Tab. 2: Databáze identifikovaných znaků historické kulturní krajiny, které definují jednotku Krajina sv. Prokopa.
Název

Typ

Datace

Katastrální území

Stav

1 stavby

Sázavský klášter

klášter

1009/1032

Černé Budy

existující

2 stavby

Kostel Panny Marie a sv. Jana Křtitele

kostel

1035

Černé Budy

zaniklý

3 stavby
4 stavby

Kostel sv. Kříže
Kostel sv. Prokopa

kostel
kostel

1070
1094

Černé Budy
Černé Budy

zaniklý
existující

5 stavby
6 stavby

Zákolnice
Hospodářský dvůr s pivovarem

jeskyně
hospodářský dvůr

?
17. stol.

Černé Budy
Černé Budy

existující
existující

Trojlodní dřevěný kostelík, první z kostelů v areálu Sázavského kláštera.
Kamenný kostel na půdorysu lístkového kříže, který stál v laické osadě na severní straně klášterní
zahrady. Dnes dochovány jen základy.
Klášterní kostel. Gotický, barokně upraven podle návrhu Víta Václava Kaňky.
Podle legendy jeskyni obýval sv. Prokop před založením kláštera. Jeskyně je přírodního původu,
druhotně upravována.
Barokní hospodářský dvůr s pivovarem, později přestavován. Dnes v torzálním stavu.

7 stavby

Vosovka
Kamenná křtitelnice s otiskem čertova
drápu
Kaple sv. Prokopa

studánka
Boží muka /
výklenková kaple
kaple

?

Sázava

existující

Dle legendy se u studánky Vosovky setkal Prokop s knížetem Oldřichem, který sem zabloudil při
lovu. Prokop dal v misce Oldřichovi napít ze studánky vody, která se zázrakem změnila ve víno.

?
cca 1800

Sázava
Sázava

existující
existující

10 stavby
11 stavby

Lázně u Vosovky
Rakovka

lázně
studánka

1713
?

Sázava
Sázava

zaniklý
existující

12 stavby

Prokopovo lože

kámen

?

Sázava

existující

13 nevegetační líniové části
14 prostor
15 stavby

Čertova brázda
Votočnice
Pomníček železného pluhu

terénní útvar
místní název
pomník

?
?
19. stol.

Černé Budy
Černé Budy

existující
existující
existující

Dle pověsti Prokop křtil vodou z nedaleké studánky Vosovka zástupy pohanů obrácených na víru.
Barokní kaple při studánce Vosovka.
Roku 1713 vznikly z iniciativy mnichů sázavského kláštera v blízkosti pramene Vosovka lázně,
kde se nabízela koupel v kádích se studenou a horkou vodou. V druhé pol. 18. stol. byly lázně
rozšířeny, počátkem 20. stol. však byly z důvodu stavby železnice zrušeny, lázeňský dům roku
1901 zbourán.
Přírodní vývěr pramena na východní straně vrchu Bílý kámen u Sázavy.
Dle legendy zde Prokop ulehl a ponořil se do modliteb, až kámen začal žárem jeho těl měknout a
vytvořil prohlubeň.
Jedná se o liniový terénní útvar mezi Sázavou a Chotouní v délce 21 km. Průměrná šířka je 14 m,
hloubka 2 až 6 m pod úroveň terénu s rovným dnem a šikmo stoupajícími stěnami.
Louka u Sázavy, kde se měl čert otáčet, když zapřažen do pluhu oral Čertovu brázdu.
Pomník při ústí Čertovy brázdy na louku Votočnici.

16 stavby
17 cesta
18 stavby

Výklenková kaplička sv. Prokopa
Křížová cesta
Pramen u Čertovy brázdy

kaple
křížová cesta
studánka

1890
cca 2000
?

Černé Budy
Černé Budy
Černé Budy

existující
existující
existující

Sloupová výklenková kaplička z roku 1890 s obrazem sv. Prokopa držícího na vodítku čerta.
Novodobá křížová cesta podál Čertovy brázdy od Votočnice k Mělníku.
Studánka u novodobé křížové cesty a Čertovy brázdy.

Černé Budy a Mělník nad
Sázavou
existující

Vrstva

8 stavby
9 stavby

19 osídlení

Mohyly u Mělníka

mohyla/hradiště

2. pol. 9. stol. až
poč. 10. stol.

20 prostor

Dobré Pole

místní název

1327

Dobré Pole u Vitic

existující

21 stavby
22 stavby

Trucovna
Prokopský dvůr

?
?

Bělokozly
Chotouň

existující
existující

23 stavby

Žulový patník

hostinec
hospodářský dvůr
Boží muka /
výklenková kaple

?

Chotouň

zaniklý

24 stavby

Kostel sv. Prokopa

kostel

poč. 18. stol.

Chotouň

existující

25 stavby

Prokopka

studánka

?

Chotouň

existující

Popis
Původně raně gotický klášter, přestavován ve vrcholné gotice a baroku. Zrušen Josefem II. a
změněn na zámek.

Ve dvou řadách se nad nejhlubším zářezem Čertovy brázdy nachází skupina 14 mohyl, tvořící tzv.
mohylník, další vyvýšeniny se pak nacházejí v jeho blízkém okolí. Jedná se o slovanský způsob
pohřbívání do sdružených mohylových pohřebišť z 2. poloviny 9. století až počátku 10. století.
Vesnice u Čertovy brázdy, kde se čert ptal Prokopa, jak jsou daleko, ten mu odvětil „v dobré
půli“.
Místo, kde unavený čert trucoval, že dál nepůjde a Prokop mu nechal postavit hospodu, aby se
zde čert osvěžil.
Místo údajného narození sv. Prokopa.
Patník s prohlubní na vrcholu stál u vjezdu do Prokopského dvora, dle legendy upomínal na první
setkání Prokopa s čertem.
Roku 1584 byla postavena kaple sv. Prokopa pod starou lípou v místě, kde dle legendy
Prokopova matka porodila. V 17. století Berka z Dubé nahradil kapli honosnějším kostelem.
Stavbu kostela však dokončil až další majitel dvorce, Jan Mladota ze Solopisk, který počátkem
18. století přizval ke stavbě Jana Blažeje Santiniho Aichela.
Přirozený vývěr pramene. Legenda uvádí, že pramen našel Prokop jako dítě prutem tam, kde jiní
vodu nalézt nemohli.

26 stavby
27 stavby

Název
Lázně u Prokopky
Socha sv. Prokopa

Typ
lázně
socha

Datace
pol. 18. stol.
pol. 18. stol.

Katastrální území
Chotouň
Chotouň

Stav
zaniklý
existující

28 osídlení

Homole

cca 700 př. Kr.

Chotouň

existující

29 stavby
30 prostor
31 stavby

Boží muka na Homoli
U Brázdy a U Čertovy brázdy
Prokopova studánka

mohyla/hradiště
Boží muka /
výklenková kaple
místní název
studánka

1808/1841
?
?

Chotouň
Chotouň
Lipany u Vitic

existující
existující
zaniklý

32 stavby

Prokopova studánka

studánka

?

Lipany u Vitic

zaniklý

33
34
35
36
37

stavby
stavby
stavby
stavby
prostor

Kostel sv. Bartoloměje
Zvonice kostela sv. Bartoloměje
Zámek Sázavský dvůr
Socha sv. Prokopa
U sv. Prokopa

kostel
zvonice
zámek
socha
místní název

pol. 13. stol.
1660
po 1772
pol. 18. stol.
?

Třebovle
Třebovle
Třebovle
Klášterní Skalice
Klášterní Skalice

existující
existující
existující
existující
existující

38
39
40
41

osídlení
prostor
stavby
stavby

Hradisko sv. Jiří
Rybník sv. Prokop
Habrovka
Čertův kámen

mohyla/hradiště
místní název
studánka
kámen

10. stol.
?
?
?

Kouřim
Ždánice u Kouřimi
Čeřenice
Čeřenice

existující
existující
existující
existující

42 osídlení

Dojetřické hradiště

mohyla/hradiště

přelomu 8. a 9. stol. Sázava

existující

43 osídlení

Hradiště Na Skále pod Vraníkem

mohyla/hradiště

9. stol.

Ledečko

existující

44 osídlení

Černé Budy

?

Černé Budy

existující

45 stavby

Boží muka se sv. Prokopem

mohyla/hradiště
Boží muka /
výklenková kaple

19. stol.

Hradové Skřimelice

existující

46 stavby

Kostel sv. Petra a Pavla
Obelisk na paměť kostela sv. Petra a
Pavla
Železný křížek
Prokopský kříž
Kaple sv. Prokopa
Alej k Vosovce

kostel

11. stol.

Chotouň

zaniklý

Boží muka na rozcestí polních cest od Hradových Skřimelic k Stříbrné Skalici a Sázavě.
Ve středu Chotouně stál kostel sv. Petra a Pavla, který existoval patrně již za života sv. Prokopa.
Během třecetileté války byl poničen požárem (1644) a následující roky chátral. Opraven byl
kostela v roce 1664, byly mj. pořízeny nové zvony (sv. Michal, sv. Petr a Pavel, sv. Prokop).
V následujících letech je kostel přičleněn k faře ve Skramnicích a chátral. Kostel byl roku 1816
zbořen, zvonice kostela zbořena roku 1900.

obelisk
kříž
kříž
kaple
alej

19. stol.
1891
1849
1. pol. 18. stol.
?

Chotouň
Chotouň
Chotouň
Vlkančice
Sázava

existující
existující
existující
existující
existující

Obelisk na paměť zbořeného kostela sv. Petra a Pavla v Chotouni.
Železný kříž na kamenném podstavci z roku 1891.
Kamenný kříž postavený obcí Chtouň v den sv. Prokopa roku 1849.
Kaple sv. Prokopa byla postavena v první polovině 18. století, zřejmě na místě starší kaple.
Alej od silnice Na Důlích k Vosovce.

Vrstva

47
48
49
50
51

stavby
stavby
stavby
stavby
vegetační liniové části

Popis
Před rokem 1764 byly u studánky Prokopky vystavěny lázně na omývání nemocných údů.
Barokní socha sv. Prokopa orajícího s dvojicí čertů, které pohání křížem.
Pravěká mohyla Homole je datována archeologicky do období bylanské kultury (cca 700 př. Kr.).
V současné době je vysoká 4 – 5 m, odhaduje se však, že původní rozměr byl vyšší. Dle legendy
zde Prokop dokončil orbu s čertem. Homole vznikla navršením hlíny, kterou Prokop oškrábal
z rádla.
Na jejím vrcholu mohyly Homole stojí kamenná boží muka z roku 1808 či 1841, kdy nahradila
dřevěný kříž.
Místní název pole jižně od Homole u Chotouně.
Studánka v centru obce Lipany. Zanikla přestavbou špýcharu.
Nacházela se při silnici od Lipské hory do Lipan, dnes je zde pomník padlým ve 2. světová válce.
Raně gotický kostel ze 2. třetiny 13. stol. V průběhu 19. stol. upravován. Jednolodní orientovaná
stavba s obdélnou lodí a pravoúhlým, téměř čtvercovým presbytářem, po jehož jižní straně je
připojena sakristie.
Samostatně stojící barokní zvonice z roku 1661.
Barokní zámeček z konce 18. stol.
Barokní socha sv. Prokopa.
Místní název pole v Klášterní Skalice u sochy sv. Prokopa.
V 10. století bylo na levém břehu potoka Výrovka vybudováno přemyslovské hradisko sv. Jiří.
Původně zde stával kostel sv. Jiří z přelomu 10. a 11. století. Hradisko bylo pod správou
Břevnovského kláštera. Je možné spekulovat, že právě zde získal Prokop kněžské vzdělání.
Hradisko bylo opuštěno ve 13. století, kdy byla zdejší děpoltická knížata poražena Přemyslem
Otakarem I.
Rybník na potoce Střebovka.
Studánka, na jejímž průčelí je kresba sv. Prokopa čtoucího bibli.
Kámen, do kterého dle legendy čert otiskl své kopyto a Prokop svůj kříž.
Hradiště se nacházelo na ostrožně na levém břehu Sázavy v lokalitě Na Šancích (též Na
Dojetřicku, Nad Vosovkou). Jednalo se 12 ha dvojdílné opevněné hradiště, které střežilo brod
přes Sázavu. Je možné, že toto hradiště bylo shodné s hradištěm Milobuzy zmiňovaným
v svatoprokopských legendách.
Raně středověké hradiště. Je možné, že toto hradiště bylo shodné s hradištěm Milobuzy
zmiňovaným v svatoprokopských legendách.
Zatím nedatované hradiště na skále nad meandrem Sázavy. Zdejší nálezy keramiky patří pozdní
době kamenné, mladší době bronzové a ranému středověku. Je možné, že současná podoba
vrcholové části je pozůstatkem až vrcholně středověkého opevněného objektu, který byl postaven
v ploše staršího hradiště. Je možné, že toto hradiště bylo shodné s hradištěm Milobuzy
zmiňovaným v svatoprokopských legendách.

Název

Typ

Datace

Katastrální území

Stav

52 vegetační liniové části

Alej od Vosovky podél Sázavy

alej

?

Sázava

existující

Popis
Alej vede podél nábřeží Sázavy od Vosovky k mostu přes řeku, část se jměnuje Prokopovo
nábřeží.

53 prostor
54 vyhlídkový bod
55 stavby

Prokopovo nábřeží
Vyhlídka u altánu
Kaple sv. Prokopa

místní název
vyhlídkový bod
kaple

cca 2000
?
1. pol. 19. stol.

Sázava
Sázava
Radvanice nad Sázavou

existující
existující
existující

Novodobý místní název upraveného nábřeží Sázavy s alejí na sázavském/levém břehu řeky.
Výhled na Sázavský klášter a Černé Budy z protějšího svahu řeky Sázavy.
Výklenková kaple s obrazem sv. Prokopa z 1. poloviny 19. stol.

Vrstva

