
Konferenční hotel LUNA 
Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Tel.: +420 569 738 800, mobil: 734 701 201  
E-mail: hotelluna@hotelluna.cz, www.hotelluna.cz 

 

Zábava v Konferenčním hotelu Luna 
Níže Vám shrnujeme nejoblíbenější venkovní a vnitřní aktivity vhodné za denního  
světla, ve večerních hodinách nebo v případě deštivého počasí, které můžeme zajistit  
pro Vaši akci. Detailní popis naleznete na dalších stránkách. 
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DEN VEČER 
 Discgolf (v létě i v zimě) 
 Multifunkční hřiště s umělým 

povrchem (tenis, volejbal, nohejbal, 
florbal, balónková přehazovaná) 

 Zábava na hotelovém rybníku 
(lodě, plavání, rybaření, bruslení) 

 Skákací boty 
 Bumperball 
 Firemní olympiáda 
 Paintball 
 Malá kopaná 
 Petanque 
 Koloběžky 
 Čtyřkolky 
 Výlety (řada zajímavých míst pro 

výlety pěší, na kole či autem) 
 Lyžování a bruslení 

 Večerní florbal, tenis, 
volejbal, nohejbal na 
profesionálně osvětleném 
multifunkčním hřišti 

 Noční discgolf 
 Večerní táborák 
 Noční bojovka 
 Ohňostroj 
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 Wellness centrum: krytý bazén s protiproudem, vířivka, finská a parní 
sauna, infrakabina, masáže 

 Degustace piva Bernard, degustace vín 
 Laserová střelnice 
 Simulátor závodního automobilu v kokpitu skutečného batmobilu 
 Kulečník, fotbálek, stolní tenis 
 Rauty, grilování prasete, druhé večeře, půlnoční občerstvení apod. 
 DJ, karaoke 
 „Minigolf“ po chodbách 
 Řada zábavných stolních her 
 Vnitřní bojovka 
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 Lidský fotbálek 
 Virtuální realita 
 Firemní bubnování 
 Kasino 
 Team Quest Mobile – „úniková hra“ 
 Vystoupení kouzelníků, tanečníků, zpěváků apod. 
 Hospodský kvíz (možno přizpůsobit na Vaši firmu) 
 Chůze po žhavém uhlí 
 Desítky dalších aktivit přes specializované agentury 

Máte-li jakoukoliv jinou oblíbenou zábavu či speciální požadavek, neváhejte se na nás  
obrátit. Areál našeho hotelu nabízí opravdu mnoho možností.
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Venkovní aktivity v komplexu hotelu Luna vhodné přes den 
 Discgolf: Okolo celého hotelu se nachází devítijamkové hřiště na discgolf, což je zábavná hra podobná golfu -  

jen místo míčků do jamek se hází létající disky do speciálních košů a výsledky se 
zapisují do skorekarty. Je to zábava vhodná i pro větší skupiny, protože najednou 
může hrát až 45 osob (jedno kolo trvá cca 45 minut, obvykle doporučujeme jedno 
tréninkové a jedno soutěžní). Navíc lze discgolf hrát téměř za jakéhokoliv počasí, 
klidně i potmě či na sněhu. 
Cena 149 Kč/osobu vč. zapůjčení disků (vyhrazení hřiště na 2 hodiny vč. zapůjčení 

disků pro skupinu do 30 osob 1990 Kč, do 50 osob 2490 Kč, více 2990 Kč; ztráta disku 250 Kč) 

 Multifunkční hřiště s umělým povrchem a profesionálním osvětlením se dvěma kurty: Kurty lze využít 
k různým aktivitám, například: 
- Florbal: aktivní zábava až pro 40 hráčů (pravidla připouští až 20 hráčů v každém týmu pro průběžné střídání 

6 hrajících hráčů a zajištění vysokého tempa hry); k zapůjčení máme 12 florbalových hokejek.  
Cena 990 Kč/hod. za kurt s vybavením (branky, hokejky, míček; zničení hokejky 300 Kč) 

- Tenis: klasická dvouhra či čtyřhra pro Vaši skvělou zábavu  
Cena 290 Kč/hod. za kurt, dále můžeme zapůjčit potřebné vybavení 

- Nohejbal: populární sportovní aktivita  
Cena 340 Kč/hod. za kurt vč. zapůjčení míče 

- Volejbal: oblíbená hra až pro dvanáct hráčů  
Cena 340 Kč/hod. za kurt vč. zapůjčení míče 

- Balónková přehazovaná: do letního počasí ideální aktivita – přehazovaná přes vysokou síť s balonky 
naplněnými vodou; pravidla jsou jednoduchá – hází se spodem a tým, který zůstane sušší, vyhrává.   
Cena 590 Kč/hod. za kurt vč. 20 balonků 

 Zábava na hotelovém rybníku: Vodní plochu hotelového rybníku lze využít dle Vaší fantazie, např.:  
- Závody a další aktivity na lodích: Z nejbližší půjčovny můžeme pro Vás zajistit 3 kajaky Dagger a tři 

nafukovací kanoe Pálava.  
Cena 400 Kč za loď včetně dvou pádel, přileb, záchranných vest a dopravy 

- Projížďka na lodi: Hotelovou kanoi či pramici si můžete zapůjčit za 
výhodných podmínek.  
Cena 50 Kč za hodinu vč. vesel/pádla 

- Plavání: V létě nemusíte plavat pouze v hotelovém bazénu, ale přímo i 
v  rybníce, který patří k oblíbeným místům pro koupání místních obyvatel. 

- Rybaření: V rybníku u hotelu můžete vyzkoušet své rybářské dovednosti. Cena povolenky v našem rybníku 
pro hotelové hosty je 199 Kč za 8 hodin 

 Skákací boty: Kdo by nechtěl skákat až do oblak? Se skákacími botami se Vám může tento sen splnit. Na 
skákacích botách se naučí skákat po několika úvodních minutách téměř každý a pak se může pořádně proskočit 
po rovných cestách okolo hotelu.  
Cena 3890 Kč za deset párů skákacích bot s instruktorem na dvě hodiny 

 Bumperball: Fotbal v nafukovacích koulích je skvělá zábava nejen pro 
hráče, ale i pro všechny diváky.  
Cena 5990 Kč za 3 hodiny a 6 koulí 

 Firemní „olympiáda“: Vybavíme Vás potřebnými proprietami pro týmovou „olympiádu“ (na každé stanoviště 
potřebujete jednoho organizátora). Který tým bude nejúspěšnější v úkolech, jako jsou nošení většího počtu  



 

… nejen pro Vaše firemní akce 
 

www.hotelluna.cz 

 
talířů, zatloukání hřebíků, skoky v pytli, přetahování na laně apod.? 
Cena 1490 Kč 

 Paintball: Kdo přežije nejdéle v populární bitvě s barevnými střelami, kterou si můžete vyzkoušet i v hotelovém 
lese? Obdržíte potřebné vybavení (zbraň, overal, přilba, rukavice) a střelivo. Pak je to již jen na Vás.  
Cena 790 Kč/osobu vč. 100 kuliček (dále 1 kulička za 1 Kč) 

 Malá kopaná: Travnatá plocha se dvěma brankami láká k odpovídajícímu využití. Užijte si to na maximum. 
Cena 90 Kč/hodinu vč. zapůjčení míče 

 Petanque: Zkuste si zahrát nenáročný pétanque na trávě! K zapůjčení máme několik sad.  
Cena 49 Kč/hodinu 

Venkovní aktivity v širším okolí hotelu Luna vhodné přes den 
 Koloběžky: Ke skvělé zábavě může přispět i 11 velkých koloběžek Kostka Kolobka (a 4 dětské), které Vám 

můžeme zajistit k vyzkoušení na velmi málo frekventovaných silnicích v okolí. 
Cena 250 Kč/koloběžku za 4 hodiny + 300 Kč doprava  

 Čtyřkolky: Po lesních a polních cestách v okolí hotelu se můžete projet na čtyřkolkách, které mohou přijet za 
Vámi, nebo si je můžete projet na pouhých 12 km vzdálené offroadové dráze. 
Cena 1490 Kč za čtyřkolku na hodinu + 290 Kč doprava 

 Cykloturistika: V okolí hotelu se nachází řada atraktivních cílů, které byste si rozhodně neměli nechat ujít. Na 
webových stránkách www.hotelluna.cz máme řadu doporučených cyklotras.  
Cena za zapůjčení kola 250 Kč/půlden  

 Výlety do okolí: Preferujete nádhernou přírodu, historické 
pamětihodnosti nebo nejrůznější zajímavosti? V okolí hotelu najde každý to 
svoje – šplouchavé peřeje na Sázavě nedaleko Sluneční zátoky z Foglarovek, 
sedmibokou zeměměřičskou věž na vrchu Melechov, geometrický střed ČR 
v Číhošti, kde se odehrál i Číhošťský zázrak, zatopenou obec Zahrádka, ze 
které zbyl po napuštění Želivky jen kostel, pivovar Bernard, zámky v Ledči, 
Světlé a ve Zruči, středověké podzemí ve Světlé, Hliníkárium v Humpolci či 

řadu zajímavostí kolem Lipnice nad Sázavou. Pro detailnější přehled zajímavostí doporučujeme se podívat níže, 
nebo navštívit webové stránky www.hotelluna.cz. 

 Lyžování a bruslení: Když nastane zima, jak má být, můžete se v okolí hotelu věnovat i řadě zimních radovánek. 
Jen 700 m od hotelu se nachází pěkná sjezdovka s pomou provozovaná Lyžařským klubem Ledeč či můžete 
navštívit lyžařsky areál Kadlečák u Světlé nad Sázavou. Zároveň je možné si zabruslit na hotelovém rybníku.  

Wellness v Konferenčním hotelu Luna 
Wellness aktivity dobře fungují za každého počasí a v kteroukoliv část dne. A hotel 
Luna má co nabídnout: 

 Krytý bazén: Náš bazén Vás zláká svou blankytně modrou barvou. Přímo z bazénu 
je krásný výhled na venkovní rybník. Rozměry bazénu jsou zcela dostatečné – 
10×5 metrů. Koupání si tak skvěle užijete, i když do bazénu vyrazíte s kolegy či přáteli. Plavání Vám navíc 
zpříjemní protiproud, který umožní potrénovat Vaši fyzičku. 
Cena 99 Kč za osobu a den  
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 Vířivka (whirlpool): Dáváte-li přednost relaxu, pak zřejmě neodoláte bublinkám vzduchu dráždícím Vaše 
smysly ve whirlpoolu s příjemně vyhřátou vodou, díky velikosti pro 4-5 osob se zde můžete i velmi dobře 
pobavit s přáteli. 
Cena 99 Kč za osobu a 20 min  

 Saunový svět 
- Finská sauna: V sauně na sebe můžete nechat působit blahodárné účinky vysoké teploty 
v kombinaci s následným ochlazením. 
Cena 149 Kč za osobu a hodinu (minimálně 447 Kč)  
- Parní sauna: Parní lázně mají výborné účinky na stres, únavu a 
napětí; vysoká vlhkost a příjemná teplota do 50o C jsou vhodné 
téměř pro všechny.  
Cena 149 Kč za osobu a hodinu (minimálně 447 Kč) 
- Infrakabina: Speciální infrasauna je obzvlášť vhodná pro citlivější jedince, malé děti, 
alergiky, kardiaky a mnoho dalších lidí. 
Cena 99 Kč za osobu a hodinu 

 Masáže: K báječnému uvolnění Vám pomůže profesionální masáž, pro větší skupiny lze zajistit více souběžně 
masírujících masérů. 
Cena od 350 Kč/masáž 

Nejen večerní zábava v Konferenčním hotelu Luna 

Vnitřní aktivity vhodné na večer či v případě deštivého počasí 
 Rauty, grilování prasete, druhé večeře, půlnoční občerstvení apod.: Dobré jídlo a příjemné posezení je 

základem dobré zábavy a je optimální, když se prolíná celým večerem a účastníci se mohou obsluhovat podle 
své chuti, což pro Vás rádi zajistíme.  
Ceny rautů doporučujeme od cca 350 Kč/osobu – rádi Vám zpracujeme individuální nabídku. 

 Degustace piva Bernard: O Česku se hovoří jako o zemi pivařů, ale zdaleka ne 
všichni se v pivu skutečně vyznají. Sládek z pivovaru Bernard Vás svým komentářem seznámí 
se všemi taji piva a postupně natočí obvykle 4-6 vzorků včetně těch, které v ČR nejsou 
obvyklé, ale rozhodně stojí za ochutnání. 

Cena 4000 Kč bez vypitých nápojů 

 Degustace vín: Kvalitní víno skvěle chutná a nádherně se o něm též povídá. Zvláště, 
když hovoříte s někým, kdo vínu opravdu rozumí. Dozvíte se řadu zajímavých a netušených 

věcí. 
Cena 3000 Kč bez vypitých nápojů 

 Virtuální střelnice: Zajímavé zpestření nejen na večer. Na naší virtuální 
střelnici máte na výběr přes deset variant her (střílení na zvěř v lese, kachny, 
talíře, terče postav, terče, westernové městečko, laserové šipky a další). 
Můžete si vybrat ze dvou věrohodných zbraní – dlouhé pušky a krátké pistole. 
Díky systému bodování u jednotlivých her je vždy možnost uspořádání soutěží 
a turnajů.    
Cena 990 Kč za započatou hodinu (+ obsluha 390 Kč/hod.)  
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 DJ, karaoke: Skvělá zábava až do rána bývá diskotéka, kterou Vám náš DJ může moderovat celou noc. Pokud se 
to domluví předem a zábava se dobře rozjede, může průběh ozvláštnit i karaoke.  
Cena běžně 6990 Kč  

 Virtuální realita – DOPORUČUJEME VYZKOUŠET: Objevte díky speciálním brýlím taje 
virtuální reality. Ponořte se do podmořského světa, skočte si z mrakodrapu, 
prozkoumejte lidské tělo, zajděte si na Everest, zahrajte si střílečku či se s kolegou 
přeneste do ringu na turnaj v boxu či stolním tenisu. Mnoho dalších her naleznete na 
https://drive.google.com/file/d/1kFctNaM4omiCRfkrKcCb7GCR_iDE4Vra/view I když 
je ve virtuální realitě díky brýlím plně ponořen jen jeden účastník, ostatní se skvěle 
baví díky sledování toho, co vidí v brýlích, na plátně i jeho reakcí.  
Cena 8990 Kč za 3 hodiny a 1 set (vč. pronájmu a projektoru), prodloužení 1990 Kč/hod., 2 sety nutné pro 
skupinové hry za 14990 Kč, prodloužení 2990 Kč/hod. Celou dobu je přítomna obsluha dvou osob, která Vás 
zasvětí do všech tajů virtuální reality. Pro pěkný zážitek stačí 3-5 minut ve virtuální realitě na účastníka. 

 Wellness centrum: Bazén, vířivka, sauny - protažení, prohřátí, nerušená relaxace a 
k tomu skvělá nálada. Při více skupinách na hotelu se obvykle 
časově oddělí využití wellness pro každou skupinu, aby zůstal 
zajištěn plný komfort pro všechny účastníky.  

Cena za vyhrazení wellness centra od 2990 Kč/hod.  
 

 Masáže: K báječnému uvolnění Vám pomůže profesionální masáž, pro větší skupiny lze zajistit více souběžně 
masírujících masérů. 
Cena od 350 Kč/masáž 

 Kulečník, fotbálek a stolní tenis: Léty prověřená večerní zábava. Větší počet 
stolů na tzv. ping pong umožňuje v rámci akcí i pořádání vyřazovacích turnajů. 

 Simulátor závodního automobilu v kokpitu skutečného batmobilu: Vyberte si 
svůj vůz a dráhu a zkuste být rychlejší než všichni soupeři. Umožňuje pořádání 
soutěží. 

 Zábavné stolní hry: Hledají-li účastníci jinou formu zábavy, můžeme jim nabídnout řadu jednoduše 
pochopitelných a přitom zábavných stolních her, které zpestří průběh večera. Z netradičních her kombinujících 
rychlost, postřeh, důvtip, inteligenci i náhodu zmiňme např. Cink, Bomba, Duchová v koupelně, Člověče nezlob 
se pro dospělé, Pijácké hry, Hospodský kvíz.  

 „Minigolf“ po chodbách: Pro lidi, kteří se rádi baví a neberou vše úplně vážně, se nabízí 9 jamek. Jamky 
můžeme rozestavět po chodbách hotelu a Vy se můžete skvěle pobavit při dětském 
golfu. 
Cena od 990 Kč 

 Vnitřní bojovka: Vybavíme Vás potřebnými proprietami pro týmovou 
bojovku (na každé stanoviště potřebujete jednoho organizátora). Který tým bude 
nejúspěšnější v úkolech kombinujících šikovnost, zručnost, inteligenci apod.?  

Cena od 990 Kč 

 Hospodský kvíz: Přibližně hodinová soutěž zajišťovaná externím moderátorem. Mix zábavných a znalostních 
otázek, které řeší jednotlivé týmy pro zpestření večera. Případně můžeme dodat  
Cena od 2500 Kč včetně moderátora, pronájmu, ozvučení projektoru, alternativně jen 900 Kč pro vlastní 
odmoderování včetně znalostní šablony zaměřené na Vaši firmu 
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Venkovní aktivity vhodné na večer 
 Florbal, tenis, volejbal na osvětleném multifunkčním hřišti: Profesionální osvětlení 

umožňuje plně využít multifunkční kurty jak ve dne, tak i dlouho po setmění. 
Účastníci akce, kteří se večer již na sportovní aktivity necítí, mohou sportovce 
podpořit z terasy restaurace se skvělým výhledem na kurty.  
Cena 490 Kč/hod. za kurt, dále můžeme zapůjčit potřebné vybavení 

 Noční discgolf: Díky možnosti nasvícení jednotlivých košů, disků i spojovacích cest 
k výhozištím se discgolfu můžete věnovat i potmě, kdy hra získává zcela jinou atmosféru. 
Osvětlení je řešeno LED světélky a chemickými světly, proto doporučujeme mít s sebou i 
baterku či alespoň světélko v mobilu.  
Cena od 2990 Kč vč. nasvícení košů a zapůjčení disků 

 Táborák: Posezení u ohně nabízí většině lidí možnost vrátit se do mládí do krásných vzpomínek na čas strávený 
u táboráku. U hotelu Luna máme dvě samostatná ohniště s pohodlným posezením. Dřevo je pro Vás také k 
dispozici. Samozřejmě Vám můžeme zajistit i špekáčky se vším potřebným na opékání. Případně pro Vás 
můžeme narazit sud přímo u ohně s možností vlastního čepování. 
Cena od 990 Kč 

 Noční bojovka: Vybavíme Vás potřebnými proprietami pro týmovou bojovku (na každé stanoviště potřebujete 
jednoho organizátora). Který tým bude nejúspěšnější v úkolech, jako jsou skládání hlavolamů, trefování se 
šiškou do stromu, stavění kostek do výšky, výpočet matematického příkladu apod.? 
Cena od 1490 Kč 
 

Ostatní aktivity 
Přes specializované agentury lze zajistit desítky nejrůznějších aktivit, jejichž cena 
se obvykle pohybuje od 10 000 Kč výše. Z nejúspěšnějších aktivit vybíráme: 

 Lidský fotbálek: Určitě jste hráli někdy „hospodský“ fotbálek. Staňte se 
jedním z hráčů, když Vás připoutají k tyči a jen ve spolupráci se svými 
spoluhráči můžete skórovat. 

 Firemní bubnování: Skvělý teambuildingový zážitek, kdy každý účastník dostane jednoduchý hudební nástroj a 
všichni účastníci za necelou hodinu dohromady zahrají předem domluvenou skladbu. 

 Kasino: Všechny nejpopulárnější hry z významných kasin se skvělými krupiéry přichystaných pro Vás. 

 Team Quest Mobile: Otevřít záhadné boxy není jen tak; mobilní varianta nyní tak 
populárních únikových her.  

 Ohňostroj 

 Vystoupení kouzelníků, tanečníků, zpěváků apod.  

 Chůze po žhavém uhlí: Unikátní zážitek, který po krátké přípravě zvládne (téměř) 
každý. 

a nepřeberné spektrum dalších aktivit. 
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Zajímavosti v okolí 
Níže najdete seznam míst v okolí, která stojí za Vaši návštěvu. Případně můžeme zajistit i dopravu autobusem. 

 Melechov (1,5 km): Z hotelu si můžete nejenom užívat výhled na 715 metrů vysoký zalesněný Melechov, ale 
můžete se na něj i vydat. Jedná se v širokém okolí o nejvyšší horu. Toto místo za dob Rakouska-Uherska byl 
považováno za geografický střed Evropy. Na vrcholu se nachází zajímavá sedmiboká zeměměřičská věž.  

 Melechovská tvrz (1,5 km): Na úpatí Melechova se nachází pozůstatky tvrze vystavěné ve 14. století. Ve své 
době tvrz chránila zemskou stezku vedoucí z Rakouska přes Humpolec a Ledeč 
do Kutné Hory.  

 Stvořidla (5 km): Stvořidla okouzlují návštěvníky kamenitým až skalnatým 
korytem protékající řeky Sázavy. Díky prudšímu spádu a balvanitému korytu 
vytváří Sázava okouzlující peřeje.  

 Sluneční zátoka (7 km): Od Stvořidel po proudu řeky se dostaneme do Sluneční 
zátoky. Zde každoročně prožíval letní prázdniny Jaroslav Foglar (Jestřáb). Sem také situoval své nejznámější 
dílo „Hoši od bobří řeky“.  

 Ledeč nad Sázavou (7 km): Hrad v Ledči patří k nejstarším dochovaným 
hradům v Čechách. Z architektonických prvků byly zachovány – válcová věž, 
renesanční lodžie a dvě hradní brány. Na druhém nádvoří najdeme městské 
muzeum uspořádané ve stylu 30. let dvacátého století. V Ledči se dále nachází 
židovský hřbitov, který patří mezi nejstarší v Čechách. Je cenný po stránce 
historické i umělecké.  

 Stanice Pavlov (10,5 km): Stanice Pavlov se nachází ve stejnojmenné vesnici Pavlov u Ledče nad Sázavou. Tato 
stanice vznikla roku 1988 jako specializované pracoviště zaměřené na záchranu vydry říční, nyní se zaměřuje 
obecně na péči o hendikepované živočichy. Pravidelné prohlídky jsou od začátku května do konce září. 

 Číhošť (12 km): Obec Číhošť, která za komunismu zmizela z map poté, co v jejím kostele došlo k tzv. 
číhošťskému zázraku, kdy se za přihlížení mnoha osob začal pohybovat oltářní kříž. Umučenému kněžímu i 
dalším obětem následné represe zde byl v roce 1990 odhalen památník. Kromě kostela zde můžete navštívit i 
geometrický střed České republiky, který se nachází na okraji této obce. 

 Ráj čtyřkolek (12 km): Největší areál v kraji Vysočina nabízí offroad tratě zejména pro čtyřkolky, jako jsou 
například bahenní koryta a terénní nerovnosti různé obtížnosti a půjčovnu čtyřkolek a terénních bugin.  

 Lipnice nad Sázavou (12 km): Za návštěvu v Lipnici stojí mimo jiné velmi pěkný 
hrad i památník Jaroslava Haška v domu, kde sepsal Osudy dobrého vojáka Švejka. 

 Národní památník odposlechu (12 km): Národní památník odposlechu je 
označením pro trojici reliéfů vytesaných do skal v zatopených lomech u Lipnice nad 
Sázavou. Reliéfy naleznete v podobě Ústa pravdy, Bretschneiderovo ucho a Zlaté 

oči.  
 Orlík nad Humpolcem (15 km): Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14. století. 

Na hradě je k vidění zachovalá vstupní brána, hranolová věž a zbytky obytných budov. Byla 
zde také obnovena chlebová pec, kde si návštěvníci o letních měsících mohou vyzkoušet 
pečení chleba. 
 Humpolec (15 km): Je mnoho důvodů k návštěvě Humpolce. Jedním z nich jsou 

oblíbené exkurze do Pivovaru Bernard, kde se můžete seznámit s celým procesem výroby i 
využít ochutnávku. Pojedete-li autem, pak máte možnost piva z tohoto pivovaru ochutnat večer v naší 
restauraci, případně pro Vás můžeme ve spolupráci s pivovarem zajistit i ochutnávku. 

 Hliník se odstěhoval do Humpolce… (15 km): … a přestože je ve škole stále nepřítomen, můžete navštívit zde 
jeho expozici. Třeba dojde i na švěstičky od Hujerů :-). Prostě všechno ve stylu filmu Marečku, podejte mi pero. 
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 Středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou (15 km): Dosud největší známá část 
podzemních chodeb se nachází severovýchodně od kostela sv. Václava. Podzemní 
chodby mají celkovou délku 200 metrů a o jejich prvotním účelu nehovoří žádné 
písemné prameny. Pravděpodobně se jedná o postupně rozšiřovaný systém sklepních 
prostor, které sloužily pro uložení zásob a výrobků řemeslníků.  Ve Světlé dále určitě 
nevynechejte velmi pěkný zámek s parkem.  

 Klášter Želiv (17 km): Část areálu kláštera je zpřístupněna veřejnosti.  
 Rozhledna „Bohdanka“ (19 km): Tato dřevěná rozhledna se nachází u obce Bohdaneč v nadmořské výšce 498 

m. Za hezkého počasí je vidět na Říp, Krkonoše a jižní Čechy. 
 Huť Jakub, Tasice (19 km): Jedinečný soubor historických budov sklárny, která v roce 2016 oslavila 220 let své 

existence. Sklárna je unikátním dokladem sklářské výroby 18. a 19. století. Kromě prohlídky a skanzenu můžete 
využít i prodejnu českého skla. 

 Mlýn Budčice (19 km): Mlýn byl postaven v roce 1893 na řece Sázavě v blízkosti Ledče. V dnešní době je mlýn 
zajímavou technickou památkou, kde je možno spatřit původní mlynářské vybavení a funkční mlýnské kolo. 

 Zámek a park ve Zruči nad Sázavou (24 km): Zámek nabízí prohlídkový okruh, nové regionální muzeum, 
expozici panenek a výstup na věž. Za prohlídku stojí i park se zachovanou částí původního opevnění ze 14. 
století. 

 Vodní dům (25 km): Vodní dům se nachází kousek od hráze vodní nádrže Želivka. Najdete v něm moderní 
expozici, která atraktivní formou seznámí vás i vaše děti s dvěma tvářemi vody. Představí vám vodu jako životní 
prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života. Expozice uvnitř Vodního domu 
vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi.  

 Včelí svět (25 km): Unikátní expozice, která představuje hravým způsobem život včelstva. Expozice je ve svém 
obsahu a rozsahu jediným obdobným projektem ve středoevropském prostoru.  


