 57  
|  Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58
otevřeno 9–12, 12.30–17  |  prohlídky s odborným výkladem (historie, architektura) 
v 10 a 13 hodin (Mgr. Silvie Čermáková).  |  Historické prostory přístupné zdarma 
(mázhaus, renesanční kryté dvory, cechovní síň, vnitřní dvorní trakt)  |  vstupné při 
prohlídce vstup zdarma, mimo běžné vstupné

Oblastní galerie Vysočiny  |  Komenského 10  |  Masarykovo nám. 24
otevřeno  9–12.30, 13–17  |  prohlídka s odborným výkladem v budově Komen-
ského 10 v 9 hod. (Veronika Prchalová), v budově Masarykovo nám. 24 v 11 hod. 
(Veronika Prchalová).  |  kapacita obou prohlídek 40 osob  |  vstup zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba  |  Jakubské nám.
otevřeno 10–13, 14–18  |  prohlídky s výkladem ve 12 a 16 hod s kapacitou 30 
osob.  |  Bez průvodce individuálně během otevírací doby.  |  vstup zdarma 

Kostel sv. Ignáce z Loyoly  |  Masarykovo nám.
otevřeno 9–11, 14–17  |  prohlídka s odborným výkladem v 10 a 15 hod (Mgr. 
Daniel NOVÁK)  |  vstup zdarma

Kostel sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné 
Panny Marie  |  Jakubské nám.
otevřeno 9–10, 14–17  |  prohlídka s odborným výkladem v 9 hod (Mgr. David 
ZIMOLA)  |  vstup zdarma

Kostel sv. Jana Křtitele  |  Jánský kopeček
otevřeno  9–11, 14–17  |  prohlídky s odborným výkladem v 15 a 16 hodin hod 
(PhDr. Vlastimil SVĚRÁK)  |  vstup zdarma

Kostel sv. Ducha  |  Smetanovy sady
otevřeno 9–12, 13–17  |  prohlídka s výkladem v 10 hod (Ing. Michal ROD)  |  
vstupné dobrovolné

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie  |  ul. Matky Boží
otevřeno 9–11, 14–16  |  prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod (PhDr. Radim 
GONDA, Ph.D.)  |  vstup zdarma

navštivte památky

Kostel Povýšení sv. Kříže  |  Křížová ul.
otevřeno  9–17  |  prohlídka s odborným výkladem v 11 (Mgr. David ZIMOLA)  |  
vstup zdarma

Městská knihovna  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hodin (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ) – kapacita 
30 osob  |  vstup zdarma

Dům Gustava Mahlera  |  Znojemská 4
otevřeno 10–12, 13–18  |  prohlídka s výkladem v 15 hod s kapacitou 30 osob 
(provází pracovník DGM)  |  vstup zdarma

Dům fi lharmonie  |  Kosmákova 9
otevřeno 9–12, 14–17  |  Volná prohlídka objektu (mázhaus, koncertní sál s dře-
věným renesančním stropem, panelová prezentace hudebních skladatelů spojených 
s Jihlavou, video prezentace činnosti Filharmonie G. Mahlera Jihlava) průběžně dle 
zájmu (Vladimír HOLEŠ)  |  vstup zdarma

Radniční restaurace a minipivovar  |  Masarykovo nám. 66/67
otevírací doba restaurace 10.30–22  |  otevírací doba minipivovaru 16.00–23.00  
|  komentované prohlídky technologie radničního pivovaru s ochutnávkou 2 vzorků 
piva přímo z tanků v ležáckém sklepě za sníženou cenu 40 Kč + prohlídka prostor 
restaurace a nově vybudovaných salonků vč. minipivovaru – v 11, 12, 14, 15 a 16 
hod s průvodcem – sraz ve vestibulu  |  Při každé prohlídce je max. počet osob 15.  |  
Časové vstupenky k dostání u obsluhy v pivovarské restauraci od 1. 9. 2013.

Statutární město Jihlava a agentura TIME, kulturní a církevní instituce 
v Jihlavě, Krajská agrární komora Kraje Vysočina, Kraj Vysočina, 
Agrotom, Agrovenkov Vysočina a Okresní agrární komora Pelhřimov 
zvou všechny občany na 23. ročník akce

Den otevřených dveří 
památek

a Den zemědělců, potravinářů 
a venkova Kraje Vysočina

14. 9. 2013

pod názvem Památky v novém světle

novinky
Základní umělecká škola Jihlava  |  Masarykovo nám. 16
otevřeno 9–15  |  urbanisticky významná budova ovládající jihovýchodní 
část náměstí se složitým stavebním vývojem po celkové rekonstrukci 
objektu  |  prohlídky s průvodcem od 9 hodin po 30 minutách s kapaci-
tou 25 osob  |  poslední prohlídka v 15 hodin

Horácké divadlo Jihlava  |  Komenského 22
otevřeno 9–14  |  moderní budova s vlastní divadelní scénou schovanou 
za historizující fasádou o pěti osách, s dvěma nikami v přízemí, šesti 
pilastry s kompozitními hlavicemi, odstíněnou římsou v 1. patře a troj-
úhelníkovým štítem po poslední nejrozsáhlejší rekonstrukci slavnostně 
otevřená v roce 1995  |  prohlídky s odborným výkladem v 9, 9.30,10, 
10.30, 11, 11.30, 12.30, 13, 13.30 a 14 hodin (10x) – kapacita 30 
osob  |  vstupenky zdarma na jednotlivé prohlídky v předprodeji HDJ

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Jihlava-Helenín  |  Hálkova 42, Helenín
otevřeno 9–14  |  Na místě dnešních budov stál ve středověku mlýn 
nazývaný „Zlatý“, u kterého vyvěrala studánka označená v roce 1566 
za léčivou. V Heleníně se v 16. století dobývala stříbrná ruda, někdy 
i s příměsí zlata, odtud název zlatý. Mlýn přestavěn na soukenickou 
továrnu, od roku 1954 čtyřletá průmyslová škola pletařská.  |  zpřístup-
něn kinosál školy, tělocvična (bývalý rytířský sál) a foyer školy (historic-
ké průčelí)  |  prohlídky s výkladem s kapacitou 30 osob průběžně dle 
zájmu – studenti oboru Management a podnikání v umění a reklamě  
|  v rámci prohlídky historické části budovy školy připravena výstava  |  
vstup zdarma

Pivovar Jihlava  |  Vrchlického 2
Pivovar vznikl roku 1860, vybudovaný jihlavským várečenstvem (Mäl-
zerschaft).  |  prohlídky jihlavského pivovaru (provozu) s odborným 
výkladem o historii a současnosti zakončené ochutnávkou piva Ježek 
v 9, 11 a 14 hodin, kapacita 50 osob  |  sraz na nádvoří pivovaru (hlavní 
vchod)  |  vstup zdarma


