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Jihlavské podzemí
Jihlavské podzemí patří mezi historicky významné a hojně navštěvované atraktivity města, jehož celková délka činí 25 km
a zaujímá plochu 50 000 m2. Tím se řadí na druhé místo po
největším českém podzemí ve Znojmě. Chodby jsou raženy ve
skále v několika podlažích a to téměř pod všemi objekty historického centra. Labyrint chodeb nebyl vytvořen najednou,
ale byl budován postupně během 14. až 17. století. Chodby
jsou po technické stránce vyrubány velice odborně, je tedy
pravděpodobné, že práce byly prováděny místními havíři.
Podzemní chodby bývaly často využívány jako skladovací prostory a to např. pro sukno, pivní a vinné sudy, ovoce, zeleninu…
V roce 1978 byla objevena tzv. svítící chodba, která se nachází asi 11 m pod povrchem a je široká 2,1 m, vysoká 2,9 m
a je raritou jihlavského podzemí.
Expozice: Hornická krajina, Archeologické keramické ukázky,
Ukázky zpracování rudy, Průřez důlním dílem a ukázka z oboru mincovnictví, Mapa studánek staré Jihlavy.
Hluboká 1, tel. pokladna: 565 591 846, e-mail: sprava.podzemi@jihlava-city.cz
otevřeno denně: duben 10, 11, 12, 14, 15, 16 hod. | květen 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16 hod. | červen–srpen 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17 hod. | září 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 hod. | říjen 10, 11,
12, 14, 15 hod. | v lednu zavřeno
Minimální počet návštěvníků v jedné skupině je 3. Maximální počet návštěvníků v jedné skupině je 45. Prohlídka trvá 30–45 min.
V únoru, březnu, listopadu a prosinci je možno prohlídku domluvit telefonicky (záznamník) nebo e-mailem pro skupiny v min. počtu
10 osob: po–ne (čas prohlídky po domluvě)
vstupné: základní 60 Kč | snížené 40 Kč | děti do 15 let 30 Kč
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Jihlavské kolektory
Nový prohlídkový okruh nabízí spojení prohlídky moderní (sanované) i historické části podzemního labyrintu pod historickým centrem města Jihlavy.
bližší informace v letáku „Jihlavské podzemí a kolektory“
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6

Jihlavská radnice
Jihlavská radnice je po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2004
–2006 opět přístupná veřejnosti. Obdiv návštěvníků si vysloužily zejména velká gotická síň, gotická i barokní obřadní
síň, historická fresková výzdoba, řada dochovaných malovaných stropů nebo autentická černá kuchyně.
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 2, tel: 565
591 847, www.visitjihlava.eu, e-mail: tic@jihlava-city.cz
Prohlídky radnice pro skupiny (min. 5 osob) po předchozí domluvě (min. 3 dny předem) v Turistickém informačním centru, na telefonu
567 167 158 nebo e-mailu tic@jihlava-city.cz.
vstupné: základní 50 Kč | snížené 35 Kč | základní, střední,
vysoké školy a učni v rámci výuky 20 Kč
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vo nám. 2, tel: 565 591 847, www.visitjihlava.eu, e-mail: tic@jihlavaJakubské náměstí, info: Turistické informační centrum, Masa-city.cz
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Hradební parkán

Zachovaný parkán
pás hradeb, původně ze 13. století, je rekonstruHradební
ován podle barokní podoby a parkán je parkově upraven
Zachovaný pás hradeb, původně ze 13. století, je rekonstruletní období
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ovánotevřeno:
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Zoo Jihlava
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ZOO leží
v údolí Mahlera
řeky Jihlávky v lesoparku Heulos, 10 minut
Park
Gustava

Brána Matky Boží
Brána je typickým symbolem města a jedinou branou, která se dochovala z původních pěti středověkých bran. Vznikla
v době výstavby města a hradebního systému na počátku
2. pol. 13. stol. Je zpřístupněna jako vyhlídková věž.
Turistické informační centrum, Věžní 1, tel: 565 591 848,
www.visitjihlava.eu,
e-mail: tic@jihlava-city.cz
otevřeno říjen–březen: po–pá
8:30–17 | duben–září: po–pá
8:30–17 | so–ne 10–13, 14–18
vstupné: základní 25 Kč |
snížené 15 Kč
expozice: Jihlavská pevnost
| Reprodukce obrazů Gustava
Kruma „Z historie Jihlavy“
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pěší chůze od centra města. ZOO je známá především ojePark Gustava Mahlera vznikl částečně v místech, kde stávala
dinělými odchovy vzácných druhů zvířat, v současné době
židovská synagoga. Po vypálení a zničení synagogy v roce
je zde k vidění více než 200 druhů exotických zvířat včetně
1939 bylo na jejím místě vybudováno parkoviště a městské
řady druhů v přírodě ohrožených vyhubením.
tržiště. Park byl slavnostně otevřen 7. 7. 2010. Ústředním
Vše doplňují stylové expozice: Madagaskar, Africká savana,
objektem parku je bronzová socha hudebního skladatele
Africká vesnice Matongo, Australská farma, Himaláj, Dům
Gustava Mahlera od akademického sochaře prof. Jana Kobkoček, Malay Medan, Asijský park Hokkaido, Shetlandský
lasy umístěná na nejvýznamnějším místě v parku.
ostrov, Babiččin dvoreček, Jihoamerická Hacienda Escondido
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hřbitov
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členů
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fax: 567 573 728, www.zoojihlava.cz, jizoo@zoojihlava.cz
rabína Ungara, rodičů skladatele Gustava Mahlera, Louise
otevřeno je každý den po celý rok: květen–září 8.00–18.00 |
Fürnbergera a mnoha dalších. Památník obětem holocaustu
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Ulice(děti)
U Cvičiště
snížené
40 Kč po–pá
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Vydalo statutární město Jihlava v roce 2016 v nákladu 3000 kusů. Graﬁcká úprava Eva Bystrianská. Foto Vladimír Kunc (7), Miroslav Krob (3),
Rudolf Schebesta (2), MZA v Brně – SOkA Jihlava (1), Eva Bystrianská. Tisk Nová tiskárna Pelhřimov spol. s r. o.
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Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba
Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba

Kam
v Jihlavě?

Turistické informační centrum
586 01 Jihlava, Masarykovo náměstí 2
tel.: 565 591 847
586 01 Jihlava, Věžní 1
tel.: 565 591 848
e-mail: tic@jihlava-city.cz

www.jihlava.cz
www.visitjihlava.eu

CZ

Historie
Město Jihlava se nachází uprostřed Českomoravské
vrchoviny. Ve středověku byla Jihlava především významným horním městem s bohatými nalezišti stříbra
v okolí. Později se město proslavilo svými řemesly,
zvláště soukenické produkty získaly od 15. století na
oblibě na celém evropském kontinentu. Dnešní Jihlava
se pyšní především řadou raně gotických a renesančních památek. Se svými 213 památkově chráněnými
objekty a desítkami dalších movitých památek i pestrou minulostí nabízí návštěvníkům skutečně nezapomenutelné zážitky.
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Legenda
Dům Gustava Mahlera
Muzeum Vysočiny
Oblastní galerie Vysočiny
Vstup do podzemí
Radnice, informační centrum
Brána Matky Boží,
informační centrum

7 Vyhlídková
Vyhlídková věž
věž
kostela
kostela sv.
sv. Jakuba
Jakuba
8 Hradební
Hradební parkán
parkán
Gustava Mahlera
9 Park
Zoo Jihlava
10 Masarykovo
Masarykovo náměstí
náměstí
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Kostel sv. Ignáce z Loyoly
Ignácesv.
z Loyoly
Kostel sv.
Povýšení
Kříže
Kříže
Kostel Povýšení
sv. Jakubasv.Většího
Jakuba Většího
Kostel sv.
Nanebevzetí
Panny Marie
KostelGustava
Nanebevzetí
Panny Marie
Park
Mahlera
Turistické informační centrum

Autorem mapy je Miroslav Řídký.
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Dům Gustava Mahlera

Muzeum Vysočiny

Počátky původně středověkého domu ve Znojemské ulici 4
spadají do 16. století. Při klasicistní přestavbě na začátku
19. století byl dům pravděpodobně zvýšen o druhé patro
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Dům
Dům Gustava
Gustava Mahlera,
Mahlera, Znojemská
Znojemská 4,
4, tel:
tel. 565
567591
167849,
132,www.
133,
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e–mail:
mahler@jihlava–city.cz
www.mahler.cz,
e-mail:
mahler@jihlava-city.cz
otevřeno
13–18
út–
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Oblastní galerie Vysočiny
Oblastní galerie Vysočiny

Sídlí ve dvou historických domech v centru města. Ve svých
Sídlí ve dvou
historických
centruaměsta.
Ve svých
sbírkách
má umělecká
díla domech
19. a 20.v století
především
sousbírkách
má umělecká
dílak 19.
a 20. století a především současné
umění
se vztahem
Vysočině.
časné umění se vztahem k Vysočině.

Masarykovo náměstí 24, tel: 567 309 722; Komenského 10, tel:
náměstí
24,681,
tel. 567
309 722;e-mail:
Komenského
10, tel.
567Masarykovo
301 680, fax:
567 301
www.ogv.cz,
ogv@ogv.cz
567otevřeno:
301 680,út–ne
fax: 567
301 681, www.ogv.cz, e-mail: ogv@ogv.cz
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Kč výuky:
| snížené
20 |KčPrvní
| základní,
avysoké
každou
neděli
vstup
zdarma.
Sleva
školy
a učni
v rámci
výuky
10 na
Kč rodinné pasy a senior pasy
(o víkendu vstup zdarma).

