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 První zmínky o Ledči jsou již z 12. století, První zmínky o Ledči jsou již z 12. století, 

když to byla jen vesnice. Městská práva když to byla jen vesnice. Městská práva 
získala o několik století později. Ledeč je získala o několik století později. Ledeč je 
dnes známá svými památkami a tato dnes známá svými památkami a tato 
prezentace Vás těmi nejznámějšími prezentace Vás těmi nejznámějšími 
provede. Také jsou zde i jiné zajímavé provede. Také jsou zde i jiné zajímavé 
budovy.budovy.



    

 Ledečský hrad, založen v polovině 13. Ledečský hrad, založen v polovině 13. 
století, je nejvýznamnější památkou Ledče století, je nejvýznamnější památkou Ledče 
nad Sázavou. Byl vystaven v rané gotice.nad Sázavou. Byl vystaven v rané gotice.



    

 Kostel sv. Petra a Pavla pochází z počátku Kostel sv. Petra a Pavla pochází z počátku 
14. století a je to také známá památka v 14. století a je to také známá památka v 
Ledči. Je znám hlavně svým žebrovím z Ledči. Je znám hlavně svým žebrovím z 
pálené hlíny, které má však jen dekorativní pálené hlíny, které má však jen dekorativní 
účel.účel.



    

 Ledečský Městský úřad je jedna z nejvíce Ledečský Městský úřad je jedna z nejvíce 
potřebných budov v našem městě. potřebných budov v našem městě. 
Součástí je i Městská knihovna se Součástí je i Městská knihovna se 
stovkami zajímavých knih. stovkami zajímavých knih. 



    

 Ledečský fotbalový stadion je také jedním z Ledečský fotbalový stadion je také jedním z 
kulturních bodů ve městě. Na malém plácku je kulturních bodů ve městě. Na malém plácku je 
hned vedle házenkářský stadion, na kterém se hned vedle házenkářský stadion, na kterém se 
koná fotbalový turnaj našeho gymnázia.koná fotbalový turnaj našeho gymnázia.



    

 Naše gymnázium, které se nachází na Naše gymnázium, které se nachází na 
Husově náměstí, navštěvuje několik Husově náměstí, navštěvuje několik 
stovek studentů nejen z Ledče nad stovek studentů nejen z Ledče nad 
Sázavou, ale i z okolních měst a vesnic.Sázavou, ale i z okolních měst a vesnic.



    

 Tato prezentace byla věnována městu Tato prezentace byla věnována městu 
Ledeč nad Sázavou a doufáme, že jste ji Ledeč nad Sázavou a doufáme, že jste ji 
sledovali se zaujetím a že jste se také sledovali se zaujetím a že jste se také 
něco dozvěděli o našem městě.něco dozvěděli o našem městě.


