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Historická radnice  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17 hod.  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 12, 14, 15 a 16 
hod. (zajišťuje TIC).  |  kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné 
vstupenky budou k dipozici 5. 9. od 8:30 hod. na Turistickém informačním 
centru, Masarykovo nám. 2. 

Brána Matky Boží  |  Věžní 1
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  prohlídky s průvodcem v 11 a 14 hod. 
s kapacitou 20 osob  |  stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma  |  
vstup zdarma

Jihlavské historické podzemí  |  Hluboká 1
otevřeno 9–13, 14–17 hod.  |  prohlídky v 10, 11, 12, 14, 15, 16 a 17 
hod.  |  kapacita prohlídek omezena na 45 osob  |  Bezplatné rezervační 
lístky budou k dispozici 5. 9. od 9 hodin v pokladně jihlavského podzemí.

Muzeum Vysočiny  |  Renesanční cechovní dům, Masarykovo nám. 57  
|  Renesanční měšťanský dům, Masarykovo nám. 58
otevřeno 9–12, 12.30–17 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem (historie, 
architektura) v 10 a 13 hod. (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 10–18 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v budově Komen-
ského 10 v 9 hod. (Mgr. Jana Bojanovská), v budově Masarykovo nám. 
24 v 11 hod. (Mgr. Jana Bojanovská)  |  kapacita obou prohlídek 45 osob  
|  vstup zdarma

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba  |  Jakubské nám.
otevřeno 10–13, 14–18 hod.  |  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, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem 
v 10 a 15 hod. (Mgr. Daniel NOVÁK)  |  vstupné dobrovolné

Kostel sv. Jakuba Většího včetně kaple Bolestné 
Panny Marie  |  Jakubské nám.
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 9 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstupné dobrovolné

navštivte památky Kostel sv. Jana Křtitele  |  Jánský kopeček
otevřeno  9–11, 14–16 hod.  |  prohlídky s odborným výkladem v 10 a 14 
hod. (PhDr. Vlastimil SVĚRÁK)  |  vstupné dobrovolné

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie  
|  ul. Matky Boží
otevřeno 9–11, 14–16 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem ve 14 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

Kostel Povýšení sv. Kříže  |  Křížová ul.
otevřeno  9–17 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v 11 a 16 hod. 
(Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

Kostel sv. Pavla  |  Dvořákova ul.
otevřeno  10–12, 14–16 hod.  |  prohlídka s výkladem v 10.30 a ve 14.30 
hod. (Mgr. Jan KEŘKOVSKÝ)

Městská knihovna  |  Hluboká 1
prohlídka s odborným výkladem v 11 hod. (PhDr. Jarmila DAŇKOVÁ) – 
kapacita 20 osob  |  vstup zdarma

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

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

Horácké divadlo Jihlava  |  Komenského 22
otevřeno 9–14 hod.  |  moderní budova s vlastní divadelní scénou schovanou 
za historizující fasádou o pěti osách, s dvěma nikami v přízemí, šesti pilast-
ry s kompozitními hlavicemi, odstíněnou římsou v 1. patře a trojúhelníko-
vým štítem – po poslední nejrozsáhlejší rekonstrukci slavnostně otevřena 
v roce 1995  |  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ „Jak se dělá muzikál“ – nahléd-
nutí do zkušebního dne připravovaného muzikálu „Zvonokosy“ (premiéra 
12. 9. 2015) a prohlídky divadla s průvodcem a odborným výkladem 
v časech: 9, 10, 11, 12 a 13 hod.  |  Prohlídka trvá cca 1,5 hodiny
s kapacitou 40 osob.  |  vstupenky zdarma na jednotlivé časy k dispozici 
v předprodeji HDJ

Pivovar Jihlava  |  Vrchlického 2
Pivovar vznikl roku 1860, vybudovaný jihlavským várečenstvem (Mäl-
zerschaft).  |  procházka po pivovarské stezce se sládkem v 10 
 a 14 hod.  |  sraz za vchodem do City Parku (pod Mariánským sloupem)  |  
exkurze do pivovaru v 10, 12, 14 a 16 hodin s kapacitou 20 osob

25. ročník akce
Den otevřených
dveří památek

a Den zemědělců, 
potravinářů a venkova 
Kraje Vysočina – Dožínky
5. 9. 2015  

Statutární město Jihlava, kulturní a církevní instituce 
v Jihlavě, Krajská Agrární Komora Kraje Vysočina, 
Kraj Vysočina, Agrotom, Agrovenkov Vysočina a Okresní 
Agrární Komora Havlíčkuv Brod zvou všechny občany na

 pod názvem Památky znovuzrozené 


