
Kaňonovitým údolím Brtnice ke starodávné zřícenině 
dvojhradu Rokštejn
Z malebného městečka Brtnice s mohutným zámkem dojdeme údolím řeky Brtnice k zachovalé zřícenině hradu Rokštejn 
a navíc se podíváme i do širokého údolí řeky Jihlavy.

Městečko Brtnice vzniklo ze zeměpanské trhové vsi na křižovatce obchodních cest 
připomínané již r. 1234. Městskou památkovou zónu tvoří renesanční a barokní domy 
na náměstí v čele s renesanční radnicí s výrazným průčelím, kostel sv. Jakuba Většího 
a dva velmi hodnotné barokní mosty přes říčku Brtnici se sochařskou výzdobou. Brtnice 
se může navíc pochlubit dvěma výraznými dominantami. Z jedné strany nad náměstím 
je mohutný zámecký kostel blahoslavené Juliány a na opačné straně města se vyjímá 
renesanční zámek vzniklý přestavbou původního gotického hradu. 
Tuto trasu zahájíme u DBrtnice – nám. a vycházíme po modré značce směr „Rokštejn 
– zříc.“ 8,5 km. Projdeme město, za kterým už pokračujeme pohodlnou lesní cestou 
po levém břehu Brtnice střídavě podél luk a lesem. Za DPod Výrovou skálou (484 m) 
přejdeme po dřevěném můstku na druhý břeh, vzdálíme se od řeky a asi po 400 m nás 
čeká krátké ostré klesání /3/ po uzoučké stezce  hustě zarostlým lesem zpět k řece. Dále 
jdeme těsně podél Brtnice po pravém břehu, ze kterého na chvíli po můstku překročíme 
řeku a projdeme kolem opuštěných budov starého mlýna (Doubkov). Zpět na pravý břeh 
se asi po 300 m vrátíme po provizorním můstku tvořeným dvěma kládami. Následuje 

opět pohodlná lesní cesta kolem již místy divočejší Brtnice a můžeme si ve 
svazích okolo řeky všimnout i zarostlých skalisek. Když mineme asfaltku, 
opustíme bezprostřední břeh řeky a jdeme střídavě po okraji lesa. Nyní už 
bude na nás místy vykukovat očekávaná zřícenina hradu. 
Zřícenina gotického hradu Rokštejn (450 m) pochází z konce 13.stol., 
kdy spolu s hradem Brtnice tvořily opěrný bod moravských markrabat 
proti Jihlavě. Archeologický výzkum zachovalé zříceniny potvrdil, že jde 
o ojedinělou středověkou stavbu – tzv. dvojhrad. Od D jdeme po zelené zn. 
směr „Přímělkov – ŽST rozc.“2 km. Stále pokračujeme podél Brtnice rozsáhlou 
přírodní rezervací ochraňující již od Komárovic místy kaňonovité údolí. 
Přilehlé skalnaté stráně v údolí přispívají spolu s vegetací k malebnému rázu 
této lokality. Brtnici opouštíme za malým železničním viaduktem nedaleko 

soutoku s Jihlavou. Odbočíme vlevo a 
podél kolejí už v údolí Jihlavy dojdeme 
k DPřímělkov – ŽST (428 m).
Za mostem nad Jihlavou odbočíme 
na červenou zn. vpravo směr „Dolní 

Smrčné – ŽST, rozc.“ 2,5 km. Procházíme širokým údolím Jihlavy kolem DDolní Smrčné – ŽST (430 
m) a pokračujeme stále po červené 2 km do obce  Brancouz. Údolí s Jihlavou opustíme, když se 
vydáme od DBransouz – koupaliště vpravo po žluté značce zpět do Brtnice (6,5 km). Projdeme 
obec a stoupáme /2/ po silnici stále více do lesa podél malé říčky, až se silnice změní v lesní 
pěšinu. Na konci lesa kousek za DMalín (570 m) se napojíme na silnici, která nás po pár metrech 
dovede ke křižovatce tvaru T se silnicí č.403 z Brtnice do Bransouze. Silnici přejdeme a po polní 
cestě se přes kopec vrátíme zpět do Brtnice. Během závěrečného klesání /2/ se nám nabízí krásný 
výhled na městečko.

Celkem 21,5 km.
Náročnost 1-2.
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