Brtnice
Kraj: Vysočina

Okres: Jihlava

Správní obvod: Jihlava

GPS souřadnice: 49.306946N, 15.676419E

Nadmořská výška: 550 m n. m.

První pís. zmínka: 1234 (788 let)

Počet obyvatel: 3 737

PSČ: 588 32

Adresa URL: www.brtnice.cz

Sportovní možnosti Brtnice
Krásné okolí Brtnice láká stále více návštěvníků a milovníků přírody. Nabízí výborné
podmínky pro pěší výlety i pro cykloturistiku. Přes Brtnici, nebo jejím okolím vedou čtyři značené
turistické stezky. Modrá – (Číchov – Velké Meziříčí) vede z Číchova údolím řeky Jihlavy
přes Radonín do Brtnice. Odtud pokračuje přírodovědně vzácným údolím říčky Brtnice. Za
zříceninou hradu Rokštejn pokračuje do Dolního Smrčného a dále.
Žlutá stezka – celková délka trasy je 21,5 km (Špičák – Bransouze, koupaliště). Vede přes Sokolíčko
u Stonařova, Brtnický vrch, Brtnici, kolem vrchu Malín lesem do Bransouz.
Zelená stezka – celková délka trasy je 28 km (Krahulov, ž. st. – Přímělkov, ž. st.). Vede do Nové
Brtnice přes Černé lesy, kolem vrchu Malín do Panské Lhoty, přes Rokštejn a pak údolím říčky
Brtnice téměř až k jejímu soutoku s řekou Jihlavou a končí v Přímělkově.
Červená stezka – celková délka trasy je 65,5 km (Nový Rychnov, koup. – Jihlava – Třebíč). Oblasti
se pouze dotýká. Vede údolím řeky Jihlavy z Jihlavy do Třebíče.
Nejčastějším cílem turistů je romantická zřícenina hradu Rokštejn v říčním údolí mezi
Panskou Lhotou a Přímělkovem.
Lesní naučná stezka Chaloupky se nachází uvnitř cyklotrasy č. 5111, začíná i končí u střediska
ekologické výchovy Chaloupky u Nové Brtnice. Stezka je zaměřena na ekologii, ochranu přírody, botaniku,
ornitologii a hospodaření v lese. Území Černé lesy lákají návštěvníky nejen svým klidem, ale
v letních měsících i rozmanitostí hub.
V zimě je v Brtnici k dispozici lyžařský vlek.
Přes Brtnici vede cyklotrasa č. 5111: Okříšky – Brtnice – Číchov, cyklotrasa č. 162: Třebíč –
Bransouze – Jihlava, okruhová cyklotrasa kolem Jihlavy č. 5215: Luka nad Jihlavou – Luka nad Jihlavou. Na
zříceninu hradu Rokštejn vás dovede cyklotrasa Jihlava – Třebíč – Raabs. Z Rokštejna je vedena
Brtnická stezka přírodou ke kulturní promenádě.
Stříbrné pomezí – turista si v mapě (na informačních tabulích, v propagačních materiálech či
webových stránkách www.stribrnepomezí.eu) vybere trasu, kterou chce uskutečnit. Základem značení jsou
očíslované patníky se šipkami, které turistu navedou k dalšímu patníku na zvolené trase.
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