Divadla
Horácké divadlo
Budova divadla byla několikrát opravována, zásadní modernizace byla
realizována v 90. letech. Stará scéna byla zbourána a na jejím místě
v roce 1995 vyrostlo divadlo nové. Sestává se z nárožní moderní
budovy a vlastní divadelní scény schované za historizující fasádou.
Komenského 22 | tel. 567 161 000, předprodej vstupenek 567 161 014,
e-mail: prodej@hdj.cz, www.hdj.cz

DIOD – Divadlo otevřených dveří
DIOD spolupracuje s významnými umělci nejen z Jihlavy, ale i z celé
země. Poskytuje jim prostor pro jejich performance, představení,
koncerty, výstavy a umožňuje tak obyvatelům Jihlavy poznat oblasti
umění, ke kterým by jinak neměli přístup.
Tyršova 12 | tel. 734 586 402, e-mail: produkce@diod.cz, www.diod.cz

CZ
Možnost soukromých projekcí či pronájmů ke konání konferencí,
besed, seminářů, školení, besídek a jiných akcí.
Jana Masaryka 20 | tel. 731 989 428, e-mail: kino.dukla@dcinema.cz, www.
kinodukla.cz, www.facebook.com/KinoDukla

Muzea a galerie
Dům Gustava Mahlera
Stála expozice Gustav Mahler a Jihlava je věnována nejen samotné
osobnosti tohoto významného hudebního skladatele a dirigenta světového významu a jeho rodině, ale zabývá se i soužitím české, německé a židovské národnosti v jihlavském prostoru.
Znojemská 4 | tel. 565 591 849, www.mahler.cz, e-mail: mahler@jihlavacity.cz | otevřeno | říjen-březen út–so 10–12, 13–18, duben–září út–ne
10–12, 13–18

Muzeum Vysočiny

Divadlo Na Kopečku

Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá tematické výstavy
a řadu dalších kulturních a společenských akcí.

Divadlo se nachází v areálu Psychiatrické nemocnice. V divadle mají
prostor amatérské soubory, probíhají zde besedy a koncerty. Ve
vstupním foyer se konají výstavy výtvarných prací.

Oblastní galerie Vysočiny

Brněnská 54 | tel. 567 552 232, 604 880 804, e-mail: divadlo.na.kopecku@
seznam.cz, www.pnj.cz/divadlo-na-kopecku

Dětské karnevalové divadlo Ježek
Divadlo pro děti i dospělé.
Jarní 22 (areál MŠ) | tel. 723 764 198, e-mail: dkdjezek@seznam.cz

Bobo divadlo
Pořady umělecké agentury TIME. Zájezdové divadlo bez vlastní scény.
tel. 603 269 761, e-mail: pastyka@tiscali.cz, www.bobodivadlo.cz

De Facto Mimo
Nezávislé divadelní sdružení.
tel. 776 795 900, 775 628 272, e-mail: dfm@seznam.cz, www.dfm.cz

Kina

Masarykovo náměstí 57/58 | tel. 567 573 880, e-mail: muzeum@muzeum.
ji.cz, muzeum.ji.cz | otevřeno | út–ne 9–12, 12:30–17

V budově v Komenského ul. 10 se představuje především moderní
a současné umění. V budově na Masarykově náměstí 24 se nachází
stálá expozice a výstavy umění 19. a 20. století.
Komenského 10 | tel. 567 301 680, e-mail: ogv@ogv.cz, www.ogv.cz
Masarykovo nám. 24 | tel. 567 309 722 | otevřeno | út–ne 10–18

M & K Galerie
Hany Kvapilové 24 | tel. 603 248 192, e-mail: mk-galerie@mk-galerie.cz,
www.mk-galerie.cz

Galerie Horácké divadlo Jihlava
Komenského 22 | tel. 567 161 000, www.hdj.cz | otevřeno před představením

Galerie Hotelu Gustav Mahler
Křížová 4 | tel. 567 564 400, obchod@hotelgmahler.cz, www.hotelgmahler.cz
| otevřeno | květen–říjen po–ne 9–17, listopad–duben po–ne 9–16

Husova 16 | tel. 567 210 270, e-mail: reditel@stacionar-jihlava.cz, www.
stacionar-jihlava.cz | otevřeno | po–pá 9–12, 13–18

Galerie Jána Šmoka
Dvořákova 12 | e-mail: moravcova@susg.cz, www.susg.cz | otevřeno po
předchozí domluvvě na tel. 603 594 435

Trifoil
Minigalerie a prodejna grafických papírů.
Husova 10 | tel. 567 216 809, 605 248 482, galerie@trifoil.cz, www.trifoil.cz
| otevřeno | po–pá 9–18

Galerie GJP
Masarykovo nám. 18 | tel. 567 321 856 | otevřeno | po–pá 9–12, 14–17

Open air art gallery NONSTROP
Výstavní koncepce je zaměřena na prezentaci současného umění ve
veřejném prostoru.
Malá Lazebnická | tel. 777 062 288 (kurátor)

Exkurze
Pivovar Jihlava
Součástí prohlídky je návštěva varny, spilky a ležáckých sklepů, která
je zakončena ochutnávkou. Exkurze se konají denně, je však nutno
se předem objednat.
Vrchlického 2 | tel. 800 153 495, e-mail: info@pivovar-jihlava.cz, www.
pivovar-jihlava.cz

Radniční minipivovar a pivnice
Přijďte se podívat, jak se vaří poctivé české pivo, nefiltrované a nepasterované. Prohlídka cca 45–60 min. (ČJ nebo AJ), min. 6 osob ve
skupině, objednávky vždy předem.
Masarykovo nám. 66/67 | tel. 774 570 365, e-mail: info@radnicni-jihlava.cz,
www.radnicni-jihlava.cz

knihovna-ji.cz | pobočky: Březinova 62, Bedřichov – Kollárova 19, Horní
Kosov – S. K. Neumanna 22 | otevřeno | po, st, čt, pá 8–18, úterý zavřeno

Dům kultury
Nabídka kulturních pořadů různých žánrů (divadla, opery, operety,
balety, koncerty), výchovných pořadů, tanečních, kvalifikačních a jazykových kurzů, odborných seminářů, přehlídek a festivalů.
Tolstého 2 | tel. 604 293 037, e-mail: program@dko.cz, www.dko.cz

Dělnický dům
Koncerty, plesy, workshopy, školení, svatby, meetingy, briefingy, coffee breaky, školení s možností zajištění veškerého cateringu a další.
Žižkova 15 | tel. 724 990 055, e-mail: info@delnak.cz, www.delnak.cz

Centrum environmentální výchovy PodpoVRCH
Zábavné, ale účelné zázemí pro výukové programy, činnost kroužků
a další aktivity v oblasti environmentální výchovy pro mateřské, základní a střední školy i pro veřejnost.
Březinovy Sady 10 | tel. 567 573 777, e-mail: vzdelavani@zoojihlava.cz,
www.zoojihlava.cz

Centrum pro rodinu Vysočina z. s.
Programy pro rodiče s dětmi, vzdělávání rodičů, sociální služby, dobrovolnictví, náhradní rodinná péče, programy pro školy, kulturní akce,
poradna pro rodiny.
Chlumova 3 | tel. 736 529 346, 739 247 357, centrum@centrumrodin.cz,
www.centrumrodin.cz

Dům dětí a mládeže
DDM nabízí spoustu zájmových útvarů pro děti od 3 let.
Brněnská 46 | tel. 567 303 521, info@ddmjihlava.cz, www.ddmjihlava.cz

Dům filharmonie
Koncerty Filharmonie G. Mahlera. Možnost pronájmu prostor.
Kosmákova 9 | tel. 736 125 855, e-mail: reditel@f-gm.cz, www.f-gm.cz

Biofarma Sasov – Josef Sklenář

Základní umělecká škola

Prohlídky pro školy, školky a skupiny po předchozí domluvě. Individuálně se lze po dohodě připojit k některé skupině. Exkurze (cca 1,5 hod)
probíhají v pracovních dnech a zahrnují i malou ochutnávku produktů.

Koncerty a představení žáků i učitelů.
Masarykovo náměstí 16 | tel. 564 565 622, e-mail: info@zus-jihlava.cz,
www.zus-jihlava.cz

Cinestar

Galerie Půda

Multikino se čtyřmi klimatizovanými kinosály a 501 pohodlnými místy
k sezení. Moderní promítací systémy, špičkový obraz, digitální ozvučení.

Výstavní prostor nabízí možnost setkat se s aktuálním mladým uměním „ve středu“, mezi Prahou a Brnem. Vstup přes firmu JAVAB.

Ostatní tipy

Hradební 1 (OC City Park) | tel. 567 129 999, e-mail: jihlava@cinestar.cz,
www.cinestar.cz

Joštova 27 | tel. 603 145 660, galeriepuda@gmail.com, www.facebook.com/
galeriepuda | otevřeno | pouze v době konání výstav po–pá 8–12, 13–17

Městská knihovna Jihlava

Spolek na podporu mezinárodního přátelství Slunce

Besedy, autorská čtení, výstavy, kurzy, tvůrčí dílny a přednášky, v nabídce je rovněž veřejně přístupný internet.

Pořádání kulturních a volnočasových akcí pro děti a mládež, pořádání
besed, výstav, festivalů a akcí s mezinárodní tématikou.

Hluboká 1 | tel. 565 597 850–1, e-mail: knihovna@knihovna-ji.cz, www.

Tkalcovská 11 | e-mail: slunceweb@slunceweb.cz, www.slunceweb.cz

Kino Dukla

Galerie Bez obav

Digitální kino se dvěma sály (162 a 60 míst). Každodenní promítání.

Výtvarná dílna a prodejní galerie Denního a týdenního stacionáře Jihlava.

Sasov 2 | tel. 567 312 281, e-mail: info@biofarma.cz, www.biofarma.cz

Knihkupectví a Čajovna K & P
Masarykovo náměstí 21 | tel. 567 312 873, e-mail: cajiva@seznam.cz

Vydalo statutární město Jihlava v roce 2017 v nákladu 1500 kusů. Grafická úprava Eva Bystrianská.
Na titulní straně fotografie Leoše Skokana z představení Horáckého divadla Jihlava. Tisk Nová tiskárna Pelhřimov spol. s r. o.

Kam za kulturou

Kam
za kulturou
a sportem?

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.visitjihlava.eu
kam -kultura sport - CZ1

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava

Lyžování

Nízkoprahový klub pro mládež od 14–26 let. Sociální servis, besedy,
promítání, fotbálek, deskové hry, zkušebna, nahrávací studio.

Jihlava – Rudný (Šacberk)

Sídliště U Pivovaru | 567 304 802, vrakbar@jihlava.charita.cz, www.vrakbar.cz

Klub Zacheus
Klub pro volný čas. Setkání rodin s dětmi, večery deskových her, výstavy, přednášky, výklady Bible.
Komenského 20 | tel. 736 265 817, e-mail: frantisektichy@email.cz

Délka vleku 370 m (dvoukotva), převýšeni 80 m, šířka sjezdovky
40 m, osvětleni pro večerní lyžovaní, umělé zasněžovaní, dětský vlek.
Doprava autem od krematoria, autobusem č. 5 – zastávka „U lyžaře“,
možnost parkovaní „U lyžaře“
tel. 731 491 758, e-mail: info@sacberk.cz, www.sacberk.cz | provozovatel:
Salix Integra, s. r. o., kontaktní osoba: Pavel Havlíček

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Brtnice

Pořádání přednášek, seminářů, besed a výstav pro veřejnost.

Sjezdovka 360 m, kotva 356 m, převýšení 60 m; umělé zasněžování,
osvětlení, parkoviště.

Tolstého 16 | tel. 567 141 111, e-mail: vspj@vspj.czwww.vspj.cz

Senior Point
Kontaktní poradenské a informační místo pro seniory, internet pro
veřejnost, přednášky a akce. Vstup zdarma.
Palackého 26 | tel. 564 602 445, 605 660 445, e-mail: jihlava@familypoint.
cz, www.jihlava.familypoint.cz

Evžena Rošického 6 | tel. 605 259 428, 567 304 148, e-mail: kkpsj@
seznam.cz, www.kkpsj.cz

Golf

Čížov 7 | tel. 777 585 038, e-mail: rancuzelenesedmy@seznam.cz, www.
rancuzelenesedmy.cz

Horácký zimní stadion

Délka sjezdovky 600 m, kapacita 700 osob/hod., umělé osvětlení,
umělé zasněžování.

Krytý zimní stadion, možnost využití i k jiným účelům, např. koncerty.
V místě možnost občerstvení, parkoviště je součástí areálu. Zimáček,
sportoviště pro zimní sporty hned vedle stadionu, slouží především
pro bruslení veřejnosti, škol a tréninky hokeje a krasobruslení.

tel. 720 395 658, e-mail: autonot@ji.cz, www.cerinek.cz | provozovatel:
Autonot, v. o. s.; správce Miroslav Navrátil

tel. 732 921 877, www.gizela.cz | provozovatel: Lyžařský oddíl TJ Sokol
Luka n. J.

Sjezdovka se 2 kotvovými vleky 350 m, umělé osvětlení, středně obtížná příkřejší trať.
tel. 739 059 229, 728 510 707, www.mrakotin.cz | provozovatel: Mikšíšek

kam -kultura sport - CZ2

Ranč U Zelené sedmy
Akce pro firmy, vyjížďky na koních, ustájení koní, výcviky, krytá jízdárna, pořádání táborů.

Čeřínek u Jihlavy

Pořádání přednášek.

Romana Havelky 5a | tel. 567 230 166, vodniraj@smj.cz, www.vodni-raj.cz
| otevřeno | venkovní areál: po–ne 10–19 (otevřeno v závislosti na počasí),
krytá část: po 14–20, út–čt, ne 10–20, pá–so 10–21

Kuželna KK PSJ Jihlava
Kuželna se 4 drahami, kavárna. V areálu budovy bazénu.

Aeroklub Jihlava

Mrákotín

V létě je v provozu venkovní rekreační bazén s řadou atrakcí a plavecký 25 metrů dlouhý bazén s pěti drahami pro kondiční plavání. Pro
děti je k dispozici malý bazén a brouzdaliště. | Součástí venkovního
areálu jsou 2 hřiště na plážový volejbal a víceúčelové hřiště s umělým
povrchem na tenis, nohejbal nebo volejbal, venkovní „posilovna“. |
Celoročně jsou provozovány kryté bazény s krytým tobogánem a divokou řekou. Součástí je parní kabina, suchá sauna, masáže a turbosolárium.

Jezdectví

Strojírenská 7, Staré Hory, (areál bývalého Motorpalu) | tel. 605 278 864,
www.relax-golf.cz

F Point

Vodní ráj

Erbenova 2 | tel. 567 310 600, e-mail: jiri.chab@quick.cz, www.start.asp2.cz

Golfový simulátor, 3D zobrazení vybraných hřišť z celého světa.

tel. 567 571 727, www.brtnice.cz | provozovatel: MěÚ Brtnice

12 km od Jihlavy, délka sjezdovky 600 m, čtyřsedačková lanovka –
převýšení 94 m; kratší vlek – převýšení 50 m. Sněžná děla, umělé
osvětlení, parkoviště.

Koupání

Kuželna se 2 drahami.

Létání

Luka nad Jihlavou

Kam za sportem

Indoor

in-line bruslení, travnatá plocha pro sportovní aktivity i odpočinek,
návaznost na cyklostezky. Parkoviště, stojany na kola, lavičky.

Relax Golf Jihlava

Family Point

Masarykovo náměstí 34, 2. patro | e-mail: fpoint@fpoint.cz, www.fpoint.cz

Více informací o cyklostezkách v mapě Jihlava a okolí – cykloturistická mapa
nebo na www.visitjihlava.eu (cyklotrasy)

Kuželna Cháb

Bruslení

Kontaktní poradenské a informační místo pro rodiny, místo pro nakojení, nakrmení a přebalení dětí v centru Jihlavy, přednášky, internet
pro veřejnost. Vstup zdarma.
Palackého 26 | tel. 564 602 445, 605 660 445, e-mail: jihlava@familypoint.
cz, www.jihlava.familypoint.cz

Mlýn – ulice Helenínská | R01 Ulice Telečská – Pístov | R02 Smetanovy sady (centrum) – ulice Vrchlického – Na Dolech | R04 Ulice
Věžní (centrum) – Borovinka | R06 Ulice Demlova, Březinova – Helenín | R09 Cyklostezka v průmyslové zóně Hruškové Dvory | Jihlava –
Třebíč – Raabs: Helenín – Malý Beranov. Cyklostezka je vybudovaná
v rámci vyznačení mezinárodní cyklotrasy Jihlava – Třebíč – Raabs.

Cyklistika
Cyklotrasy „Stříbrné pomezí“
Statutární město Jihlava ve spolupráci s 26 partnerskými obcemi vytvořilo turistický systém o celkové délce 270 km. Dopravní značení v podobě očíslovaných rozcestníků (patníků), návěstí a upřesňujících značek
provází pěší i cyklisty po památkách a zajímavostech regionu. Systém
také využívá stávající turistické a cyklistické trasy. Více na www.stribrnepomezi.eu nebo na kontaktních místech partnerských obcí.
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 2 | tel. 565 591 847,
e-mail: tic@jihlava-city.cz

Cyklostezky Jihlava
B02 Parkoviště Zoo (centrum) – ulice Okružní | B04 Ulice Romana
Havelky (lávka) – ulice Havlíčkova | B05 Ulice Romana Havelky – Na
Dolech | G01 Skalka – Lesopark Heulos – most U Jánů | G04 Český

Tolstého 23 | tel. 567 331 434, hcdukla@hcdukla.cz, www.hcdukla.cz

Adventure Golf
Přírodní minigolf, golfový trenažér.
U Skály 11 | tel. 774 437 734, e-mail: adventuregolfjihlava@centrum.cz,
www.adventuregolfjihlava.cz

Vyhlídkové lety, tandemové seskoky, parašutismus, výstavy, letecké
dny, soutěže, atd.
Henčov 61 | tel. 567 303 171, e-mail: info@aeroklub-jihlava.cz, www.aeroklubjihlava.cz

AirCentrum
Poskytovatel paraglidingových tandemových letů v ČR.
Tolstého 2 | tel. 774 747 499, e-mail: info@aircentrum.cz, www.aircentrum.cz

Plavání, sauna

Horolezecká stěna

Sportovní hala SMJ

Lezecké centrum Wall street Tendon

Motokáry

6ti dráhový 25 metrů dlouhý krytý bazén s maximální hloubkou 1,8 m
společně s tobogánem, výukovým malým bazénem a skluzavkou pro
nejmenší. Hodiny pro veřejnost, kondiční plavání. Součástí budovy je
kuželna, posilovna, sauna, hala a tělocvična.

Na ploše 500 m se nachází 40 jistících linií. V nejvyšším bodě stěna dosahuje 10,5 m a největší převis je převislý na 10 metrech výšky o 9 m.

Čtyřkolky Vysočina

Evžena Rošického 6 | tel. 567 304 148, e-mail: bazen@smj.cz, www.bazenrosickeho.cz

2

Strojírenská 7, Staré Hory (areál bývalého Motorpalu) | tel. 776 082 464,
608 823 181, e-mail: lezeckecentrumjihlava@seznam.cz, www.lezeckecentrumjihlava.cz

Sportovní hala SK Jihlava

Tenis, squash

Víceúčelová hala, sportovní hala, tělocvičny, sauna.

Teniscentrum Jihlava

Okružní 2 | tel. 567 310 013, 737 907 409, sk_jihlava@volny.cz, www.
skjihlava.cz

Bowling, kuželky
Bowling Jitřenka
Kollárova 17 | tel. 739 615 090, e-mail: vaclavko@volny.cz,
www.bowlingjitrenka.wbs.cz

Bowling Snack-bar
Havlíčkova 58 | tel. 567 301 353, e-mail: info@bowlingsnackbar.cz, www.
bowlingsnackbar.cz

Bowling Tři věžičky
Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy | tel. 567 129 129, e-mail: info@trivezicky.cz, www.trivezicky.cz

8x venkovní antukový kurt; 5x kurt s umělým povrchem v tenisových
halách, 2x squashový kurt, 4x badmintonový kurt, využití kurtů v halách pro malou kopanou, nohejbal, volejbal.
Mostecká 24 | tel. 567 322 789, 607 183 578 e-mail: teniscentrum.jihlava@
telecom.cz, www.teniscentrum-ji.cz

Outdoor

Offroad výlety se čtyřkolkami, buggy, bagrování.
Vílanec 54 | tel. 777 222 992, e-mail: ctyrkolkyvysocina@centrum.cz, www.
ctyrkolkyvysocina.cz

Oblast 52
Čtyřkolky, skákací boty, paintball, velkoprostorový stan, půjčení
včetně obsluhy.
tel. 602 773 366, krejca.ondrej@seznam.cz, www.oblast52.cz

Paintball
JI-Paintball
Jasmínová 15 | tel. 732 580 958, e-mail: ji-paintball@seznam.cz, www.
ji-paintball.cz

Vodní sporty

Sportovně relaxační centrum Český mlýn

Vodácký klub Jihlava

Jeden z nejmodernějších skateparků v ČR nabízí celoroční sportovní
vyžití pro děti i dospělé. Areál se nachází nedaleko Vodního ráje na
pravém břehu řeky Jihlavy. | Dětské hřiště vybaveno lezeckou stěnou, posilovací stroje pro občany všech věkových kategorií, okruh pro

Půjčovna sportovních lodí, raftů a příslušenství.
Romana Havelky 1 | tel. 603 314 189, e-mail: vkj@vkj.cz, www.vkj.cz

