Po hradech a zámcích nad řekou Sázavou
Během jednoho dne navštívíme tři klenoty Posázaví. Hrad v Ledči nad Sázavou, historické centrum a zámek v Světlé nad
Sázavou a na závěr majestátní hrad v Lipnici nad Sázavou.
Naše putování můžeme zahájit v malebném historickém městečku a
letovisku Ledeč nad Sázavou, které se rozkládá na obou jejích březích.
Dále pak budeme postupovat proti proudu řeky Sázavy, která bude
naším stálým průvodcem. Na levém břehu se nachází historické jádro s
gotickým kostelem sv. Petra a Pavla původně z 14. stol. a později barokně
upravený. Na vysoké skále na pravém břehu se tyčí nepřehlédnutelná
dominanta – hrad. Ten byl postaven již v 13. stol. a později v 16. stol. byl
přestavěn na renesanční zámek. Nyní je sídlem městského muzea, kde je
sbírka mincí, papírových platidel a zbraní. K hradu přilehá barokní park s
letohrádkem.
Naším dalším zastavením je Světlá nad Sázavou město a letovisko
rozkládající se na obou březích Sázavy. K největším zajímavostem patří
nepochybně zámek Světlá nad Sázavou, který se nachází na levém
břehu řeky. Tato původní tvrz Trčků z Lípy z 16. stol. byla v 18. stol.
přestavěna na barokní zámek, který pak prošel v 19. stol. empírovou a
novorenesanční úpravou. Zámek je velice pěkný a navíc je obklopen
působivým zámeckým parkem s několika rybníky. Interiéry zámku
zhlédnout nelze, protože je účelově využíván jako škola. Další zajímavostí
je pozdně gotický kostel sv. Václava z r. 1562 později upravený barokně.
Uvnitř se nacházejí vzácné Brandlovy obrazy, o vánocích zde můžete

zhlédnout nádherný barokní betlém.
Na závěr navštívíme jeden z nejmohutnějších hradů v Čechách – Lipnici nad Sázavou,
který je postaven na výrazné vyvýšenině a skalisku a výrazně vyčnívá nad okolní terén.
Proto je i místem dalekých rozhledů. Postaven byl pravděpodobně na počátku 14.stol. a
měl chránit obchodní cestu z Havlíčkova brodu do Humpolce. Na severozápadní straně
hradu se nachází tzv. Thurnovský
palác – masivní dvoupatrová
budova.
Nepřehlédnutelná
je i mohutná Velká věž, která
je částečně zřícená. Hrad
velice utrpěl během třicetileté
války a po požáru v r. 1869 se
postupně změnil v zříceninu.
Částečně zrekonstruován byl
v první polovině minulého století.
Prohlídkový
okruh
zahrnuje
zbrojnici, kapli, expozici gotických kachlů a rozsáhlé středověké sklepení. V domku pod
hradem prožil poslední léta života Jaroslav Hašek. Právě zde napsal své nejslavnější
dílo Osudy dobrého vojáka Švejka. Pokud Vám zůstane ještě trochu času můžete si
prohlédnout asi 300 m vzdálené (na vršku za hřbitovem) zbytky předsunutého opevnění
tzv. Bílé věže a potom pěšky nebo vozem po silničce směrem na Humpolec, která Vás
zavede po 2 km k nádhernému rybníku Kamenná trouba, který spolu s okolím je zahrnutý
do stejnojmenné Přírodní rezervace.
Náročnost: 1 (nízká)
Informační centra:
Informační centrum – Hrad Ledeč n. Sáz, spol. s r.o. ,Husovo náměstí 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel. 569 721 471, tel./fax: 569 721 507, e-mail: IS@ledec-net.cz, www.ledec-net.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Wanda, Husovo nám. 18, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Tel. 737 445 918
Penzion a restaurace Stvořidla, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Tel. 569 722 566, 605 812 661
Hobby – Zdeněk Ježek, 582 32 Lipnice nad Sázavou 232, Tel. 569 486 330, 603 330 588, e-mail:
jezekzdenek@seznam.cz, http://zdenkjezek.hyprlink.cz
U České koruny, 582 32 Lipnice nad Sázavou 55, Tel. 569 486 126, 603 528 261, e-mail: hasektour@hasektour.cz,
www.hasektour.cz
Návštěvní dny a otvírací doby:
Hrad a Městské muzeum Ledeč nad Sázavou, Tel. 569 721 200; muzeum tel. 569 721 128, 604 564 812, otevřeno
X,IV so-ne 9-12, 13-16, V-IX út-ne 9-12, 13-16
Hrad Lipnice nad Sázavou, tel. 569 486 189, e-mail: hrad.lipnice@quick.cz; http://lipnicens.unas.cz, http://www.pruvodce.com/lipnice; otevřeno IV, IX-X so-ne 10-12, 13-16, V-VI
út-ne 10-12, 13-16, VII-VIII út-ne 9-12, 13-18
Památník Jaroslava Haška, Lipnice nad Sázavou, tel. 569 486 139, otevřeno VI-IX út-ne 9-12, 13-16
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