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Brtnice, pohledy na městečko 
a zámek podle F. Kalivody 
z roku 1857,  
kolorovaná barevná litografie

Průvod císaře Karla VI. 
na brtnickém náměstí 
v roce 1723, 
práce dětí ze ZŠ Brtnice  

Příjezd císaře Karla VI. 
do Brtnice v červnu 1723, 
K. F. Tepper,  
olej na plátně



1 Rokštejn - informační tabule (mimo záběr)
2 Rybník Šamonín (mimo záběr)

2a Panská Lhota (mimo záběr)
3 Židovské hřbitovy
4 Kaple P. Marie Pomocné
5 Hoffmannův dům
6 Radnice
7 Náměstí
8 Valdštejnský dům - infocentrum, muzeum
9 Farní kostel a fara

10 Klášter, kostel a klášterní zahrada
11 Zámek
12 Židovský most



Brtnická stezka  
– přírodou ke kulturní promenádě

Příjemnou krajinou lesů, nevysokých pahorků, rybníků 
a romantických údolí se vine tok říčky Brtnice. Stejnojmen-
né městečko se nachází v nadmořské výšce 510 - 515 met-
rů. Kopce, které jej obklopují, dosahují výšky přes 
600 m n.m. Na jihovýchodě je to Strážka, vysoká 
609 m n.m., na východě Malín – má 634 m n.m., na seve-
rovýchodě Strážnice se 602 m n.m. Nejvyšším vrcholem 
v okolí je na západě Brtnický vrch (Šuberka) se 646 m nad-
mořské výšky. Brtnická stezka začíná u hradu Rokštejna, 
nedaleko soutoku říčky Brtnice s řekou Jihlavou. Pak ji 
opouští, aby se k ní na konci putování opět v Brtnici vrátila. 
Navazuje na systém cyklostezek i tras pro pěší turisty. Vzdá-
lenost z Rokštejna do Brtnice k židovskému hřbitovu po 
modré turistické značce je 7790 m, trasa pro cyklisty přes 
Panskou Lhotu a Malé je dlouhá 6750 m. Okruh 
po Brtnici čítá 2700 m. Nejkrásnější přírodní partie trasy 
jsou přírodní rezervací a nejcennější stavby, svědky staleté 
historie, chrání památková péče. Okruh Brtnické stezky 
ve městě informuje o významných historických meznících, 
jak se zapsaly od 13. století v jeho architektuře, umění i pí-
semnostech. Součástí stezky je i muzejní expozice v Domě 
Valdštejnů. Říčka v centru Brtnice dělí hlavní náměstí a pro-
téká pod návrším se zámkem, který dominuje městu.

Na historickém mostě na náměstí u sochy sv. Rocha 
se vždy po několika letech při pouti setkává církevní procesí 
a „historický průvod“ ke společnému díkůvzdání za překo-
nání ničivého moru, který postihl Brtnici v roce 1715. Více 
než 200 místních občanů v kostýmech mnichů, řemeslní-
ků, knížecí rodiny atd., prochází za zvuku bubnů, fanfár, 
střelby z hmoždířů a zvonění zvonů městem a předvádí bar-
vitou podívanou z počátku 18. století.

První zachovaná písemná zmínka o Brtnici je z roku 
1234. Dalším významným mezníkem je rok 1486, kdy 
na žádost Hynka z Valdštejna povýšil Matyáš Korvín Brtnici 
na městečko a udělil jí právo dvou trhů ročně. Postupně 
udělovali panovníci městečku další privilegia. Trhová Brtni-
ce, jak se až do vzniku republiky nazývala, měla nakonec 
šest výročních a šest dobytčích trhů. S trhy týdenními 
to znamenalo 115 skutečně konaných tržních dnů. V průbě-
hu staletí spravovaly Brtnici dva významné rody. Do roku 
1623 to byl rod pánů z Valdštejna a poté italský rod 
z Collalta a San Salvatore. Zatím poslední důležitou listinou 
v historii města je Rozhodnutí předsedy PS Parlamentu ČR 
Václava Klause ze dne 27. října 2000, kterým se městečko 
Brtnice spolu s devíti místními částmi povyšuje na město.

 



Nad údolím se tyčí hrad Rokštejn se zbytky dvou paláců a mohutná 
hranolová věž, vysoká 17 m. 

Poprvé je hrad připomínán v roce 1289. Kolem roku 1359 připojuje 
hrad ke svému zboží moravský markrabě Jan Jindřich. Mezi lety  
1396 –1399 se dostává hrad do držení Valdštejnů. Když byl za husitských 
válek pobořen, Valdštejnové přenesli své sídlo do Brtnice a Rokštejn opustili. 

Za Jana Jindřicha došlo k rozsáhlé přestavbě celého objektu.  
Z původního hradu zůstala v podstatě pouze hlavní hranolová věž, která 
byla zvýšena o další patro. Nově vybudovaný palác měl v prvním patře vel-
ký reprezentační sál, s kterým sousedila patrně kaple – sanktuář ve stěně se 
zachoval dodnes. Horní hrad také obklopila nová hradba, stejně jako dolní 
hrad s dolním palácem a druhou hranolovou věží.

Reprezentační prostory v nižších patrech obou paláců zdobily podlahy 
s reliéfní dlažbou. Valbové střechy kryly prejzy. Hrad byl v tomto období vy-
tápěn krby a kachlovými kamny. Výsledkem přestavby Jana Jindřicha, 
ukončené před rokem 1380, byl tzv. dvojhrad s parkánem, z něhož se brá-
nou v severní hradební zdi vjíždělo do vlastního hradu, mohutné stavby  
s trojnásobným opevněním o celkové zastavěné ploše téměř 0,6 ha. 

Valdštejnové pak po roce 1400 vlastně pouze dostavbami rozšiřovali 
prostory. Zvýšili palác horního hradu o další patro, dolní palác vybavili teplo-
vzdušným topením, v dolní části hradu byl přistavěn nový hospodářský trakt aj. 

Původně záchranný výzkum hradu Rokštejna byl zahájen roku 1981. 
Dnes patří k největším výzkumům tohoto druhu středověkých památek ne-
jen u nás, ale i v rámci středoevropském. Vedoucím výzkumu je od počátku 
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský CSc. (FF Masarykovy univerzity v Brně). 

Další zastavení: Rybník Šamonín

Rokštejn1



2Rybník Šamonín

Rybník Šamonín byl obnoven na svém původním místě v roce  
2009 a spolu s ním byly vystavěny 2 tůňky v místě tamní podmáčené 
louky. Vodní plocha rybníka zaujímá asi 28.000 m2. Celá oblast je ohraniče-
na říčkou Brtnicí, Mlýnským a Špitálským potokem. Revitalizací nivy  
a obnovením Mlýnského potoka vznikl vodní biotop se stojatou vodou  
a bylo dosaženo ekologické stability území, které poskytuje vhodná stano-
viště pro rostlinná a živočišná společenstva spjatá s vodním a mokřadním 
prostředím. 

Na rybník Šamonín navazuje údolí říčky Brtnice s prudkými svahy  
a hustě zarostlými lesními porosty. Vlastní tok je lemován porosty olší a vrb. 
K nejcennějším rostlinným společenstvům patří zejména suchomilná vege-
tace skalnatých svahů a jižně exponovaných strání, která hostí řadu teplo-
milných druhů rostlin a živočichů.

K ochraně nejcennějších částí údolí byla v roce 2001 na ploše nece-
lých 70 ha zřízena přírodní rezervace. Hlavním motivem ochrany zde byly 
populace regionálně velmi významných druhů pavouků, motýlů, rostlin  
a dalších organizmů. 

V posledních zhruba 20-ti letech postupně dochází k poměrně rozsáh-
lým změnám v tomto území, zejména postupnému zarůstání suchých strání 
a mezí náletem keřů a stromů, zalesňování nevyužívaných luk a pastvin, což 
vede k ubývání řady živočišných a rostlinných druhů. Cílem ochrany přírody 
v následujících letech bude postupná obnova suchých trávníků, luk a pod-
pora přirozených lesů na svazích údolí. 

Na říčce Brtnici, v blízkosti nedaleké vsi Doubkova, zaniklé již ve  
13. století, stojí starý Viďourkův mlýn. Ještě ve 30. letech minulého století 
se v něm mlelo.

 Další zastavení: Panská Lhota



Panská Lhota je zmiňována roku 1233 v listině olomouckého bisku-
pa Roberta jako desátková ves kostela ve Staré Jihlavě. Hned v následujícím 
roce 1234 je uvedena v listině markraběte Přemysla, který na přání své 
matky královny Konstancie daroval Jihlavu, Brtnici a okolní vsi nově založe-
nému klášteru u Tišnova. Jméno vypovídá, že se jednalo o ves založenou na 
méně kvalitní půdě, a proto do jisté lhůty (lhoty) osvobozenou od feudálních 
dávek a povinností. Přívlastek Panská vznikl údajně zkomolením slova Pa-
nenská, protože ves v letech 1234 –1240 patřila panenskému klášteru 
cisterciaček Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova.

V době založení měla asi deset gruntů. V roce 1771, kdy byla zavedena 
čísla popisná, měla 40 čísel, z toho 19 selských statků, 3 chalupy  
a 18 domků na obecní půdě. Na brtnickém panství patřila k větším vsím. 
Původně přináležela k faře kostela ve Staré Jihlavě, ale už od 40. let 13. stol. 
patří do farnosti sv. Jakuba Většího v Brtnici. Dominanta vesnice, filiální kos-
tel sv. Antonína Paduánského v Panské Lhotě byl postaven až roku 1841.  
V klasicistní varhanní skříni z roku 1817, přemístěné z Jihlavy, byly původní 
varhany v roce 1955 nahrazeny bezcenným nástrojem. V roce 2000 po-
stavil Jiří Vaculín k historické skříni nové varhany.

Roku 2003 zakoupila Filozofická fakulta Masarykovy univerzity dům  
č. p. 31 jako základnu pro archeologický výzkum blízkého hradu Rokštejna. 

Obec se nachází na náhorní plošině 512 m n.m., 500 m jižně od údolí 
říčky Brtnice. Obklopuje ji na západě Výrova skála, na východě Málkův ko-
pec a Brancouzský vrch. Nejvyšším kopcem v okolí je vrch Malín (634 m), 
2 km vzdušnou čarou na jihozápad od vsi.

Další zastavení: Židovské hřbitovy. 

2a Panská Lhota



3Židovské hřbitovy

Rabín Abraham Kurzweil napsal před sto lety, že první Židé se v Brtnici 
usadili již v polovině 14. století. Tuto domněnku měl podpořit nález kostry se 
zbytkem židovského rubáše na poli za „Kapličkou“. Zde byl údajně první ži-
dovský hřbitov, který byl přemístěn na žádost Kateřiny Zajímačky z Kunštá-
tu, manželky Hynka z Valdštejna, protože hraběnka prý neměla ráda pohled 
na hřbitov.

Nynější dva židovské hřbitovy jsou při silnici od Malého a Bransouz.  
V 19. stol. po naplnění starého hřbitova byl vedle zřízen nový. Na obou hřbi-
tovech je kolem 500 náhrobků. Na starším z nich byl v roce 1925 zazna-
menán nejstarší tehdy ještě čitelný nápis z roku 1672 s textem o židov-
ských vyhnancích z Vídně. Stále jsou tam ještě na náhrobních pomníčcích 
rozeznatelné, do kamene vytesané symboly charakterizující pohřbenou 
osobu. 

Spolu s náhrobky na novém hřbitově jsou jedinými památkami na 
předky brtnických židovských rodin, které byly vyvražděny nacisty.

K židovské obci např. r. 1857 patřilo 540 osob. Seznam Židů, bydlících 
v září 1941 v Brtnici obsahuje 38 jmen. V květnu 1942 bylo z Brtnice od-
vlečeno 48 Židů. Nejmladšímu – Jiříčkovi Hermannovi – byly 3 roky, nej-
starší z nich byla 93–letá slepá Marie Kasmacherová. Jen dva deportovaní 
holocaust přežili, ale do Brtnice se nevrátili.

V roce 1953 tady byl poslední židovský pohřeb brtnického rodáka  
Arnošta Weisensteina.

Další zastavení: Kaple P. Marie Pomocné



Poutní kapli P. Marie Pomocné postavil na kopci proti zámku 
v letech 1672–1673 hrabě Antonín František z Collalta jako poděkování za 
uzdravení. Původně byla obklopena ohradní zdí se čtyřmi kapličkami v ro-
zích. Ty byly zasvěceny sv. Rozálii, sv. Františkovi, sv. Maří Magdaléně 
a sv. Františkovi Serafinskému. Kaple byla zrušena roku 1784.

Do lodi kaple klenuté valenými klenbami byl vestavěn strop a původně 
chrámový prostor dodnes slouží jako byty. V krovu kaple je ještě stopa po 
věžičce. Na přelomu 18. a 19. století byly zbourány všechny kapličky  
a ohradní zeď. Podél kaple vyrostly dva dlouhé domy jako špitál pro přestár-
lé ženy z collaltovského panství. V každém z nich byly tři obytné jednotky, 
vždy s předsíňkou se vstupem do černé kuchyně a dvěma obytnými míst-
nostmi po stranách. Kolny, dřevníky a další zázemí bylo sloučeno do dlouhé-
ho dřevěného baráku za kaplí. Z vnitřní výzdoby kaple se zachoval obraz 
Pasovské Madony, který jako kopii namaloval v roce 1685 řádový mnich,  
obraz je dnes umístěn ve farním kostele sv. Jakuba Většího.

Votivní sloup se sv. Josefem a stojícím dítětem tvoří kompoziční sou-
část bývalé kaple P. Marie Pomocné, před niž byl postaven patrně v roce 
1668. Hladký dřík s hlavicí zdobenou rostlinnými motivy nese postavu svět-
ce s dítětem. Je jedním ze šesti raně barokních sloupů s postavami světců, 
které zásluhou hraběte Antonína Františka Collalta zdobí brtnická zákoutí  
a rozcestí.

Další zastavení: Hoffmannův dům

4 Kaple P. Marie Pomocné (Pasovské)



5Hoffmannův dům č. p. 263

Hoffmannův dům je významnou stavební i kulturně–historickou pa-
mátkou. Objekt vznikl nejspíše ze dvou menších domů, z nichž levý byl po-
staven patrně okolo roku 1500. Před požárem v roce 1760 byl již patrový, 
potom spolu s připojenou pravou částí byl objekt přestavěn v barokním slohu. 

Dům vlastnilo několik generací předků architekta Josefa Hoffmanna 
(1870 v Brtnici – 1956 ve Vídni). František Hoffmann, jeho praděde-
ček, byl vedle hraběte Eduarda Collalta jedním ze tří vlastníků bavlnářské 
manufaktury, která vznikla roku 1800 v prostorách zrušeného kláštera. Otec 
Josef byl jedním z nejváženějších měšťanů, který zastával 36 let úřad sta-
rosty až do své smrti v roce 1903. Rodina bydlela v patře, spodní klenuté 
místnosti a průjezd byly provozní a hospodářské. 

Kolem roku 1910 Josef, tehdy již slavný vídeňský architekt, významná 
osobnost vídeňské secese a rané moderny, po smrti rodičů dům upravil pro 
letní pobyty. Velmi pietně doplnil schodiště, obložil a vybavil pro svou pra-
covnu malou místnost vedle průjezdu, nechal osadit nové dveře, postavil do 
dvora ke stodole dřevěný altán, navrhl do domu některé kusy nábytku  
a doplňků, do průjezdu a zahrady zahradní nábytek. Vnější vzhled domu 
pozměnil jen málo, později po požáru v roce 1934 dal původní mansardo-
vé střeše dnešní tvar. 

V roce 2003 byl dům podle fotografií restaurován do podoby, kterou 
mu vtiskl Josef Hoffmann. Prostory muzea „Rodný dům Josefa Hoffmanna“  
naznačují tehdejší vzhled interiérů: původní dřevěné podlahy a dveře, na 
stěnách obnovené malby s tapetovými vzory. 

Od roku 2006 je Hoffmannův dům společným pracovištěm Moravské 
galerie Brno a Rakouského muzea užitého/současného umění Vídeň. 

Ve dvorním traktu je veřejná knihovna.
Další zastavení: Radnice



Radnice je jedním z památkově chráněných objektů v brtnické pa-
mátkové zóně. Její monumentální budova naznačuje, jak významná byla 
Brtnice před více než čtyřmi sty lety jako centrum rozlehlého valdštejnské-
ho dominia. 

Radnice byla zbudována okolo roku 1580 na základech starších 
domů. Původní, čistě renesanční stavba měla vysoký atikový štít a věž. Ta 
byla snesena pravděpodobně po požáru v roce 1760, takže dnes můžeme 
obdivovat jen věžici se zvonkem „robotníčkem“ a cimbuří, nebo okosená 
kamenná ostění oken a portálů. U pravé stojky hlavního vchodu zůstal za-
chován kruhový zbytek pranýře. Patro radnice bylo mnohokrát přestavěno, 
stejně tak i krov. Ze staré stavby se proto dochovaly pouze přízemní valené 
klenby s lunetami a některé části výzdoby, například v průjezdu po pravé 
straně najdeme kamenný portál s reliéfem beraní hlavy v nadpraží. 

V letech 2004 – 2005 prošla radnice pod dohledem památkářů  
velikými úpravami. Při nich byla nově osazena šindelová střecha. V příze- 
mí byla rekonstruována restaurace a dvorní trakt. Autorem projektu je  
akad. arch. Ladislav Kuba.

Historický most před radnicí s původním mostním obloukem má 
na postranních zídkách sochy sv. Jana Křtitele, sv. Floriána, sv. Jana Sarkan-
dra, sv. Jana Nepomuckého, sv. Rocha a sv. Františka z Pauly, které vytvořil  
v první čtvrtině 18. stol. místní sochař David Lipart, stejně jako sochy tzv. 
„Židovského mostu“ pod zámkem.

Další zastavení: Náměstí

6 Radnice



7Náměstí

Při pohledu přes řeku upoutá svou velikostí bývalý „Kábův“ dům 
č. p. 259, kdysi zájezdní hostinec U černého orla s tanečním a divadelním 
sálem. Ve druhé polovině minulého století byl objekt doplňován o nové pří-
stavby pro potřeby kožedělného výrobního družstva Snaha. Poslední výzku-
my ukazují, že šlo o nájemní dům pro rodiny soukeníků, postavený v 17. stol.  
G. B. Pieronim pro Rombalda XIII. z Collalta jako součást jím zřízené souke-
nické manufaktury. Dům měl být čtyřkřídlý, s arkádovým dvorem a patrový. 
Nebyl zřejmě nikdy dokončen, neboť vlivem událostí třicetileté války celý 
záměr asi zkrachoval. Zbytky zazděné arkády, monumentální portál, vjezd  
a schodiště jsou jediným dokladem původní architektonické myšlenky. Byl 
tedy snad jedním z nejstarších nájemních bytových domů na našem území. 

Na nároží náměstí při výjezdu na Jihlavu stávala synagoga z roku  
1629 a část židovského města včetně rabínského domu. Objekty, zbořené 
v letech 1988 –1989, nahradilo nákupní středisko. Deska na budově byla 
pořízena na paměť synagogy v roce 2007 díky nadaci Dr. Stephana Nichol-
se, vědce na Universitě v Sussexu v Anglii, který se hlásí ke svým brtnickým 
předkům. Kamenné desky s nápisy ze synagogy jsou zasazeny do zdi dvor-
ku Valdštejnského domu.

Před nákupním střediskem je od r. 2009 umístěna plastika 
„Medvěda brtníka“ od uměleckého kováře Pavla Tasovského. Je inspiro-
vána pravděpodobnou teorií o vzniku jména Brtnice. Brti byly dutiny stromů, 
v nichž žily včely a shromažďovaly med, který lákal medvědy (odtud přízvis-
ko). Brtníci byli také sběrači lesního medu, poddaní, kteří med odváděli vrch-
nosti. 

Kašna na náměstí je nejmladší z historických nádržek na pitnou vodu, 
byla postavena v roce 1906.

Další zastavení: Valdštejnský dům



V nárožním domě na náměstí proti kostelu najdou návštěvníci Brtnice 
infocentrum společně s muzejní expozicí, která je věnovaná důležitým udá-
lostem ze staletých dějin města a exponátům, které minulost dokládají.

Tento dům, č. p. 74, přezdívaný Valdštejnský, je srostlicí dvou středo-
věkých domů. Byl v kameni budován zřejmě ještě v gotice, v polovině 15.
století. Teprve asi o 200 let později byl sloučen do jednoho celku. V interié-
rech se dochovala veliká klenutá pozdně gotická síň, portál ve tvaru oslího 
hřbetu, kamenný sklípek se studánkou, dvě černé kuchyně se zbytky tope-
nišť a malá komnatka klenutá převýšenou neckovou klenbou se čtyřmi dvo-
jicemi lunet. Na fasádě je v současné době omítka s iluzívním dekorem. Na 
objektu se však našly celkem čtyři vrstvy takových zdobených omítek, od 
renesančních sgrafit přes freskovou výzdobu s obrázky žánrových krajinek 
a náboženských motivů až po iluzívní dekorativní kvádrování. Po konzervaci 
byly ponechány na domě a překryty současnou vrstvou. 

Do zdi ve dvoře byly zasazeny kamenné desky ze zbourané synagogy, 
mezi nimi deska s nápisem, který byl nad vchodem. (Překlad: „Děkujíce pro-
jděte bránou jeho, do předsíní jeho vkročte s chvalozpěvem!“).

Sousední dům č.p. 75 nese na vstupním portálu letopočet 1734, patr-
ně se jedná o rok významné přestavby staršího městského domu. V přízemí 
jsou ještě pozdně středověké typy křížových kleneb, ostatní klenby v příze-
mí i v patře jsou již barokní plackové. Renesanční je i sousední lékárna, dům 
č.p. 76, nejzajímavějšími prostory jsou klenuté sklepy a křížová klenba  
v patře. Mezi památkově chráněné domy na náměstí patří dům č. p. 77 
(zdravotní středisko), dům č. p. 380 a 382.

Další zastavení: Farní kostel. Fara. Hřbitov

8 Valdštejnský dům č. p. 74



9Farní kostel a fara

Farní kostel sv. Jakuba Většího byl stavěn v letech 1727–1747 na  
místě po požáru zbořené gotické stavby asi z 15. století. Stavba po dalším 
požáru byla dokončena roku 1784. Kostel je jednolodní s věží v západním 
průčelí. Klenby jsou barokní, i mobiliář kostela je většinou barokní. K vybave-
ní kostela patří několik historicky i umělecky hodnotných děl. Od Hynka Brt-
nického a jeho manželky Kateřiny pocházejí křtitelnice, ciborium a lampa na 
věčné světlo, někdy kolem roku 1596. Křtitelnice s erby dárců je nesena 
kmenem stromu, po němž se vine had. Zaujmou také řezbářská díla Davida 
Liparta, Pieta a socha Anděla Strážce z počátku 18. stol. Hlavní oltářní obraz 
Oslava sv. Jakuba Většího není zcela jistě autorsky určen, obrazy bočních 
oltářů maloval Josef Winterhalter. Všechny pocházejí z let 1801–1802. 
Oltář uchovává ostatky neznámého prvokřesťanského mučedníka nazýva-
ného „Fidelius“ (věrný). Do Brtnice byly přeneseny z Říma v roce 1732. 
Kopie obrazu Madona Pomocná (Pasovská) pochází ze zrušené mariánské 
kaple na návrší proti zámku.

Fara u kostela byla postavena z největší části v letech 1763 –1784,  
v souvislosti s přestavbou kostela, ze starší stavby zůstalo rozsáhlé podzemí 
čítající tři sklepní patra se studánkou tesanou do skály a pravá část stavby, 
kaplanka. Novější barokní stavba je koncipovaná v přízemí i v patře s centrál-
ní síní klenutou valenými křížovými klenbami. Blízká kašna je z 19. stol.

Ulicí vlevo od fary dojdeme chráněným lipovým stromořadím  
k dolnímu a hornímu hřbitovu. Prostá, nezdobená kaple sv. Floriána na  
dolním hřbitově pochází ze 17.století. Před kaplí je mezi dvěma lipami  
centrální kříž hřbitova. Nedaleko kříže odpočívají rodiče architekta Josefa 
Hoffmanna. Náhrobky z vápence s kovovými doplňky ve stylu moderny z let  
1903 –1906 navrhl sám Hoffmann.

Další zastavení: Klášter, kostel a klášterní zahrada



Klášter paulánů pro mnichy řádu sv. Františka z Pauly byl založen 
z fundace nového majitele panství Rombalda XIII. Collalta z roku 1626. Po-
volal je na pomoc při rekatolizaci z Itálie roku 1629. Klášter se stavěl až po 
jeho smrti v letech 1639 –1644. Vnitřní trakt se původně arkádami otevíral 
do rajského dvora, později byly arkády nahrazeny okny. Staviteli byli pravdě-
podobně G. B. Pieroni a G. Petruzzi. Po zrušení v roce 1784 za vlády 
Josefa II. sloužila budova účelům zámeckého velkostatku. Po roce 1800 
k ní bylo přistavěno křídlo pro bavlnářskou manufakturu, která však v roce 
1818 zanikla. Klášterní budova byla potom postupně adaptována na byty, 
které jsou v ní dodnes. Kašna pochází z 18. stol.

Klášterní (zámecký) kostel stavěli koncem 16. století Brtničtí 
z Valdštejna jako evangelickou modlitebnu sv. Matouše. Byla to tehdy prostá 
jednolodní stavba. Po převzetí panství Collalty noví majitelé rozhodli o její 
přestavbě pro přilehlý klášter pavlánů podle plánů Itala G. B. Pieroniho. Pů-
dorys byl doplněn bočními kaplemi do podoby řeckého kříže, závěr byl vy-
plněn kněžištěm, sakristií a oratořemi. Vlastní vstup je řešen lehkou arkádou, 
nad níž se tyčí poměrně mohutná věž. Raně barokní přístavby zdařile změ-
nily gotickorenesanční modlitebnu na katolický chrám. V roce 1641 byl za-
svěcen Nanebevzetí Panny Marie. Současně s klášterem byl v roce 1784 
zrušen. V roce 1831 byl opět vysvěcen, tentokrát ve jménech sv. Karla Bo-
romejského a blahoslavené Juliány z collaltovského rodu. Hlavní oltář je 
ojedinělou prací secesního slohu z pražské dílny Franty Anýže z roku 1914.

Vlevo od kostela je vchod do bývalé klášterní zahrady. Poskytuje nád-
hernou vyhlídku na Brtnici. Na Tyršově náměstí je kašna z 19. století a votiv-
ní sloup obtočený vinnou révou, který nese sv. Antonína Paduánského.  
Datace 1666.

Další zastavení: Zámek

10 Klášter, kostel a klášterní zahrada



11Zámek

Stavbu brtnického hradu zahájil Zdeněk z Valdštejna krátce před rokem 
1436, v době, kdy opouští v husitských válkách pobořený Rokštejn.

V jádru zámeckého paláce jsou zbytky původního hradu, který pánové  
z Valdštejna postupně rozšiřovali. Rozsáhlé úpravy a přestavby hradu na rene-
sanční zámek, zvýšení východního palácového křídla, přístavba severního 
křídla s patrovou lodžií, sgrafitová rustika fasád jsou prací italského architekta 
Baldassara Maggi de Ronio ve 2. polovině 16. století. 

Zámek dostal v renesanci definitivní trojdílnou dispozici, kterou si ucho-
val dodnes i po barokních úpravách, při obnově po požáru v roce 1760 i po 
romantických novogotických přestavbách druhého nádvoří z roku 1842. 

Z pobělohorské konfiskace získal roku 1623 brtnické panství hrabě 
Rombaldo XIII. z Collalta et San Salvatore. Zahájil úpravy zámku podle plánů 
císařského architekta G. B. Pieroniho a jeho synové v nich pokračovali. Do této 
etapy patří i parapet studně s renesanční mříží z roku 1670, přenesený na 
třetí nádvoří ze vstupní aleje. Patrně z 18. století pochází kruhová kašna na 
druhém nádvoří. 

Na prvním nádvoří zámku stojí sloup P. Marie, vytesaný v roce 1668. 
Před zámkem další votivní sloup nese sochu sv. Tomáše Aquinského.

Bohatou štukaturu má sál v paláci, v němž je umístěno 11 rozměrných 
olejomaleb malíře Karla Františka Teppera, tzv. „Vjezdů habsburských panov-
níků do Brtnice“. Návštěva Karla VI. v roce 1723 dala popud k vytvoření celé-
ho cyklu.

Zámecký park v anglickém stylu s červenými buky a liliovníkem tulipáno-
květým byl založen v roce 1817.

Po konfiskaci collaltovského velkostatku včetně zámku v roce 1945 se 
kníže Oktavián odstěhoval s rodinou do Itálie. Pro rozsáhlý objekt se však ne-
našlo vhodné využití, sloužil jako sklady a byty a postupně chátral. 

Poslední zastavení: Židovský most 



Most, tzv. židovský, stojí na území v minulosti osídleném převážně Židy. 
Byl postaven v 1. čtvrtině 18. století a sochami svatých ho doplnil místní 
sochař David Lipart. Most, který byl už 2x rozšířen (v počátku a v poslední 
čtvrtině 20. stol.), zdobí sochy sv. Judy Tadeáše, sv. Šebestiána, sv. Jana 
Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského, sousoší Piety a socha blahosla-
vené Juliány. Všechny sochy byly původně z mušlového vápence. Originály 
jsou postupně restaurovány, popř. nahrazovány kopiemi, stejně jako sochy 
na mostě u radnice. 

Pohledu na zámek s mostem v popředí se říká brtnické Hradčany.
Bývalé židovské ghetto zabíralo severní roh náměstí, nynější Legionář-

skou ulici a tzv. Zašpitál. Nejvýznamnějšími objekty židovského města jsou 
domy č. p. 210, 215, 218, 221, 222, 223 a 229 v Legionářské ulici a dále 
dům na Nábřeží č. p. 84. Téměř všechny pocházejí z konce 18. a začátku  
19. století, mají zachovány plackové klenby přízemí, sklepů, některé z nich  
i původní štukovou výzdobu fasády. 

Pro Brtnici byla přítomnost Židů velkým přínosem. Vedle obchodu se 
věnovali i řemeslům, která jim byla povolena. Kromě půjčování peněz na 
úrok, pálení kořalky, rukavičkářství a mydlářství se zabývali vyděláváním kůží.

Důležitá byla zdejší jednotřídní židovská škola. Všem předmětům se 
zde učilo v němčině. Kolem r. 1890 měla 20 žáků. Zanikla v r. 1918 po 
smrti židovského učitele Glasera. 

Od r. 1922 působil v Brtnici jako druhý lékař MUDr. Josef Weisenstein. 
Další Židé se podíleli na správě městečka jako obecní radní. 

12 Židovský most
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Sochy Sloupy
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sv. František z Pauly

sv. Jan Křtitel

sv. Jan Nepomucký

sv. Jan Sarkandr

sv. Roch
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Blahoslavená Juliánasv. Florián

sousoší Piety

sv. Antonín Paduánský

sv. Jan Nepomucký

sv. Juda Tadeáš

sv. Šebestián

P. Marie

sv. Antonín Paduánský

sv. Josef se stojícím dítětem

sv. Leopold

sv. Roch a Rozálie

sv. Tomáš Aquinský




