
Vítejte 
na Vysočině...

a vracejte se k nám!
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www.region-vysocina.cz

Vážení návštěvníci,

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava je především 
tradiční oslavou dokumentu, umění a významných témat, může se 
ale stát také začátkem Vašeho dalšího objevování Vysočiny – kraje 
plného překrásných míst a podnětných zážitků. S touto brožurou 
můžete využít zvýhodněných nabídek u našich partnerů a vypravit 
se za kulturou, zábavou i odpočinkem. 

Proto vybírejte z dále uvedených možností a vychutnejte si pobyt na 
Vysočině i po skončení festivalových dní, třeba v příštím roce 2019. 



O VYSOČINĚ
Kraj Vysočina se rozkládá v samém srdci České republiky na pomezí 
Čech a Moravy. Metropolí kraje je Jihlava, která díky těžbě stříbra pa-
třila ve středověku k nejbohatším městům českého království. Mezi 
návštěvníky Vysočiny je obzvláště ceněné její nedotčené přírodní 
bohatství a nezapomenutelné scenérie Českomoravské vrchoviny, 
které tvoří většinu kraje.

Kouzlo Vysočiny tkví také v kulturním a historickém odkazu, který 
zde zanechala řada významných architektů, sochařů či malířů, je-
jichž umělecké skvosty se zachovaly dodnes. Vysočina nabízí mno-
ho romantických zámků, majestátných hradů, při toulkách přírodou 
často narazíte na zříceniny, rozhledny, památky lidové architektury 
a další architektonické zajímavosti. Církevní památky jsou tu na kaž-
dém kroku, stejně tak jako památky židovského osídlení. Na Vyso-
čině navíc můžete navštívit hned tři z dvanácti památek zapsaných 
na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
v České republice. 

Jedná se o poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve 
Žďáru nad Sázavou, historické centrum společně se zámkem v Tel-
či a baziliku sv. Prokopa s židovskou čtvrtí v Třebíči. Tyto památky 
tvoří pomyslný trojúhelník, a pohodlně je tak můžete navštívit třeba 
během prodlouženého víkendu, protože vzdálenost mezi nimi je při-
bližně 40 kilometrů.

židovská čtvrť v Třebíči



poutní kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Žďár nad Sázavou
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DOSTUPNOST
Jednou z dalších předností Vysočiny je její strategická poloha. Celý 
kraj protíná dálnice D1, která prochází také krajským městem Jihla-
vou. Cesta z Prahy i Brna trvá v průměru kolem jedné hodiny, v zá-
vislosti na cílovém místě v regionu. Díky této dopravní tepně je za-
jištěno spojení s dalšími významnými městy i mezinárodními letišti.
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POzNejTe VYSOČINU
S mObIlNí aPlIkací!

Mobilní aplikace Turistický průvodce po Vysočině vám představí 
turistické cíle a nabídne možnosti trávení volného času na Vysočině.

Pokud se řadíte mezi vyznavače cykloturistiky, pak jistě oceníte apli-
kaci cyklovýlety po Vysočině. Najdete v ní 40 tipů na cyklovýlet, 
který je zakreslen v mapě, kde díky turistické vrstvě uvidíte i zajíma-
vosti a turistické cíle ve vašem okolí. 

turistický
průvodce

cyklovýlety
aplikace pro iOS

cyklovýlety
aplikace pro Android
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VYSOČINa fIlm OffIce

Vysočina Film Office je neziskovou regionální filmovou kanceláří, kte-
rá je začleněna v krajské destinační společnosti Vysočina Tourism.

Jejím úkolem je propagovat Vysočinu jako atraktivní filmovou lokali-
tu, zpracovávat poptávku a dotazy ze strany filmových tvůrců, a být 
tak spolehlivým kontaktním místem pro různé audiovizuální společ-
nosti, které se zabývají produkcí filmů, televizních pořadů, dokumen-
tů, reklamních, hudebních klipů a dalších děl.

Vysočina Film Office spolupracuje s Czech Film Commission, která 
propaguje Českou republiku jako atraktivní filmovou lokalitu a po-
skytuje praktické informace českým i zahraničním filmovým produ-
centům.

info@filmvysocina.cz
www.filmvysocina.cz

Vysočina Tourism, p. o.
Vysočina Film Office
Na Stoupách 144/3
586 01 Jihlava
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jIHlaVa

Brána Matky Boží
Brána je symbolem města Jihlavy a jedinou branou, která se zacho-
vala z pěti středověkých bran. Je zde umístěna expozice reprodukcí 
obrazů akademického malíře Gustava Kruma s názvem Z historie Jih-
lavy a expozice Jihlavská pevnost. 

www.visitjihlava.eu

Dům Gustava Mahlera
V domě se nachází stálá expozice věnována osobnosti významného 
hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera. Ve 2. patře je ak-
tuálně umístěna výstava černobílých fotografií Miroslava Machotky, 
zachycující vztahy i kontrasty denně míjených, a v obyčejnosti se ztrá-
cejících scenérií města.

zvýhodněná nabídka:
Pro akreditované návštěvníky MFDF je po předložení akreditace po 
dobu konání festivalu od 25. 10. 2018 do 31. 12. 2018 vstup do obou 
objektů zdarma.

www.mahler.cz
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socha Neptuna 
na náměstí v Jihlavě
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Jihlavské podzemí
Jihlavské podzemí je významnou historickou stavební památkou 
města. Co do rozsahu podzemního labyrintu přímo pod městskou 
zástavbou je po Znojmu druhým největším na území naší republiky.
Chodby jsou raženy ve skále v několika podlažích. V roce 1978 zde 
byla amatérskými speleology objevena tzv. „svítící chodba“. 

zvýhodněná nabídka:
Pro akreditované návštěvníky MFDF je po předložení akreditace po 
dobu konání festivalu od 25. 10. 2018 do 31. 12. 2018 vstupné 40 Kč.

www.jihlava.cz/podzemi

zOO jIHlaVa
Zoo Jihlava se nachází v malebném údolí řeky Jihlávky, v bezprostřed-
ní blízkosti centra města. Více než 200 druhů zvířat je k vidění ve 
stylových expozicích, členěných podle kontinentů. Unikátní expozicí 
je tropický pavilon s nejrůznějšími zástupci skupiny plazů včetně kro-
kodýlů. Zoo je otevřena každý den po celý rok. Návštěva v každém 
ročním období má své kouzlo. Celoročně je v provozu také občerst-
vení s vnitřním sezením.

zvýhodněná nabídka:
Využijte slevu 25 % na vstupné s platností do 31. 3. 2019.

www.zoojihlava.cz
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tygr sumaterský
Zoo Jihlava
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PelHŘImOV
MÚZYum Lipských
Na počest svým slavným rodákům Pelhřimov 
vytvořil MÚZYUM LIPSKÝCH. Mapuje se zde
umělecký přínos slavné pelhřimovské herecké rodiny Lipských. Prá-
vě tady máte příležitost vstoupit do života i filmů této rodiny. Mů-
žete zde vidět život a díla spolu s jejich působením v Pelhřimově, 
filmovou tvorbu a všechna ocenění věnována Lubomírem a Oldři-
chem Lipských. Návštěva tohoto místa zaujme jak malé, tak i velké 
návštěvníky a zanechá mnoho znalostí i radost, kterou členové to-
hoto rodu rozdávali nebo jejich žijící potomci rozdávají.

zvýhodněná nabídka:
Využijte nabídku na 1 + 1 vstupné zdarma s platností 
do konce roku 2019. 

www.pelhrimovsko.cz

mUzeUm RekORDŮ 
a kURIOzIT PelHŘImOV
Ideální turistický cíl. Na své si přijdou děti, do-
spělí i senioři. Uvidíte stovky exponátů největ-
ších, nejmenších, nejdelších, nejtěžších. V ex-
pozici Zlaté české ručičky naleznete světově ojedinělou kolekci více 
než 90 unikátů ze zápalek a zápalkových hlaviček a další výrobky 
šikovných českých rukou. Vše nej najdete v pěti patrech historické 
věže muzea, třech patrech expozice Zlaté české ručičky a venkovní 
zahradě s obřími předměty. Pejsci a cyklisté vítáni. Speciální prohlídky 
pro handicapované návštěvníky.

zvýhodněná nabídka:
Po předložení této brožurky získáte slevu 20 % na vstupné 
+ slevu 50 % na Českou knihu rekordů (platí v obou 
expozicích Muzea do konce roku 2019).

www.dobryden.cz
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náměstí v Pelhřimově
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TŘebíČ
czecH jeWISH eXPeRIeNce
Zažijte židovskou kulturu – budete moci ochut-
návat, péct nebo tancovat! Projekt Czech Jewish 
Experience vyhrál 1. místo v Kraji Vysočina v sou-
těži T-mobile Rozjezdy 2016.

zvýhodněná nabídka:
„Vezměte s sebou kamarády!“ – 3 + 1 ZDARMA. Vyberte si některý
ze zážitkových balíčků a jeden kamarád nebo člen rodiny prožije 
Czech Jewish Experience zdarma. TŘEBÍČ NEMŮŽETE PROJÍT, MU-
SÍTE JI PROŽÍT! Zveme vás na návštěvu Města Třebíče, které nabízí 
tři UNESCO památky. Nabídka platí do konce roku 2019.

www.czechjewishexperience.com

www.zamekzdar.cz

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ZÁMEk ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Zažijte cestu, zažijte příběh!
Nechte se provést příběhem areálu bývalé-
ho cisterciáckého kláštera a dnešního zám-
ku rodiny Kinských s unikátní multimediální 
zážitkovou expozicí pro malé i velké.

zvýhodněná nabídka:
Multimediální a interaktivní Muzeum nové generace ve Žďáru nad 
Sázavou, které se nachází v areálu zámku, se řadí k těm nejmoder-
nějším ve střední Evropě. Nyní máte možnost navštívit ho za zvý-
hodněné vstupné se slevou 15 %. Nabídka platí na vstupenku pro 
dospělou osobu do konce roku 2019.
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Muzeum nové generace
ve Žďáru nad Sázavou 17



Přijeďte do Humpolce a navštivte unikátní recesistické muzeum vě-
nované Hliníkovi – nejslavnějšímu humpoleckému přistěhovalci, nebo 
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky pojmenované po humpoleckém rodáku a 
světoznámém antropologovi.
V Muzeu Dr. Aleše Hrdličky si prohlédnete indiánské masky, rituální 
předměty, zbraně, hračky a dokonce je tu postavený i stan tee pee. 
Další dvě expozice jsou zaměřené na rodiny s dětmi – bezmála sto 
loutek uspořádaných do pohádkových scenérií, nechybí ani hrozivý 
drak. Druhá expozice je mírně strašidelná – v podzemní sluji najdete 
čerty, rarachy a pekelníky, povalující se po slámě, hrající karty, oku-
sující si nehty... ale nebojte se, vše je z keramiky. Úchvatná je také 
sbírka minerálů, výstavka starých zbraní, výstavka dýmek… a mnoho 
dalšího. 

zvýhodněná nabídka:
Využijte nabídku na 1 + 1 vstupné zdarma do Muzea 
Dr. Aleše Hrdličky a Hliníkária s platností do 30. 5. 2019.

www.infohumpolec.cz

HUmPOlec
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pamětní deska
věnovaná Hliníkovi



www.telc.eu

TelČ

Zažijte a obdivujte jedinečnou atmosféru Telče – z ptačí perspektivy 
či procházkou po historickém náměstí, a nechejte se unést krásou 
měšťanských domů, zámku i památek a čistou Vysočinou.

zvýhodněná nabídka:
Navštivte Telčské podzemí se zajímavými fakty z historie města a 
interaktivní zábavně-naučnou expozicí a využijte zvýhodněnou na-
bídku na vstupné 1 + 1 zdarma do konce roku 2019. Prohlídky po do-
mluvě v informačním centru.

PaNSkÝ DVŮR TelČ
Centrum volnočasových aktivit

kULTURA, ADRENALIN, ZÁBAVA, SPORT I ODPOČINEk… 
TO Vše Na jeDNOm míSTĚ.
Najdete u nás: LEZECKÉ CENTRUM (lanový park a lezeckou stěnu) • 
HERNU PRO DĚTI S KAVÁRNOU • ZAJÍMAVÉ EXPOZICE • INFOCEN-
TRUM • PŮJČOVNU ELEKTROKOL • BIKE PARK • KULTURNÍ VYŽITÍ • 
PENZION • PROSTORY K PRONÁJMU • PROGRAMY PRO ORGANIZO-
VANÉ SKUPINY (školky, školy, tábory, firmy).

zvýhodněná nabídka:
Volná vstupenka – platí od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 do areálu 
Panský dvůr Telč, jako vstupenka na vybranou aktivitu pro dospělou 
osobu nebo dítě. Podmínka použití je zakoupení druhé 
vstupenky ve stejné nebo vyšší hodnotě.

www.panskydvurtelc.cz
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historické slavnosti 
v Telči



šIklaND
zážitkový komplex s největší nabídkou 
služeb a zábavy v ČR

Přeneste se na divoký západ a v dobovém 
oblečení buďte součástí jeho příběhu. Zažijte 
dobrodružství se spoustou zábavy. Šikland na-
bízí unikátní show pod širým nebem – Velkou 
ohňovou show, Westernovou show, divadla, 
festivaly a další. Preferujete adrenalinové zážitky na offroadové drá-
ze, romantické vyjížďky na koních, odpočinek v přírodním biotopo-
vém koupališti s divokou řekou, aktivní odpočinek při beach volej-
balu anebo vše dohromady? Využijete hotelového resortu Šikland, 
komfortní kemp, autokemp, teepee, nebo mobile-home. Pro fes-
tivaly, rodinné výlety, firemní akce a teambuilding je Šikland jako 
dělaný. Těšíme se na vás. 

zvýhodněná nabídka:
Sleva 15 % na ubytování v hotelovém resortu Šikland pro firmy z Vy-
sočiny, které v Šiklandu uspořádají svůj kongres. Při objednání stačí 
uvést heslo “VYSOČINA”.

www.sikland.cz

VOLNÁ VSTUPENkA
Platí od 30. 6. 2019. – 1. 9. 2019 do areálu Šiklův mlýn, Zvole 
nad Pernštejnem, jako jednodenní vstupenka pro dospělou osobu 
nebo dítě. Platnost při zakoupení druhé vstupenky ve stejné nebo 
vyšší hodnotě. Vstupenka platí na většinu akcí v sezóně 2019. 
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Šikland



www.pohadkova-rise.cz

www.pivovar-dalesice.cz

Chcete se se svými dětmi opravdu 
dobře pobavit? Pohádková říše Fábula 
v Kamenici nad Lipou je ideálním mís-
tem pro váš rodinný výlet. Je založena na tematice české pohádky 
a osobním kontaktu s živými pohádkovými bytostmi. Čeká vás tu 
pohádkové sklepení, divadlo, dílny, mini ZOO, hlavolamy, únikovka, 
bludiště, středověká krčma i pohádková cukrárna a mnoho dalšího!

zvýhodněná nabídka:
Sleva 25 % na vstupné v letní sezoně 2019 
(červenec a srpen, 10:00 – 18:00).

RODINNÝ ZÁBAVNÝ 
PARk FÁBULA

PIVOVaR fIlmOVÝcH 
POSTŘIŽIN DALEŠICE
Místo s poetickou atmosférou, které dobře 
znáte, pokud jste viděli film Postřižiny.

• Pivovarská restaurace
• Hotel
• Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví
• Prohlídka současné výroby s ochutnávkou z tanků
• Půjčovna kol a e-kol

zvýhodněná nabídka:
Druhá vstupenka do muzea pivovarnictví zdarma, dvě Dalešická piva 
čepovaná na hladinku k hlavnímu jídlu zdarma. 
Platí do 31. 5. 2019.
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pivovar filmových Postřižin 
Dalešice
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HRaD leDeČ
NAD SÁZAVOU
Ledečský hrad se řadí mezi nejstarší 
šlechtické hrady v Čechách a je jediným 
dochovaným hradem středního Posázaví. 
Tento složitý komplex hradu se vypíná na vápencovém ostrohu nad 
řekou Sázavou, kde vévodí krajině a městu Ledči nad Sázavou.

zvýhodněná nabídka:
Po předložení této brožurky získáte 1 + 3 volné vstupenky. Platnost 
nabídky je do konce roku 2019.

www.hrad-ledec.cz

www.centrumeden.cz

ceNTRUm eDeN
Z dříve chátrajícího statku Mittrow-
ských v Bystřici nad Pernštejnem 
vznikl interaktivní zábavní a pozná-
vací park, kde se prolíná historie s bu- 
doucností. Areál je rozdělen do tří částí, ve kterých si najde zábavu 
celá rodina. V Panském dvoře a v Horácké vesnici se návštěvníci doz-
vědí o řemeslech, zemědělství a historii našich předků. Ekopavilon se 
zaměřuje na šetrný přístup k životnímu prostředí a úsporu energií.

zvýhodněná nabídka:
Po předložení této brožurky dostanete k jedné zakoupené nesnížené 
vstupence druhou zdarma. Vstupenku lze uplatnit v běžné otevírací 
době nebo na některou z tematických akcí, které v centru připravu-
jeme (nelze využít na akci Festival minipivovarů). Platnost je do konce 
roku 2019.
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MěSTSké LÁZNě 
Nové město na moravě
Městské lázně nabízejí komplexní 
služby v oblasti sportu a relaxace pro širokou veřejnost i profesionální 
sportovce. Areál se nachází v samém srdci Vysočiny v blízkosti centra 
Nového Města na Moravě. Návštěvníkům je k dispozici bazénová hala 
s plaveckým, relaxačním i dětským bazénem a vířivkou, saunový svět, 
fitness a solárium. Pohodu a odpočinek přináší masáže a zážitkové 
koupele. 

zvýhodněná nabídka:
Po předložení této brožurky získáte 10% slevu na základní vstupné 
do bazénů, fitness či saunového světa. Nabídka platí 
do konce března roku 2019.

lazne.nmnm.cz

ZÁMECkÝ AREÁL
ŽIROVNICE
Návštěva Zámeckého areálu v Žirovnici je veli-
ce obohacující, neboť zde můžete vidět celou 
řadu expozic na různých místech: Zámek (Ná-
stěnné gotické malby z 15. století, Květiny na šlechtickém sídle); Pivo-
var (Knoflíkářství a perleť, Historické šicí stroje, Ukázka pivovarnictví); 
Špýchar (Venkovské tradice a řemesla).

zvýhodněná nabídka:
Při návštěvě Zámeckého areálu Žirovnice a zakoupení vstupenky na 
Zámek a Pivovar obdrží návštěvník prohlídku Špýcharu zdarma. Platí 
od teď až do konce roku 2019 dle otevírací doby Zámeckého areálu 
Žirovnice (duben – říjen).

www.zirovnice.cz
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PeNzION klOkOČí
Pension Klokočí se nachází na odlehlém 
místě uprostřed přírody, 8 km od No-
vého Města na Moravě. Skvělá poloha 
představuje ráj pro cyklisty a běžkaře. 
Restaurace s terasou a autentickými interiéry nabízí vysoce kvalitní 
pokrmy mezinárodní a české kuchyně. Relaxovat hosté mohou ve 
wellness centru se saunou a vířivkou.

zvýhodněná nabídka:
Sleva ve výši 10 % na ubytování v penzionu Klokočí 
do konce roku 2019.

www.pension-klokoci.cz

www.katerinaresort.cz

ReSORT 
SVATÁ kATEŘINA
Žádná auta, jen ticho, klid a šumění 
stromů vlnících se ve větru. Výjimečné místo v čisté přírodě zasvěcené 
ájurvédské medicíně, relaxaci a wellness. To vše a mnohem více před-
stavuje Resort Svatá Kateřina.

zvýhodněná nabídka:
Sleva z ceny ubytování se snídaní ve výši 15 % a sleva na pobytové a 
programové balíčky ve výši 10 % do konce roku 2019 (nelze kombi-
novat s jinými slevami a mimořádnými nabídkami).
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www.hotelbrixen.cz/hb/

HOTel bRIXeN
Hotel Brixen se nachází 20 km 
od sjezdu z dálnice D1, v rezi-
denční čtvrti Havlíčkova Brodu. Interiér hotelu ctí odkaz Karla Hav-
líčka Borovského a poskytuje ubytování v příjemném a klidném 
prostředí. Individuální přístup personálu k ubytovaným hostům ho-
telu zaručuje kvalitu služeb a pohodlí, za což dostal hotel ocenění 
„CZECH HOTEL AWARDS 2017 – HOTEL OF THE YEAR“. 

zvýhodněná nabídka:
Sleva ve výši 15 % na ubytování v hotelu Brixen v Havlíčkově Brodě 
s platností do konce roku 2019.

HOTEL MÁNES
SVRaTka
Nově zrekonstruovaný Hotel Mánes s ideální polohou ve středu re-
publiky v krásném prostředí Českomoravské vysočiny a chráněné 
krajinné oblasti Žďárské vrchy je ideální místo pro relaxaci i aktivně 
strávenou dovolenou.

zvýhodněná nabídka:
Sleva z ceny ubytování v Hotelu Mánes ve výši 15 % na 1 noc a 10 %
na využití wellness – sauna + whirpool (platí do konce roku 2019 s vý-
jimkou termínu biatlonu, Velikonoc a Silvestra).

www.hotel-manes-svratka.cz
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MUZEA A GALERIE
zřizované krajem Vysočina
zvýhodněná nabídka:
Vstupné 1 + 1 zdarma do uvedených muzeí a galerií do konce roku 2019.

Muzeum Vysočiny Jihlava
Nabízí návštěvníkům stálou expozici s názvem Od gotiky po současnost 
– osm století v historii města, dále expozice pojmenované Živá příroda 
Českomoravské vrchoviny, Krása středověké plastiky, Dolování a minco-
vání na Českomoravské vrchovině, Geologie Českomoravské vrchoviny 
a řadu krátkodobějších výstav. Zajímavé expozice nabízí také pobočky 
v Třešti a Telči. 

Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč sídlí v bývalém valdštejnském zámku, který byl 
přestavěn v 16. století z původně benediktinského kláštera. Po rozsáh-
lých stavebních úpravách zámku a přípravách nových expozic je možno 
zhlédnout čtyři stálé expozice: Svět neživé přírody, Svět portálů a bran, 
Valdštejnové na Třebíči a Lidé. Místa. Osudy.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov se nachází v prostorách bývalého zám-
ku pánů z Říčan. V muzeu se nachází expozice akademického socha-
ře a medailéra Josefa Šejnosta (rodáka z Těšenova pod Křemešníkem) 
a jeho syna akademického sochaře Zdeňka Šejnosta. Další části ex-
pozice se zaměřují na historii města napříč staletími a společenský 
život v 19. století. V muzeu si návštěvníci mohou prohlédnout také 
Městskou šatlavu. 

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Muzeum sídlí v tzv. Havlíčkově domě na náměstí a nachází se v něm 
stálá expozice „Karel Havlíček Borovský – život a odkaz“. Každoročně se 
v muzeu koná celá řada výstav. 

muzeum.ji.cz

www.muzeumtr.cz

www.muzeumpe.cz

www.muzeumhb.cz
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Hrad kámen
Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století. Hrad Kámen 
nabízí návštěvníkům tři expozice: Bydlení (životní styl a bydlení v 19. sto-
letí a na počátku 20. století), Starý palác a Jednostopá vozidla. 

Hrad Roštejn
Hrad Roštejn, romantický lovecký hrádek v lesích, vás zve na prohlídku 
svých vnitřních prostor, černé kuchyně, k výstupu do věže či k posezení 
na nádvoří. Roštejn díky své poloze v centru bývalé lovecké obory v sobě 
snoubí historii s přírodou a je ideálním místem rodinných a sportovních 
výletů. Hrad nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, ale veřejnosti je stále 
částečně přístupný.

Oblastní galerie Vysočiny
Galerie sídlí ve dvou cenných renesančních měšťanských domech v his-
torickém centru Jihlavy. V budově v dolní části Masarykova náměstí 
je umístěna stálá expozice z vlastních sbírek galerie, dále se tu konají 
zejména výstavy zaměřené na umění devatenáctého a první poloviny 
dvacátého století. Dům na ulici Komenského je využíván především pro 
pořádání výstav současného umění. 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zaujímá specifické mís-
to v síti českých galerií, neboť se jako jediná v republice specializuje na 
moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Galerie sídlí v budově zámku, kde si můžete prohlédnout stálou ex-
pozici, a každoročně se zde koná několik výstav, koncertů a dalších 
kulturních akcí.

www.hradkamen.cz

www.hrad-rostejn.cz

www.ogv.cz

www.galeriehb.cz

www.horackagalerie.cz

31



Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
info@vysocinatourism.cz
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Autoři fotografií:
Vladimír Kunc, Lubomír Dajč, Jaroslav Horák, 
Ladislav Slanec, Petr Komárek, Ondřej Chvátal, 
statutární město Jihlava, archiv Vysočina Tourism


