Jihlava
Solného dolu Klodawa, z mořské soli Mrtvého a Černého moře i ze
solí z Pakistánu. Pohádkový interiér s jedinečným mikroklimatem
má uklidňující vliv na tělo i duši člověka. | otevřeno: po–pá 9–20 |
vstupné: dospělí 120 Kč, děti 60 Kč.

Centrum pro rodinu a sociální péči | Chlumova 3, 586
01 Jihlava, tel. 731 604 234, www.centrumrodin.cz, centrum@centrumrodin.cz | Volnočasová aktivita pro rodiče s dětmi, s možností
navštívit pravidelné muzicírování, dílničky, keramiku, bubnování, kluby dětí, batolátka, atd. Pro děti od narození až do ukončení základní
školní docházky.
Bobo divadlo

| Brněnská 46, 586 01 Jihlava, tel. 603 269
761 | Představení pro děti každé dva týdny v sobotu v 10 hodin.
Vstupné 40 Kč.

| Březinovy sady 10, 586 01 Jihlava, tel. 567 573 777, vzdelavani@
zoojihlava.cz | PodpoVRCH je určeno převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol k realizaci výukových programů
o zvířatech, přírodě i ekologii. Zároveň slouží i jako místo pro zájmové kroužky, semináře, přednášky nebo akce pro veřejnost. Jsou zde
pořádána pravidelná setkání pro malé děti a jejich rodiče.

Lanový park v Zoo Jihlava PraLEZ

| Březinovy sady 10,
586 01 Jihlava, tel.: 603 183 603, www.coody.cz, coody@coody.
cz | Nová outdoorová aktivita je nabízena v lanovém parku, v lesnaté části u letního amﬁteátru. Pro zájemce je připraveno patnáct
vysokých překážek včetně tří lanovek, nechybí zde ani okruh pro
malé děti, který zahrnuje sedm překážek. Lanový park je určen pouze pro návštěvníky zoo, případné výjimky lze dohodnout telefonicky.
| otevřeno: červen–srpen denně 9.30–18, květen, září so, ne 9.30–
18 | vstupné: vysoké lanové překážky 160 Kč (pro školní kolektivy
120 Kč), nízké lanové překážky 80 Kč (pro školní kolektivy 70 Kč).

Relax Indoor Golf Jihlava | Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava, tel. 606 775 435, www.relax-golf.cz, info@relaxgolf.cz | Nově
otevřené golfové indoor centrum se dvěma golfovými simulátory,
putting green se 7 jamkami a driving range se 3 odpalovacími rohožemi. Zapůjčení holí je vždy zdarma. | otevřeno: po 17-22, út–čt
15–22, pá–ne 14–22 | golfový simulátor: 1 hodina hry na golfovém
simulátoru 350 Kč, děti a studenti: po–čt 150 Kč, pá–ne, svátky 250
Kč | driving range a putting green na 1 hodinu: 1 osoba 100 Kč,
2 osoby 150 Kč, 3 osoby 180 Kč.
Solná jeskyně Salinera | Seifertova 38, 586 01 Jihlava,
tel. 777 341 316, www.salinera.cz, salinera@salinera.cz | Solná
jeskyně je prostor postavený ze solných balvanů, které pochází ze

Dětské karnevalové divadlo Ježek | Jarní 22a (areál
MŠ), 586 01 Jihlava, tel. 723 764 198, www.dkdjezek.ic.cz, dkdjezek@seznam.cz | Představení pro děti vždy v sobotu v 10 hodin.
Divadlo DIOD

| Tyršova 12, 586 01 Jihlava, tel. 734 586 402,
www.diod.cz, produkce@diod.cz | Představení divadelního souboru
De Facto Mimo pro děti vždy dle aktuálního programu cca 2x do
měsíce.

Horácké divadlo

| Komenského 22, 586 01 Jihlava, tel. 567
161 000, www.hdj.cz, prodej@hdj.cz | Představení pro děti vždy
dle aktuálního programu cca 2x do měsíce.

Mateřské centrum Macík

| Brněnská 46, 586 01 Jihlava, tel. 608 561 165, http://mc-macik.webnode.cz/, mc-macik@
seznam.cz | Centrum pro maminky s dětmi na mateřské dovolené
| vstupné 50 Kč | út, čt 8.30–12.30 výtvarná výchova, zpíváme a
hrajeme na hudební nástroje, dětské kvízy | st 9.00–11.30 kurz
angličtiny pro maminky | pá 8.30–12.30 vypravovaná pohádka s
maňáskem, písničky a říkanky, společenské hry.

Magic club Jihlava | Brněnská 46, 586 01 Jihlava, tel. 724
752 680, www.magicclubjihlava.wz.cz, tkotlik@schrapnel.cz | Jediný kouzelnický klub v kraji Vysočina. Pravidelné klubové schůzky
probíhají jednou týdně. Cílem klubu je seznámit začínající kouzelníky
se základy magického umění a řemesla.
Kino Dukla

| Jana Masaryka 20, 586 01 Jihlava, tel. 567 167
447, www.kinodukla.cz, kino.dukla@jihlava-city.cz | Kino Dukla
dětem promítá každou sobotu i neděli.

Kino Cinestar

| Hradební 1, 586 01 Jihlava, tel. 567 129 999,
www.cinestar.cz, jihlava@cinestar.cz | Multikino promítá představení pro děti dle aktuálního programu.

Dětská hřiště
V rámci integrovaného plánu rozvoje města byla v roce 2009 zahájena dvouetapová „Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě“.
Hlavním cílem bylo zvýšení možnosti volnočasových aktivit pro děti,
regenerace stávajících dětských hřišť a vybudování nových dětských
hřišť ve vybraných lokalitách města. Realizace byla ﬁnančně podpořena z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
v první etapě projektu byla zrekonstruována hřiště v těchto lokalitách: Na Stoupách | Skalka (U Koželuhů) | sídliště Slavíčkova
| Helenín
ve druhé etapě projektu byla zrekonstruována hřiště v těchto
lokalitách: sídliště Březinova | U Hřbitova | Hruškové Dvory
další projekty, které jsou spoluﬁnancovány ze strukturálních
fondů EU: Park nad tunelem | Areál pro sportovní a volnočasové
aktivity u Hellerova rybníka | Revitalizace části parku Malý Heulos
ostatní dětská hřiště: areál ZŠ Rošického | areál ZŠ Březinova
| sídliště Březinova (vedle OC Jihlava) | sídliště Na Slunci | sídliště U Pivovaru | ulice E. Rošického | ulice R. Havelky | ulice Na
Dolech | Věžní ulice

Vydalo statutární město Jihlava v roce 2012 v nákladu 2000 kusů. Graﬁcká úprava Eva Bystrianská.
Foto Eva Bystrianská a koupaliště Vodní ráj. Vytiskl Antonín Prchal – Protisk, Velké Meziříčí.

Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH

Divadlo Na Kopečku | Brněnská 54, 586 01 Jihlava, tel.
604 880 804, http://www.plj.cz/divadlo-na-kopecku, d.holikova@
plj.cz | Představení pro děti vždy dle aktuálního programu cca 2x
do měsíce.
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Koupaliště Vodní ráj se nachází v Jihlavě, na ulici Romana
Havelky, za obchodním centrem Baumax. Je vyhledávaným
areálem a opravdovým rájem, který má svým návštěvníkům
co nabídnout v létě i v zimě. Koupaliště je tvořeno systémem
bazénů letních-sezónních a celoročně provozovaných. Pro
návštěvníky, kteří se těší na odpočinek u vody je zde rekreační bazén oblého tvaru, pro zvýšení pohody koupajících je
letní areál vybaven řadou atrakcí např. tobogán, dvojskluzavka, divoká řeka, perličková lůžka, stěnové masážní trysky,
podvodní vzduchovače – blowery, chrliče, velký hřib, vodní
clona, podvodní osvětlení. Ošizen nezůstane ani návštěvník,
který se chce věnovat kondičnímu plavání, k dispozici je zde
i plavecký bazén 25 m s pěti plaveckými drahami. Příjemný
a veselý den zde mohou strávit i rodiče s dětmi. Pro děti je
zde k dispozici bazén kruhového tvaru, který je vybaven vodním hradem, hříbkem a malou skluzavkou, dětským brouzdalištěm osmičkového tvaru s ucpávačkami a malou skluzavkou.
Na travnatou plochu, která slouží především ke slunění se vejde přes 2000 návštěvníků. Součástí venkovního areálu jsou
2 hřiště pro plážový volejbal a víceúčelové hřiště s umělým
povrchem na tenis, nohejbal, volejbal. Celoročně je provozován systém krytých bazénů a kruhového nekrytého bazénu,
včetně jejich strojního zázemí a vybavení pro návštěvníky.
Pro návštěvníky je samozřejmě k dispozici i parní kabina
s možností dávkování vonných esencí, klasická suchá sauna,
masáže a turbosolárium. I v zimě lze využít atrakcí jako je
krytý tobogán, divoká řeka, perličková lůžka, vodopády. Pro
12 osob je součástí krytého areálu i vířivý bazének. Kapacita

Koupaliště Vodní Ráj, ul. Romana Havelky 5a, 586 01 Jihlava,
tel. 567 230 166, fax: 567 230 165, www.vodniraj.cz, e-mail: vodniraj@smj.cz
kryté koupaliště otevřeno celoročně (kromě každoroční měsíční
odstávky v září nebo v říjnu): po 15–20 | út–čt, ne 10–20 | pá, so
10–21
základní ceník vstupného do kryté části: osoba vyšší 140 cm 85
Kč/hod., každá další započatá minuta 1,5 Kč | osoba do 140 cm 50
Kč/hod., každá další započatá minuta 1 Kč | ZTP 50 Kč/hod., každá
další započatá minuta 1 Kč | rodinné vstupné (2 dospělí + 2–3 děti
do 14 let) 230 Kč
letní koupaliště je otevřeno v letních měsících denně v závislosti
na počasí (10–19)
základní vstupné letního koupaliště | celodenní vstupné: dospělí
85 Kč | děti do 140 cm 50 Kč | ZTP 50 Kč | ZTP/P zdarma,
doprovod 50 Kč | děti do 3 let zdarma | dopolední vstupné (10–14)
55/35 Kč | odpolední vstupné (15–19) 55/35 Kč | vstupné poslední hodina (18–19) 30/20 Kč | vstupné pro rodinu (2 dospělí
+ 2–3 děti do 14 let) 250 Kč

Jihlavské podzemí

| provozovatel: Občanské sdružení Agricola, Hluboká 1, tel./fax: pokladna 567 167 887, předseda sdružení: 607 572 881, www.agricola.cz, e-mail: jpodzemi@seznam.cz
| Největší raritou podzemí v Jihlavě je tzv. svítící chodba. Pro více
informací nahlédněte do brožury Jihlavské podzemí, Hornická naučná stezka.

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba

| Jakubské náměstí,
info: TIC, Masarykovo nám. 2, tel.: 567 167 158–9, fax: 567 167
157, www.visitjihlava.eu, e-mail: tic@jihlava-city.cz

Brána Matky Boží | Věžní 1, tel.: 567 167 155–6, www.visitjihlava.eu, e-mail: tic@jihlava-city.cz | Brána je zpřístupněna jako
vyhlídková věž. | Expozice: Reprodukce obrazů ak. mal. Gustava
Kruma Z historie Jihlavy a Jihlavská pevnost.
Hornická naučná stezka

| Pro více informací nahlédněte do
brožury Jihlavské podzemí, Hornická naučná stezka.

Sjezdovka Jihlava – Rudný (Šacberk)

| provozovatel: Salix
Integra s.r.o., informace o provozu tel.: 731 491 758, www.sacberk.
cz, info@sacberk.cz | Délka vleku 370 m (dvoukotva), převýšení
80 m, šířka sjezdovky 40 m, osvětlení pro večerní lyžování. Umělé zasněžování, dětský vlek. | Doprava autem od krematoria, autobusem
č. 5 – zastávka „U lyžaře“. | Možnost parkování „U lyžaře“.

Zoo Jihlava
Zoologická zahrada leží v údolí řeky Jihlávky v lesoparku
Heulos, 10 minut pěší chůze od centra města. Zahradu obklopuje rozsáhlý lesopark Malý a Velký Heulos, jenž představuje klidovou zónu mezi hradbami vnitřního města a velkým sídlištěm. Lesopark vznikl osázením prudké stráně pod
městskými hradbami v roce 1824 z výnosu sbírky jihlavských
měšťanů. Park byl protkán cestami, na jejichž křížení byly
koncem 19. století vybudovány altánky a rondely. Mezitím
přibyla na protější stráni další část lesoparku se smíšeným
porostem a cizokrajnými jehličnany. V současné době probíhá postupná regenerace parku. Zoo byla založena v roce
1957 a stala se jednou z prvních Zoo bez mříží v ČR. Je
známá ojedinělými odchovy vzácných druhů zvířat. Na ploše
9 ha je k vidění téměř 200 druhů exotických zvířat včetně
řady druhů v přírodě ohrožených vyhubením.
Expozice africké vesnice Matongo je nejrozsáhlejším
komplexem afrických chýší ve střední Evropě. Hlavně u nejmenších návštěvníků je oblíbený netradičně řešený dětský
koutek s kontaktní Zoo, kde je dovoleno krmit i hladit zvířata. Naproti původní pokladně byl upraven výběh pro jeřáby
a přilehlý park s názvem Hokkaido získal asijský charakter.
Amazonský pavilon, kde se nachází kolekce vzácných drápkatých opic, byl převlečen do mexického kabátu a vznikl tak
nový komplex Hacienda Escondido, kde přibyla nová voliéra
pro Ary vojenské a seriemy. V případě nepříznivého počasí
je k vidění pestrá kolekce kočkovitých šelem v zastřešeném
pavilonu šelem nebo je možno navštívit exotárium s expozicemi primátů a plazů. Expozice „Shetlandský ostrov“, která

oáza ve městě

Vodní ráj

v létě, v zimě

koupaliště je 240 osob. Koupaliště Vodní ráj můžete navštívit v kteroukoli roční dobu a vždy vám nabídne možnost příjemně strávit den, ať již sportem nebo relaxací.

se skládá ze stáje pro poníky, majáku a venkovního výhledu
jsou nemalým lákadlem pro návštěvníky. Atraktivní je pohled
na tuleně v expozici s bazénem a vodopádem i na vydry malé
v přilehlém výběhu. Pod názvem Malay Medan se ukrývá prostorná expozice pro medvědy malajské.
Na dětském hřišti vedle africké vesnice Matongo je kromě houpaček a originálních prolézaček jeden z největších
tobogánů v ČR. Dalším zajímavým herním prvkem je Archa,
která se nachází poblíž hlavního vstupu do Zoo – jedná se
o dětskou hernu ve tvaru lodi.
Zoo Jihlava je členem Unie českých a slovenských Zoo
a mezinárodních organizací a je zapojena i do spolupráce v
Evropských záchovných programech. V letních měsících probíhá komentované krmení zvířat a ukázky výcviku dravců a sov.
Také netradiční klubové večery jsou velkým lákadlem. Po celý
rok jsou v celém areálu otevřeny stánky nebo bary s občerstvením. Před areálem hlavního vstupu se nachází parkoviště.
Novinkou v jihlavské Zoo je lanové centrum PraLEZ
a Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH.
Zoo Jihlava, Březinovy sady 10, 586 01 Jihlava, tel. 567 573 730,
fax: 567 573 728, www.zoojihlava.cz, jizoo@zoojihlava.cz
Otevřeno je každý den po celý rok: květen–září 8.00–18.00 |
duben, říjen 9.00–17.00 | listopad–březen 9.00–16.00
vstupné duben–říjen dospělí 90 Kč | děti, studenti, důchodci 50
Kč | ZTP dospělí (děti) 50 Kč (25 Kč) | vstupné listopad–březen dospělí 80 Kč | děti, studenti, důchodci 40 Kč | ZTP dospělí (děti) 35 Kč
(15 Kč) | Vstup se psy není dovolen, ale lze použít box pro psa (15 Kč).
| celodenní poplatek za parkoviště: 40 Kč auta | 140 Kč autobusy

