Hrady a zámky v okolí Brtnice
Městská památková zóna a zámek v Brtnici, zámek a náměstí v Lukách nad Jihlavou, zřícenina hradu Rokštejn a poetické
údolí Jihlavy. To vše představuje první část výletu. V té druhé vystoupáme do horské krajiny Křižanovské vrchoviny
se samotami uprostřed hustých lesů, malými paloučky a krásnými rybníky.
Výchozí bod je město Brtnice, kde si můžeme prohlédnout dva barokní mosty se
sochařskou výzdobou, renesanční a barokní domy na náměstí a veřejnosti nepřístupný
zámek, který se tyčí na skále nad městem.
Z Brtnice pojedeme po silnici č. 404 směr „Luka nad Jihlavou“. Zpočátku jedeme 1,5
km po hlavní silnici směr Jihlava, za čerpací stanicí odbočíme doprava směr „Luka nad
Jihlavou“ 8 km. Dále již pojedeme po málo frekventované silnici střídavým kopcovitým
terénem /2, místy 2-3/. Projíždíme typickou venkovskou krajinou, kde malé osady střídají
pole a remízky.
Těsně před Lukou n. Jihlavou můžeme v zatáčce odbočit vpravo do zámeckého parku
a prohlédnout si v současné době (6/2003) rekonstruující se zámek. Zámecká zahrada
je velmi rozlehlá, plná prastarých stromů, ale bohužel neudržovaná. V městečku Luka
nad Jihlavou stojí za prohlédnutí kromě zámku i malebná část náměstí a pozdně barokní
kostel sv. Bartoloměje. Jinak lze pokračovat rovnou po červené hned pod zámkem, která
nás vede podél Jihlavy směr „Bítovčice ŽST“ 3,5 km. Projedeme kolem nádraží Luka nad
Jihlavou a dál naše trasa vede v terénu po úzké polní cestě mezi kopřivami. Po pravé
straně se nachází železniční násep, po levé straně Jihlava. Většinu úseku velmi mírně klesáme, pak přijde asi 300 m dlouhý kopec /3/, který musíme
vystoupat. Dalších 400 m sjedeme dolů a ocitneme se v Bítovčicích na nádraží. Kdo se chce tomuto úseku vyhnout, může jet od ŽST Luka po silnici
vedoucí po druhém břehu Jihlavy až do Rozseče a pokračovat dál po červené.
Červená značka vede od nádraží po schodech dolů. My to objedeme po cestičce, až nás
červená přivede k můstku pro pěší, který přejedeme. Hned za ním je autobusová zastávka a
rozcestník. Ten nás nasměruje na „Přímělkov“ 2,5 km stále po červené. Projedeme vesničkou
Rozseč a pokračujeme téměř po rovině po krásné polní cestě podél Jihlavy.
U DPřímělkov opustíme červenou, která vede rovně a pojedeme vpravo přes řeku po silnici.
Zpočátku stoupáme přes vesnici /2-3/ až přijedeme k obecnímu rybníku, kde se vydáme doleva
na základě upozornění šipky směr „Rokštejn“. Vystoupáme již jen pár metrů a poté následuje
nejméně kilometrový sjezd ke zřícenině hradu Rokštejn. Rokštejn je jeden z nejstarších moravských
hradů podunajského typu s hranolovou věží. Postaven byl v druhé polovině 13. stol. a od r. 1468
je opuštěn.
Kousek pod hradem je rozcestník Rokštejn, od něj pokračujeme po modré směr „Dolní Smrčné
ŽST“ 2,5 km. Prvních 400 m klesáme v terénu, poté následuje stoupání do prudkého kopce
/3/. Vyjedeme nahoru mezi louky a pole a jedeme po pěkné polní pěšině zpočátku mírným stoupáním, až přijedeme na křižovatku ve tvaru T.
Pokračujeme stále rovně a sjíždíme dolů do Dolní Smrčné.
V Dolní Smrčné opouštíme modrou značku a mírně klesáme po silnici v malebném údolí řeky Jihlavy směr „Bransouze“ a „Číchov“ (7,5 km).
Z Číchova budeme pokračovat po modré směr „chata Jalovec“ a dále až do „Brtnice“ 10 km. Až k chatě Jalovec (2 km) v podstatě stále
stoupáme, chvílemi i /3/. Cestou se nám naskytnou pěkné výhledy dolů do údolí Jihlavy i na lesy a stráně Křižanovské hornatiny.
Od chaty Jalovec pokračujeme po modré směr „Střeliště - zřícenina“ 2 km a „Brtnice“ 8 km. K Střelišti jedeme střídavým stoupáním a klesáním po
lesních cestách. Projedeme kolem pěkného rybníka, Božích muk a opět stoupáme max. /2-3/. Nesmíme přehlédnout odbočku vpravo jakoby
zdánlivě do lesa, na nepříliš patrnou lesáckou cestu, po které vede modrá značka. Z bývalého opevněného hradiště „Střeliště“ se dochovaly
pouze v porostu ukryté zbytky příkopu.
Pak následuje náročný terénní sjezd až na začátek Radotína. Přes Radotín musíme stoupat, přibližně /2-3/ až vyjedeme za vesnici. Stále stoupáme,
hlavní cesta se stáčí vlevo, my pokračujeme rovně s modrou a s cyklotrasou č. 5111 směr „Brtnice“.
Cyklotrasa odbočuje u pěkného rybníka vpravo, my jedeme rovně do lesa po modré. Střídavým stoupáním a klesáním přijedeme k rozcestníku
U sv. Trojice skrytého v lese, odkud pokračujeme k hájovně Černé lesy 500 m. Budova hájovny Černé lesy se nachází kousek pod rozcestníkem.
My u něj odbočujeme vlevo směr „Brtnice“ 2 km. Doposud jsme jeli převážně stoupáním po lesních cestách. Nyní nás v závěru čeká 1 km dlouhý
sjezd do Brtnice, kde náš výlet končí.
Celkem 39 km.
Náročnost 2-3.
Informační centra:
Informační , poradenské a vzdělávací centrum Loucko, 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 567 229 095, fax: 567 219 220,
e-mail: knih.luka@post.cz, www.mesta.obce.cz/luka
Ubytování a stravování:
Ubytovna TJ Sokol Brtnice, U Pivovaru 762, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 359, 607 543 573
Letní základna DDM, Hájenka Černé Lesy, 588 32 Brtnice, tel. 567 303 521, e-mail: ddmjihlava@ji.cz, www.ddm.ji.cz
Ubytovna Mrazírny Brtnice, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 284, 606 484 902, e-mail: mrazbrt@volny.cz
Penzion Anděl, Dolní Smrčné 38, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 530, 603 328 261, e-mail: penzionandel@centrum.cz, www.penzionandel.unas.cz
Rekreační středisko Jalovec, Číchov, 675 21 Okříšky, tel. 568 870 276, 603 201 643, e-mail: vts.jalovec@volny.cz
Otvírací doby:
Dům Valdštejnů – dočasné pracoviště muzea Rodný dům Josefa Hoffmanna, Brtnice Náměstí Svobody, tel. 567 216 128, fax: 567 571 712, e-mail: hoffmann@brtnice.cz;
www.brtnice.cz V-X út-so 10–17, XI-IV po-pá 10-16
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