
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 do kterékoliv 
kasičky umístěné v kostele

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 15.30 
hod. (Mgr. David ZIMOLA)  |  vstup zdarma

KOSTEL SV. APOŠTOLA PAVLA  |  Dvořákova ul.
otevřeno 10–12, 14–16 hod.  |  prohlídka s výkladem v 10.30 
a ve 14.30 hod. (Ing. Jana NEDBALOVÁ) 

KOSTEL SV. DUCHA  |  Smetanovy sady
otevřeno 9–12, 13–17 hod.  |  prohlídka s výkladem v 10 hod.  |  
vstupné dobrovolné

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, 12.30–17 hod.  |  prohlídka s výkladem v 15 hod. 
s kapacitou 30 osob  |  vstup zdarma

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA  |  Masarykovo nám. 16
otevřeno 9–11 hod.  |  Urbanisticky významná budova ovládající jihový-
chodní část náměstí se složitým stavebním vývojem po celkové rekon-
strukci objektu.  |  Prohlídky s průvodcem od 9 hod. po 30 minutách 
s kapacitou 25 osob. Poslední prohlídka v 11 hod.

DŮM FILHARMONIE  |  Kosmákova 9
otevřeno 10–14 hod.  |  expozice „Houslistka Alma Rosé – talentovaná 
neteř G. Mahlera“  | vstup zdarma

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA  |  Komenského 22
otevřeno 9–13 hod.  |  prohlídky divadla po vyznačené trase, start 
kdykoliv od 9 do 12.30 hod.  |  Individuální prohlídka divadelního zá-
kulisí, návštěvníci postupují samostatně, na jednotlivých stanovištích 
je informují zaměstnanci divadla.  | vstup zdarma

HISTORICKÁ RADNICE  |  Masarykovo nám. 1
otevřeno 8.30–17 hod.  |  prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14 a 15 
hod. (zajišťuje TIC)  |  kapacita prohlídek omezena na 30 osob. Bezplatné 
rezervační lístky budou k dispozici 8. 9. od 8.30 hod. v Turistickém infor-
mačním 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  |  výstava Pojďte děti, budeme si hrát  |  vstup 
zdarma

JIHLAVSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ  |  Hluboká 1
otevřeno 9–13, 14–17 hod.  |  prohlídky v 11, 14 a 16 hod.  |  kapacita 
prohlídek omezena na 45 osob. Bezplatné rezervační lístky budou k dis-
pozici 8. 9. od 9 hod. v pokladně jihlavského podzemí.

NOVINKA  |  KRYT CIVILNÍ OBRANY
otevřeno 9–13, 14–17 hod.  |  prohlídky v 10, 12 a 15 hod.  |  Kapacita 
prohlídek omezena na 10 osob. Bezplatné rezervační lístky budou k dis-
pozici 8. 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 (his-
torie, architektura) v 10 a 13 hod.  |  vstupné: při prohlídce vstup 
zdarma, mimo prohlídky běžné vstupné

OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY  |  Komenského 10  |  
Masarykovo nám. 24 
otevřeno 10–18 hod.  |  prohlídka s odborným výkladem v budově Ko-
menského 10 v 9 hod. (Mgr. Jana BOJANOVSKÁ)  |  v budově Masa-
rykovo nám. 24 v 11 hod. (Mgr. Jana BOJANOVSKÁ)  |  kapacita obou 
prohlídek 45 osob  |  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 do kterékoliv 
kasičky umístěné v kostele

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 do kterékoliv kasičky umís-
těné v kostele

navštivte památky

28. ročník akce
Den otevřených
dveří památek

a 9. ročník akce Den  
zemědělců, potravinářů  
a venkova Kraje Vysočina  
– Dožínky
8. 9. 2018  

 pod názvem Společné dědictví 

Statutární město Jihlava, kulturní a církevní instituce 
v Jihlavě, Krajská agrární komora Kraje Vysočina, 
Kraj Vysočina, Agrotom, Agrovenkov Vysočina a Okresní 
agrární komora Třebíč zvou všechny občany na
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