
LEDEČSKÝ HRAD

Ledečský hrad stojí na skalním ostrohu, pod kterým teče řeka Sázava. Hrad svým gotickým jádrem 
náleží k nejstarším šlechtickým sídlům, stavěným v polovině 13. století. Hrad byl postupně 
přistavovám goticky, renesančně a barokně až do dnešní podoby.
Na ledečském panství se vystřídalo hodně majitelů.
Nejdéle tady působil rod pánů z Říčan, jejichž erb s drobnýmu úpravami převzalo město do svého 
znaku. Po smutné události roku 1509, kdy při zřícení stropu gotického paláce zahynula maželka 
Buriana Ledečského Žofka ze Sovince a jeho dva synové – poslední dědicové z rodu Říčanských, 
přešlo panství na čas pod vládu Meziříčských z Lomnice.
V roce 1562 vymohl Zdeněk Meziříčský na císaři Ferdinandu I. Majestát povyšující Ledeč na 
město, včetně povolení magistrátu používat pečeť z červeného vosku – výsada královských 
měst. 
Dalšími majiteli byli Trčkové z Lípy, Lobkowiczové, Adrian z Enkefurtu, Thunové, 
Věžníkové... 
Pozvolna upadající a zadlužené panství prodal v roce 1753 Ignác z Kochu císařovně Marii 
Terezii, a ta ho darovala Ústavu zchudlých šlechtičen, který založila v Praze na Hradčanech. V 
roce 1879 zachvátil hrad zhoubný požár, který se podařilo uhasit až po třech dnech. Hrad už 
nebyl nikdy uveden do původní podoby. Terezianskému ústavu šlechtičen patřilo panství až do 
první pozemkové reformy, kdy ho převzal do správy stát. Přímým majetkem státu se stal až v 
roce 1945. V roce 1951 byl hrad převeden do užívání Československým státním lesům. V 
současné době je majetkem města Ledeč nad Sázavou a společnosti Aquacomp Hard s.r.o. 
 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Kostel sv. Petra a Pavla byl založen počátkem 14.století, přesné datum není známo. Kostel je ale 



uváděn roku 1350 v seznamu církevních objektů pražského arcibiskupství. Kaplanství při kostele 
bylo zřízeno roku 1406. V roce 1509 byl na jižní straně hlavní lodi položen základ pro stavbu velké 
věže kostela a roku 1535 byla stavba věže dokončena. Věž je v současnosti i s křížem na špici 
střechy vysoká 64 m. V roce 1541 byly zavěšeny ve věži první tři zvony a další dva zvony byly 
umístěny ve věži nad presbytářem a malý zvon ve věžičce u hlavní věže. 

Okolo roku 1554 byla přestavěna chrámová loď. 

Roku 1714 postihla kostel obrovská povodeň a v letech 1643, 1720, 1806 byl postižen požáry. Při 
posledním požáru byly zničeny čtyři  zvony a nové zvony byly instalovány roku 1827. V letech 
1930-1931 proběhla velká rekonstrukce kostela. Střecha byla pokryta novými prejzy. Roku 1942 
byly  německými  okupanty  zabaveny  zvony.  V letech  1968-1970  proběhla  generální  úprava 
interiéru. V roce 1973 bylo v kostele zavěšeno 23 nových obrazů Křížové cesty od akademického 
malíře profesora doktora Aloise Pittermanna. V roce 1977 byly instalovány nové varhany a v letech 
1991-1994 probíhaly další velké opravy. Dva nové zvony, Petra a Pavel a Marie, byly zavěšeny 
v listopadu 1999. V letech 2004 – 2005 byla provedena rozsáhlá oprava varhan. První doložený 
dokument o Ledči pochází z roku 1186. Kostel sv. Petra a Pavla byl založen počátkem 14.století, 
přesné datum není známo. Kostel je ale uváděn roku 1350 v seznamu církevních objektů pražského 
arcibiskupství. Kaplanství při kostele bylo zřízeno roku 1406. V roce 1509 byl na jižní straně hlavní 
lodi položen základ pro stavbu velké věže kostela a roku 1535 byla stavba věže dokončena. Věž je 
v současnosti i s křížem na špici střechy je vysoká 64m. V roce 1541 byly zavěšeny ve věži první tři 
zvony a další dva zvony byly umístěny ve věži nad presbytářem a malý zvon ve věžičce u hlavní 
věže.


