Brtnická stezka – přírodou ke kulturní promenádě
Organizátor: Město Brtnice
Projekt „Brtnické stezky“ byl financován z prostředků EU, ROP Jihovýchod a dokončen
v závěru roku 2010. Brtnická stezka začíná u hradu Rokštejna a navazuje na systém
cyklostezek a tras pro pěší. Vzdálenost z Rokštejna (zastavení 1) do Brtnice po modré
turistické značce je dlouhá 7790 metrů, trasa pro cyklisty přes Panskou Lhotu (zastavení 2a)
a Malé, 6750 metrů. Pěší turisté mohou poznat krásy přírodní rezervace podél řeky Brtnice,
Viďourkův mlýn a odpočinout si na zastavení u rybníka Šamonín (zastavení 2). Okruh po
brtnických pamětihodnostech začíná u židovských hřbitovů (zastavení 3) a je dlouhý 2700
metrů. Jednotlivá zastavení s informačními tabulemi nabízejí mobiliář k odpočinku (lavičky,
koše, stojany na kola, atd.) Cílem projektu „Brtnická stezka – přírodou ke kulturní
promenádě“ je propojení přírodních krás s historickým jádrem Brtnice a přiblížení kulturních
památek města, jak turistům, tak i občanům Brtnice a okolí.
Součástí stezky je i muzejní expozice ve Valdštejnském domě (zastavení č. 8 - infocentrum)
s názvem „Z dávných i nedávných dob Brtnice a okolí“. Výstavní plocha není velká, ale je
zde vystaveno více než 350 originálních exponátů a kolem stovky naskenovaných fotografií
a dokumentů. Osnovou scénáře jsou tři význačná data: první písemná zmínka o Brtnici z
roku 1234, povýšení na městečko z roku 1486 a povýšení na město v roce 2000 (listiny
vystaveny ve formě dokonalých faksimilií). Stručný průřez dějinami Brtnice v oddílech
Rokštejn, Zámek, Osobnosti, Domy a lidé, Řemesla – představuje jak krásné umělecko
historické předměty, tak ukázky výrobků a nářadí řemeslníků. Pomyslná nit vede od
neolitického sekeromlatu až k ševcovskému kladívku, které takřka ještě včera dárce
používal. Atraktivními exponáty jsou např. svatební šaty, ve kterých se před sto lety vdávala
dcera tehdejšího brtnického starosty nebo dělová hlaveň z Mantovy, dobyté hrabětem
Collaltem v roce 1630 a další exkluzívní exponáty. Nově vybudovaná expozice se setkala s
příznivým ohlasem návštěvníků a umožnila využití exponátů, čekajících v depozitáři na
zámku a na půdách občanů.
Věříme, že tímto počinem se město Brtnice stane pro turisty ještě atraktivnějším.

