Poznejte město

SÁZAVU

Informační centrum a základní služby
INFORMAČNÍ CENTRUM

nám. Voskovce a Wericha 280, 285 06 Sázava
Tel.: +420 327 320 763
E-mail: infocentrum@mestosazava.cz
www.mestosazava.cz
Otevírací doba:
leden–červen, září–prosinec
pondělí, středa
8.00–11.30 a 12.30–17.00
úterý, čtvrtek
8.00–11.30 a 12.30–15.00
pátek
8.00–11.30 a 12.30–14.30
červenec, srpen
pondělí–pátek
sobota

8.00–11.30 a 12.30–17.00
8.00–12.00

Pneuservis a cykloservis Sázava
Za Pekárnou 378
285 06 Sázava
Tel.: +420 728 474 008
pondělí–pátek 8.00–12.00 a 13.00–16.00
sobota
8.00–12.00
DOPRAVA www.jizdnirady.cz
Jízdní řády autobusů
Tel.: +420 317 721 395, +420 900 144 444
Jízdní řády vlaků
Tel.: +420 840 112 113, www.cd.cz/spojeni

Městský úřad Sázava
nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
Tel.: +420 327 551 059
E-mail: urad@mestosazava.cz
Česká pošta
nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
Otevírací doba:
pondělí–pátek 8.00–11.00 a 13.00–17.00
sobota
8.00–10.00
Lékárna Neopharm, s.r.o.
Školská 434, 285 06 Sázava
Tel.: +420 327 312 662
Otevírací doba:
pondělí 7.30–17.00
úterý
7.30–16.00
středa 7.30–16.00
čtvrtek 7.30–17.00
pátek
7.30–15.00
sobota 8.00–11.00
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Sv. Prokop, historie města
Sázava je jedním z nejkrásnějších sázavských letovisek.
Na katastru města leží slovanské hradiště z 8. a 9. století,
dvě pravěká eneolitická hradiště a neolitické vápencové
lomy. Jeho nejslavnější dějiny jsou spojeny s příchodem
křesťanského poustevníka Prokopa. Na začátku 11. století založil na návrší nad pravým břehem řeky benediktinský klášter, který byl v raném středověku významným
střediskem slovanské vzdělanosti a písemnictví.

Přijeďte za neopakovatelnou a tajuplnou atmosférou
míst spojených se svatým poustevníkem, mnichem,
opatem a českým patronem sv. Prokopem. Navštivte
studánku Vosovka, kde se setkal s knížetem Oldřichem,
proměnil vodu ve víno a založil slavný klášter, nebo se
projděte roklinou zvanou Čertova brázda, kterou podle
tradice vyoral sv. Prokop s pomocí ďábla zapřaženého
do pluhu.
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Zámecká 72, 285 06 Sázava – Černé Budy
Tel.: +420 327 321 177, +420 725 875 946
E-mail: sazava@npu.cz
www.klaster-sazava.cz
Otevírací doba:
leden–březen, listopad, prosinec – pouze na objednání
duben, květen, září, říjen
sobota, neděle 10.00–11.15 a 12.50–17.00
červen
úterý, neděle

10.00–11.15 a 12.50–18.15

červenec, srpen
úterý, neděle 10.00–12.00 a 12.50–18.45

Klášter Sázava
Klášter byl založen v roce 1032 knížetem Oldřichem
a poustevníkem Prokopem. Nachází se zde expozice “Staroslověnská Sázava”. Součástí prohlídky je
barokní refektář a kapitulní síň s nástěnnými malbami
ze 14. století. Kromě prohlídek s komentářem nabízí
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klášter nově i tvůrčí dílny, edukační programy a příležitostné kulturní akce. V severní zahradě kláštera se nachází odkryté základy kostela sv. Kříže z 11. století. Roku
2007 byla objevena bohatá barokní a gotická fresková
výzdoba v křížové chodbě kláštera.
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Huť František
Centrum sklářského umění Huť František vzniklo
přestavbou bývalé huti František, kterou nechal v roce
1882 postavit Josef Kavalír ve sklářské osadě Na Kácku, vzdálené tehdy asi 2 km proti proudu řeky od městečka Sázava. Stavba ve stylu původních lesních hutí,
kterou Kavalír pojmenoval po svém otci, se zachovala
v téměř nezměněné podobě, stejně jako sklářská osada. V uplynulých letech obě prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Staly se významným autentickým místem dokumentujícím českou sklářskou tradici.
Centrum představuje unikátní sbírku moderního skla.
V jedinečné dvoupatrové výstavní síni nazvané Noemova archa a v dalších částech expozice je k vidění část z 400 děl vytvořených sklářskými výtvarníky
na Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v Novém Boru v letech 1982 až 2006. Při troše štěstí mů-

žete na jednom ze dvou prohlídkových okruhů pozorovat ve zdejších dílnách při práci sklářské výtvarníky.
Centrum pořádá kurzy pro odbornou i laickou veřejnost a nabízí také projektové hry pro žáky základních
a středních škol.

Otevírací doba:
leden–březen, listopad, prosinec
úterý–neděle 10.00–16.00
duben–říjen
úterý–neděle 10.00–18.00

Na Kácku 218, 285 06 Sázava
Tel.: +420 327 321 809
E-mail: info@cestyskla.cz
www.cestyskla.cz
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Sklárny KAVALIERGLASS, a.s.
KAVALIERGLASS je předním evropským výrobcem borosilikátového skla více než 180 let. Společnost nabízí velmi širokou škálu produktů, které pokrývají oblasti domácího, průmyslového, laboratorního a technického skla,
trubek a průmyslových přístrojů. Většina produktů společnosti KAVALIERGLASS je distribuována pod značkami
SIMAX a KAVALIER, součástí produkce jsou zákaznické
projekty. Rozmanitost a technická složitost zboží KAVALIER vyžaduje neustálé inovace. Vynikající kvalita je tradicí, kterou se firma pyšní a splňuje nebo překračuje požadavky systému managementu kvality podle ISO 9001.
KAVALIERGLASS je progresivní a ekonomicky stabilní
společnost. S tavicí kapacitou přes 220 tun skla denně je
největším výrobcem borosilikátového skla na světě.

KAVALIERGLASS, a.s.
Sklářská 359, 285 06, Sázava
Tel.: +420 327 550 111
E-mail: kavalier@kavalier.cz
www.kavalier.cz
PRODEJNA
Otevírací doba:
pondělí–pátek 8.30–11.30 12.00–15.30
V podnikové prodejně v Sázavě lze platit platební
kartou.
Parkování před prodejnou zdarma.
Tel.: +420 327 550 228
E-mail: shop-ss@kavalier.cz

Nachází se zde i jedna z podnikových prodejen.
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Rekreační areál Sázavský ostrov
Sázavský ostrov s celoročním provozem nabízí dvě stylové restaurace – Sázavskou tavernu a Vagon – s výbornou kuchyní a ubytování v apartmánech, mobilních
domech a dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích, dále pak
sportoviště, dětská hřiště a půjčovnu outdoorového,
především vodáckého vybavení. V letní sezóně je i oblíbeným turistickým cílem, postavit si zde můžete vlastní
stan či karavan na ploše šesti hektarů travnatých ploch
v parkové úpravě. Areál je vyhledávaným místem nejen pro rodinné a skupinové rekreační pobyty, ale i pro
svatby, firemní akce a školení, pro které je mimo jiné
k dispozici plně technicky vybavená konferenční místnost a salonky.

Poznaňská 297, 285 06 Sázava
Tel.: +420 702 030 263
+420 702 029 934
E-mail: ubytovani@kempsazava.cz
info@kempsazava.cz
www.kempsazava.cz
BISPORT s.r.o.
půjčovna lodí
Tel.: +420 777 335 618
E-mail: info@bisport.cz
www.bisport.cz
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Cukrárny a kavárny
Myšák Café
V kavárně pro Vás připravují kopečkovou a točenou
zmrzlinu dle vlastních receptur. Dezerty vlastní výroby
obsahují vždy šlehačku ze smetany. Osvěžit se můžete
domácími limonádami z ovoce a zákusky doplnit kávou
Reserva.

Myšák Café
Benešovská 132, 285 06 Sázava
Tel.: +420 728 835 387
E-mail: mysakcafe@mysakcafe.cz
www.mysakcafe.cz
Otevírací doba:
duben–červen, září–říjen
po-pá 13.00–17.00
so-ne 10.00–17.00

červenec-srpen
po-pá 10.00–17.00
so-ne 10.00–18.00

Cukrárna U Kláštera
Cukrárna v krásném prostředí v místní části Černé Budy
naproti Sázavskému klášteru je tu pro své zákazníky již
šest let. Točí zde zmrzlinu z Opočna, dále nabízejí kopečkovou zmrzlinu Carte D'OR. Mají exkluzivní kávu
značky Tonino Lamborghini, ke které si samozřejmě
můžete dát výborné zákusky a poháry.
Cukrárna U Kláštera
Klášterní 68, 285 06 Sázava
Tel.: +420 602 298 261
+420 606 311 500
E-mail: catesi@seznam.cz
Otevírací doba:
úterý–neděle 10.00–17.00

Cukrárna Sázava
V cukrárně v kulturním domě můžete ochutnat kopečkovou zmrzlinu vlastní výroby nebo točenou sorbetovou
zmrzlinu. Zákusky jsou vyrábeny ze živočišné šlehačky,
vždy zde najdete nové druhy. K zákuskům nabízejí různé
druhy kávy Lavazza nebo domácí limonádu z ovoce. Přijímají zde také objednávky na dorty dle přání zákazníka.

Cukrárna Sázava
náměstí Voskovce a Wericha 280
285 06 Sázava
Tel.: +420 728 415 411
E-mail: jitka.lonska@seznam.cz
Web: cukrarnasazava.webnode.cz
Otevírací doba:
pondělí–pátek 8.00–17.00
sobota
8.30–17.00
neděle
13.00–17.00
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Tábořiště U Hrocha
Klasické tábořiště nabízí svým návštěvníkům mimo
prostoru pro stanování také kvalitní zázemí v podobě
sociálního zařízení se sprchami, pračku se sušičkou, písečnou pláž a dětské hřiště. Kiosek s občerstvením poskytuje široký sortiment občerstvení, posedět můžete
pod velkou dřevěnou pergolou. V areálu tábořiště jsou
pořádány kulturní akce – koncerty a divadelní představení.
Tábořiště U Hrocha
Průmyslová 333, 285 06 Sázava
Tel.: +420 777 933 183
E-mail: info@taboristeuhrocha.cz
www.taboristeuhrocha.cz
Půjčovna lodí Sázava – Petr Kovačka
Tel.: +420 777 261 462
E-mail: pkovacka@volny.cz
www.lode-sazava.cz

Tábořiště Pod Vrbou
Ubytovat se můžete ve vlastních stanech nebo si ustlat
tzv. „pod širákem“. Najdete zde na 300 míst pro stanování na travnatých plochách. K dispozici jsou upravená
ohniště s možností zakoupení si dřeva. Dále je možné zavítat do kempu i s karavanem. Místo se nachází na travnaté ploše s dobrou příjezdovou cestou. Řidiči mají možnost zaparkování auta nebo motocyklu na vyhrazeném
parkovišti.
V areálu je kiosek s nápoji a občerstvením, WC, umývárna se sprchami a teplou vodou, místo na přivezení a odvezení lodí i vybavené hřiště na nohejbal, volejbal nebo
tenis. Tábořiště spolupracuje s půjčovnami lodí Sázava
Tour a Samba.
Muškařský rybník o rozloze 7 ha s ostrůvky
Více info na tel.: +420 607 259 555
Tábořiště Pod Vrbou
Sklářská 275, 285 06 Sázava
Tel.: +420 777 136 369
E-mail: vladimirbrzybohaty@seznam.cz
czjviskova@atlas.cz
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Půjčovna lodí Sázava-Tour
Tel.: +420 739 464 480
E-mail: info@sazava-tour.cz
www.sazava-tour.cz
Půjčovna lodí SAMBA
Tel.: +420 604 904 737
E-mail: info@pujcovna-lodi.cz
www.pujcovna-lodi.cz
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Hostinec Za Vodou

Sázavská Kozlovna

Nabízí ubytování s kapacitou 25 lůžek ve dvou-, třía čtyřlůžkových pokojích s vlastní koupelnou, toaletou,
kuchyňským koutem a TV, zahradním posezením, grilem,
bazénem s masážními tryskami a protiproudem a pro
děti se skluzavkou.

Hladinky nad hladinou Sázavy
Že „Sázavský hladinoměr“ na webu města udává důležitá čísla o stavu hladiny na romantikou opředené řece,
nepřekvapí. Ale že se hladinka měří i nahoře u nádraží? Ano, platí tady ovšem jiné míry. Hladinkám v půllitrech tu totiž kraluje Kozel ve zbrusu novém interiéru
Sázavské Kozlovny. Řeč je samozřejmě o oblíbeném
pivu Velkopopovický Kozel, které je tu doma už po dvě
desítky let.

Restaurace prošla v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí. Majitelé ale zachovali původní historický ráz interiéru a kachlovou pec. V těchto historických prostorech
si můžete vychutnat ryze českou i zahraniční kuchyni.
Připraví tu přímo před vámi v peci pizzu. V létě si místní
kuchyni lze vychutnat přímo na terase nebo v romantické zahrádce s jezírkem a vodopádem, kde plavou ryby
a želvy.

Filozofií Sázavské Kozlovny je vytvořit atraktivní prostředí pro oblíbené pivo. Interiér dbá zejména na detaily
Klášterní 152
285 06 Sázava – Černé Budy
Tel.: +420 327 321 599
+420 777 802 827
E-mail: info@sazavahostineczavodou.cz
www.sazavahostineczavodou.cz
Pokud vám bude chutnat, není problém, když příště vezmete celou svou rodinu a známé. Dokáží zde pro vás
uspořádat rodinnou oslavu, svatební hostinu či podnikový večírek. I přes historický ráz nabízí podnik bezdrátové
připojení ve všech prostorách.

a navození příjemné atmosféry, je plný originálních detailů, které jsou všude kolem, počínaje vstupními dveřmi a konče háčky na oblečení. Originální jsou i masivní
stoly s kovovými kopýtky, kozlí reliéfy na zdech shlížející
na všechny kolem. Hlavními materiály jsou dřevo, kůže,
kov, mosaz a keramika.
Celkem se v Kozlovně usadí na 130 hostů, dalších 45 pak
na zahrádce. Ta bývá velice frekventovaným místem zejména pro cyklisty a další turisty v hlavní sezóně.
Kozlovna není sice v samém centru města, ale k nejznámějším turistickým cílům a do centra to není daleko ani pěšky. „Jako si lidé najdou cestu do Sázavského kláštera nebo sklářského muzea, jdou i za kvalitou
gastronomie.“

ul. Gen. Vedrala Sázavského 420
285 06 Sázava
Tel.: +420 327 321 665
E-mail: sazavskakozlovna@seznam.cz
Web: sazavskakozlovna.cz
Otevírací doba:
pondělí–čtvrtek 11.00–23.00
pátek a sobota 11.00–00.00
neděle
11.00–23.00
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Vila Sázava

Penzion Venkoff
Venkoff je rodinný penzion s vesnickou atmosférou
v dosahu města, přímo na cyklistické stezce, nad údolím řeky Sázavy, která nabízí mnoho možností na výlety
v okolí.
V penzionu jsou k dispozici třílůžkové a dvoulůžkové
pokoje, všechny s kompletním sociálním zařízením. Pokud by Vám chyběla civilizace, na každém pokoji je Wifi
připojení. V přízemí je společenská místnost s krbem,
k dispozici je i kuchyň s veškerým vybavením.

Prvorepubliková vila nabízí ubytování v centru Sázavy
vhodné pro skupinky 8–14 hostů.
Školská 196, 285 06 Sázava
Tel.: +420 775 615 433
E-mail: vilasazava@seznam.cz
www.vilasazava.cz

Na rozlehlé zahradě je možnost grilování. Připravit si
vše můžete sami, nebo lze využít kompletní servis přípravy. V nabídce služeb je také pořádání oslav a párty
včetně zajištění drinků a pípy. Lze také jen tak posedět
u přírodního ohniště.

Lze ji využít i po jednotlivých apartmánech – v přízemí pro 5 hostů a v 1. patře pro 9 hostů. K dispozici je
společenská místnost a plně vybavená kuchyň. Ve velké
oplocené a uzamykatelné zahradě s altánem, která je
vhodná pro vyžití dětí a odpočinek dospělých, najdete
stůl pro ping-pong, prostor na petanque, stolní fotbálek,
klouzačku, míče, síť, přenosné grily. Objekt je vhodný
jako celek pro větší skupiny. Parkování je zajištěno v areálu. Wifi je dostupná v celém objektu včetně zahrady.

Pro rodiny s dětmi nabízejí na zahradě dětské hřiště
s houpačkou, skluzavkou a pískovištěm, v letních měsících nafukovací bazén, na pokojích je k dispozici dětská
postýlka, chůvička, vanička, nočník a dětská židlička.

Čeřenice 1
285 06 Sázava
Tel.: +420 775 610 147
E-mail: info@venkoff.cz
www.venkoff.cz
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Vilekula
Nabízí ubytování v Sázavě – Černých Budech v útulných
apartmánech v původní zástavbě přímo na turistické
trase, uprostřed malebné přírody. Z okna podkroví je
krásný výhled na celé město a sázavské údolí v popředí
se Sázavským klášterem.
Domek je kompletně zrekonstruován, vytápění plynové
ústřední pro každý apartmán samostatné. Dva apartmány jsou každý pro 4 osoby + 1 přistýlka a je možné si je
pronajmout jednotlivě nebo domek jako celek. V každém apartmánu je v přízemí plně vybavená kuchyň, jídelní kout, koupelna a WC. V podkroví se nachází ložnice s jednou manželskou postelí a dvěma samostatnými
lůžky a skříní. V celém objektu je Wifi zdarma. K oběma
apartmánům je k dispozici společenská místnost pro
8 osob s možností relaxace.

Garáž je vhodná pouze pro kola nebo motocykly a je vybavena dostatečným množstvím el. zásuvek na dobíjení
elektrokol.
Zlatá 71, 285 06 Sázava
Tel.: +420 777 661 183
E-mail: info@vilekula-sazava.cz
www.vilekula-sazava.cz

Kemp Cíl

Pivnice U Stroma
Klasická česká pivnice zaměřená na produkty pivovaru
Staropramen a speciály z regionálních pivovarů. Nabízí
možnost uspořádání rodinných oslav, narozenin a firemních večírků.
Sklářská 422, 285 06 Sázava
Tel.: +420 723 610 005
E-mail: pavla.drahotova@seznam.cz
ustroma.webmium.com
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Restaurace a kemp v malebném údolí řeky Sázavy,
pouze pár kilometrů před městem Sázava. Přijďte
ochutnat vyhlášené kynuté jahodové knedlíky nebo
si vyberte jednu z mnoha hotovek. Nabízejí zde ubytování v chatičkách i ve stanech. Domluvit se můžete
i na větších akcích, jako jsou oslavy narozenin, výročí, svatby atd. K dispozici je také prostorná louka pro
15–20 stanů i s tábořištěm hned u řeky.

GPS souřadnice: 49.8659744, 14.9202461
Tel.: +420 602 207 919
E-mail: kempcil@seznam.cz
www.kempcil.cz
Otevírací doba:
duben–říjen, jinak dle dohody
23

Paintball Sázava

Chaty Sázava

Hřiště se nachází na okraji města Sázava směrem
na Stříbrnou Skalici za skladem společnosti HECHT.
K hřišti přiléhá kemp – Tábořiště U Hrocha. Využít jej
proto mohou například i vodáci při zastávce v kempu.
V kempu se nachází kiosek s občerstvením.

Nacházejí se na levém břehu řeky a jsou dobře dostupné autem, vlakem i lodí. Nabízejí několik typů ubytování
ve dvou areálech. V prvním o celkové kapacitě 66 lůžek
je 14 chat, z toho je deset pětilůžkových se sociálním
zařízením, sprchou a kuchyňskou linkou. V areálu je
hřiště na volejbal či nohejbal, ohniště a dětské atrakce.
Ve druhém areálu je 27 lůžek v šesti přízemních chatách, které jsou vybaveny sprchovým koutem, WC a kuchyňskou linkou. V areálu je dětské hřiště.

Část hřiště zasahuje do porostu se stromy a keři, které
je tak možné využít jako přírodní překážky při hře. Větší
část je osazena umělými překážkami a replikou helikoptéry. Hráči tak mají možnost vyzkoušet si různé bojové
taktiky v rozmanitém terénu.

Paintball Sázava
Průmyslová 333
286 05 Sázava
Tel.: +420 732 627 042
E-mail: rezervace@paintballsazava.cz
Otevírací doba:
pondělí–pátek 16.00–21.00
sobota a neděle 8.00–21.00
Termíny je nutné rezervovat!
Poslední skupina začíná hrát nejpozději 3 hodiny
před zavírací dobou.

Chaty leží na rovných pozemcích s přímým vstupem
do vody. Řeka Sázava zde nabízí jednu z posledních
možností přírodního koupání v čisté a hluboké vodě,
což ocení rekreanti, vodáci i rybáři.

Chaty Sázava
Sedliště 358, 285 06 Sázava
Tel.: +420 736 489 310
E-mail: chatysazava@seznam.cz
www.chatysazava.cz

Turistická ubytovna TJ Kavalier Sázava
Ubytovna se nachází v sokolovně vedle budovy Policie
ČR. V pěti místnostech je 33 lůžek, hygienické zázemí je
v přízemí objektu. Vedle sokolovny jsou fotbalová, volejbalová a tenisová hřiště, v sokolovně je vybavení pro
stolní tenis a Fitness centrum.
Turistická ubytovna TJ Kavalier Sázava
Tyršovo nábřeží 82, 285 06 Sázava
Tel.: +420 602 655 374
E-mail: tjsazava@tiscali.cz
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Vycházky městem

Městem prochází vycházková cesta sázavským biokoridorem. Začíná u budínského jezu a jde podél řeky
po proudu směrem na Křemelku, dále na Ostrov. Na levém břehu je vila bývalého primátora Prahy Ladislava
Srba a na pravém břehu mlýn Na Kácku, kde napsala
Antonie Kavalírová své paměti. Projdeme skrze park
s několika lagunami Havránka, odtud můžeme na pravém břehu nad loukou Votočnicí vidět chalupu, kterou
si vystavěl malíř Soběslav Hippolit Pinkas a ve které se
narodil herec a dramatik Jiří Voskovec.

Žlutě označenou trasu tzv. Sázavský okruh připravil KČT
Sázava v roce 1976. Výchozím bodem je vlakové a autobusové nádraží. Odtud vede značka podél železniční
trati přes silnici do stráně, modřínovým lesem k altánku
s výhledem na klášter a Černé Budy. Dále žlutá směřuje
současně se zelenou trasou z kopce přes trať do ulice
V Edenu doleva ulicí Husovou za kostel sv. Martina pod
viadukt a za ním vpravo lesní cestou až ke studánce
sv. Prokopa V Lázních. Okruh pokračuje přes trať cestou

Naučná stezka Votočnice vede po louce Votočnice v zákrutě řeky Sázavy nedaleko města Sázavy. Na Votočnici,
podmáčené nivní louce s třemi uměle vybudovanými
tůněmi, kde se dle legendy otáčel svatý Prokop, když
oral s čertem tzv. Čertovu brázdu, se díky úsilí místních
ochránců přírody podařilo vytvořit cenný biotop se zajímavou a chráněnou drobnou faunou a flórou. Součástí
stezky je dřevěná vyhlídková plošina, z níž je výhled téměř na celou lokalitu.

proti proudu řeky přes most ke klášteru. Zde žlutá přechází silnici a spolu s modrou značkou stoupá na Vlkánčický kopec, na křižovatce vpravo lesem po rovině až
ke křižovatce u mohyl, odtud prudce vpravo dolů cestou podél Čertovy brázdy. Přejdeme uhlířskojanovickou
silnici a kolem louky Votočnice dojdeme proti proudu
Sázavy k lávce, přes ní až k silnici, kolem vodárny vlevo
podél řeky až k loděnici, čtvrtí rodinných domů Na Křemelce až k jezu Budín. Odtud se žlutá trasa vrací strmou
skalnatou strání mezi chaty, přes koleje, pod strání zvanou Na Skřivánku vpravo po silnici a vlevo podél skláren Kavalier zpátky k autobusovému a vlakovému nádraží. Okruh je dlouhý asi 10 km.
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Výstavní síň U Martina

Z muzea Karla Krále

Kulturní síň U Martina v budově bývalého barokně přestavěného kostela slouží k pořádání kulturních akcí
(koncerty, autorská čtení, výstavy), konají se zde také
svatební obřady. Bývá též pronajímána k pořádání dramaturgicky vhodných kulturních akcí jiným subjektům.

Soukromé muzeum Karla Krále patřilo mezi nejpodivuhodnější sázavské zajímavosti. „Když mi bylo asi 10 let,
vzal mě tatínek do Národního muzea. Tehdy mě napadlo založit sázavské muzeum. S kamarádem Františkem
Církvou jsme začali shromažďovat mince, papírové inflační peníze a nerosty. První výstavku jsme udělali nad
sklepem u Církvů, ale mince nám propadávaly mezi
brambory,“ vzpomínal Karel Král v rozhovoru z roku
2007. Nakonec vybudoval muzeum na půdě svého
domku v Černých Budech.

Přilehlý areál (bývalý hřbitov) byl v roce 2013 rekonstruován. Předmětem úprav bylo mj. vybudování lapidária
z původních náhrobků a rekonstrukce barokního karneru (márnice).

Po smrti Karla Krále byla celá jeho rodina nakloněna
zapůjčení sbírky městu. Tak vznikla ke 20. výročí vzniku města Sázavy výstava v obnovené hřbitovní kapli
U Martina.
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Otevřeno je od dubna do října od neděle do úterý
od 10.00 do 17.00 hodin.
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