
BRTNICE

ŽIvoT v pamáTkáCh

Město Brtnice se nachází v srdci Vysočiny mezi Jihlavou a Třebíčí. V pí-
semných pramenech je poprvé zmiňováno v roce 1234, kdy ji markrabě 
moravský Přemysl se souhlasem krále Václava I. daroval cisterciáckému 
klášteru v Předklášteří u Tišnova. V roce 1486 ji Matyáš Korvín povýšil 
na městečko a udělil jí právo dvou trhů ročně. V průběhu staletí Brtnici 
spravovaly dva významné rody. Do roku 1623 to byl rod pánů z Vald-
štejna a poté italský rod z Collalta a San Salvatore, který zde sídlil až 
do konfiskace majetku v roce 1945. Název města je odvozen od míst, 
kde stávaly včelíny, kterým se říkalo brtě. Na brtnickém náměstí se do-
dnes dochovala řada renesančních a barokních domů. Nejvýraznější 
průčelí má radnice z konce 16. století, najdeme tu i rodný dům svě-
tově proslulého architekta Josefa Hoffmanna (1870–1956), v němž 
sídlí muzeum a knihovna. Ve městě se nachází dva barokní mosty se 
sochami brtnického rodáka Davida Liparta. Hlavní dominantou města 
je původně gotický hrad z 15. století, který byl koncem 16. století pře-
stavěn na renesanční zámek. Dále zaujmou paulánský klášter, kaple, 
kostely, historické hřbitovy, či votivní sloupy, sochy, kašny a další vý-
znamné památky. Posledním důležitým mezníkem v historii Brtnice je 
povýšení na město v roce 2000.

příklady oBNovyZákladNí ChaRakTERIsTIky 
pRogRamu REgENERaCE

Počet obyvatel města ................................................................ 2 402  
(včetně 9 přidružených obcí 3739 obyvatel)

Z toho počet v MPZ .....................................................................779
Rozloha MPZ ..................................................................... 19,625 ha
Počet zapsaných kulturních památek v MPZ .................................28

Celkové náklady na projekty zapojené do Programu regenerace 
2018 – celkem z toho:
– příspěvek z Programu ................................................1 875 000 Kč
–  příspěvek města vlastníkům ............................................69 000 Kč 
– podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník) .......2 002 940 Kč  

Odhad nákladů vložených do MPR/MPZ bez příspěvku z Programu 
regenerace (včetně infrastruktury, atd.)
od roku vzniku Programu ..................................................... 145 mil. 
Přihlášení k Programu od roku ..................................................1994

Příklady významných akcí: 
– obnova Rodného domu Josefa Hoffmanna
– obnova radnice
– obnova zámeckého parku
– obnova kostela bl. Juliány a sv. Karla Boromejského
– obnova vrchnostenské sýpky


