
  

Ledeč nad S ázavou a okolí

• Pohled na ledečské sídliště…

• Ledečský hrad v zimním kabátě…



  

Založení kostela sv. Petra a Pavla se datuje na počátku 14.stol. Evropskou 
raritou kostela je klenba lodi, která  nemá nosní, ale pouze dekorativní účel. 

Zhotovili ji ledečští hrnčíři v 16.století, v době největšího rozkvětu hrnčířského 
řemesla ve městě.

Kostel sv. Petra a Pavla



  
Na ledečském náměstí jsou dva parčíky s lavičkami k 

příjemnému posezení… .

Ledečské náměstí



  

Parčík

Na jedné straně stojí Dům dětí a mládeže, který často 
pořádá různé akce, tábory, ale hlavně vede mnoho 
zájmových kroužků, kam se děti stále přihlašují. Na 
druhé straně  parčíku je postavena kašna, která za 
teplých slunečných dnů osvěží každou unavenou 
bytost…



  

Mistr Jan Hus

Tato socha je z roku 1926. Mistr 
Jan Hus drží v pravé ruce 
otevřenou knihu s nápisem 
„Pravda vítězí“ a na podstavci je 
nápis „Milujte se ve spolek, 
pravdy každému přejte.“



  

Mariánské sousoší

Měří 11 metrů. Je z roku 1770, ze žuly a hrubozrnného 
pískovce. Uprostřed jsou latinská chvalořečení Panny Marie. 
Na čtyřech stranách sousoší jsou 4 sochy českých patronů 
sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Floriána a sv. Jana 
Nepomuckého. Na vrcholu je socha Panny Marie.



  

Městský úřad

S oučástí je i Městská knihovna.



  
Je z první poloviny 13.století a byl postupně přestavěn renesančně, barokně a 

naposledy po požáru roku 1897.

Hrad



  

Příroda



  

Leží nedaleko městského centra. Nabízí možnost celoročních procházek. 
Také je zde několik altánků k příjemnému posezení. Z Š eptouchovských 

skal, které jsou přístupné pro veřejnost se nabízí krásný výhled na město a 
na široké okolí.

Lesopark  Š eptouchov



  Roste tu velké množství květin a žije mnoho zvířat.

Příroda



  
Bruslíte rádi?  Pak je to něco přesně pro vás…

Zimní stadion



  

Přes ni je nově postavena lávka…  Ve volné přírodě, 
právě na této řece máme v zimě možnost bruslit.

S ázava



  

Avšak toto nejsou všechny památky 
a místa v Ledči. Například zde 
najdete ještě S mírčí kámen, 

Židovskou synagogu z roku 1739 a 
Thunovský letohrádek, vystavěný 

mezi léty 1685 - 1694.

Ale přece vám neřekneme všechno. 
Potom byste o našem městečku věděli 

více než my a nemuseli byste sem 
jezdit…



  

Jedlá

• S ice menší počet domečků, ale 
mnohem větší klid na 
procházkách…

• Malá vesnička nacházející se 
6km od Ledče…



  

Křížek

• V přední části je 
stříbrným písmem vyryt 
text, který zní: „Pochválen 
buď pán Ježíš Kristus,“ a 
dole je věnování manželů 
Bartákových této obci z 
roku 1898.



  

KapličkaKaplička

Na křížku je zlatě vyryt nápis: „Tento sv.kříž Na křížku je zlatě vyryt nápis: „Tento sv.kříž 
jest zřízen ke cti a chvále boží od zbožných jest zřízen ke cti a chvále boží od zbožných 
občanů zdejších. S tarosta Jursík - 1884občanů zdejších. S tarosta Jursík - 1884  “.“.

Do této kapličky před několika lety uhodil Do této kapličky před několika lety uhodil 
blesk, který vyrazil dveře a kaplička musela blesk, který vyrazil dveře a kaplička musela 
být opravena. Také byla několikrát být opravena. Také byla několikrát 
přestavěna.přestavěna.



  

Příroda



  

Příroda



  

Další vesničky…

Dolní Město



  

Š tičí



  

Další místa, která můžete navštívit v 
okolí Ledče:

S tvořidla, Pavlov, kde je stanice 
na ochranu fauny, Melechov, což 
je vrchol ležící 6km jihovýchodně 

od Ledče, dále Chřenovice, 
Lipnice nad S ázavou a S větlá nad 

S ázavou, která je proslavená 
obzvláště sklářstvím.



  

Ale jsou tu i jiné vesničky a jiná 
místa, kde je moc krásně…

Konec…


