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I) Cíl výsledku specializovaná mapa s odborným obsahem
Cílem předkládané specializované mapy s odborným obsahem, je identifikace
kulturně historických hodnot souvisejících s asociativní kulturní krajinou, typem krajina
poutních míst a křesťanských legend. Specializovaná mapa byla vypracována v návaznosti na
tvorbu metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky, která je dalším
z výstupů projektu DG16P02M034 Identifikace a prezentace památkového potenciálu
historické kulturní krajiny České republiky. Úkolem specializované mapy s odborným
obsahem je verifikovat možnosti vymezování jednotek historické kulturní krajiny a jejich typů
a podtypů v rámci ČR na základě podrobného zpracování modelového území.
Jako modelové území jednotky historické kulturní krajiny byla zvolena „krajina sv.
Prokopa“, která je reprezentantem asociativní kulturní krajiny dle vymezení UNESCO
a typem krajiny poutních míst a křesťanských legend dle připravované metodiky identifikace
typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR. Cílem zpracované specializované
mapy je a) vymezení jednotky historické kulturní krajiny dle navrhované metodiky; b)
identifikace znaků jednotky historické kulturní krajiny dle navržené metodiky; c) na základě
analýzy znaků potvrdit zařazení jednotky do typu historické kulturní krajiny.
Z obecného pohledu je cílem předloženého výstupu vytvoření moderního odborného
podkladu pro kvalifikované rozhodování odborných orgánů a orgánů státní správy (zejména
památkové péče) a samosprávy, vlastníků, správců a uživatelů jednotlivých částí krajiny,
jakož i podkladem pro zadavatele, pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace
a dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje území.

II) Vlastní popis výsledku
Předložená specializovaná mapa s odborným obsahem „Identifikace kulturně
historických hodnot jednotky historické kulturní krajiny. Krajina sv. Prokopa“ je původním
výsledkem výzkumu. Tvorba specializované mapy je založena na ověření metodiky
identifikace typologických jednotek historické kulturní krajiny a identifikaci znaků historické
kulturní krajiny, která je vyvíjena stejným výzkumným teamem. Jde tedy o inovativní, nově
vyvíjenou metodu vymezování historických kulturních krajin České republiky, která je
prostřednictvím specializované mapy ověřována a konkretizována, včetně její využitelnosti
v památkové péči. Identifikace kulturně-historických znaků krajiny, vyhodnocení jejich
vztahu k typologické jednotce a zákres relevantních znaků a hranice typologické jednotky ve
specializované mapě jsou tedy původními výsledky výzkumu.
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Zásadním inovativním vkladem řešitelského teamu je identifikace a interpretace
znaků historické kulturní krajiny s ohledem na potenciální předmět ochrany, jíž má být
asociativní krajina ve vymezeném typu krajiny poutních míst a křesťanských legend.
Výsledkem původního výzkumu je identifikace kulturně-historických hodnot
historické kulturní krajiny v modelovém příkladu krajiny sv. Prokopa a jejich zakreslení do
předložené specializované mapy, včetně vymezení hranic jednotky historické kulturní krajiny.
Východiskem výzkumu byla obsáhlá vědecká rešerše děl, která se věnují fenoménu sv.
Prokopa. Rešerše byla následována podrobným terénním průzkumem s cílem identifikovat
existující, torzální i již zaniklé fenomény v krajině, které vznikly v souvislosti s projevy
zbožnosti je sv. Prokopovi. Vzhledem ke kategorii asociativní krajiny bylo důležité
i zmapování nehmotných jevů, zejména místních a pomístních názvů. Výsledek rešerše
a terénního průzkumu je interpretován ve specializované mapě, která tak je původním
výsledkem výzkumu.
Předmětem a cílem výzkumu byla identifikace kulturně-historických hodnot krajiny,
které jsou a) spojeny s legendou o životě sv. Prokopa, b) jsou výsledkem úcty a zbožnosti ke
sv. Prokopovi, c) souvisí s činností Sázavského kláštera jakožto zásadního místa kultu sv.
Prokopa, d) souvisí s průběhem Čertovy brázdy jakožto ústřední krajinné linie, jež spojuje
zásadní lokality svatoprokopské úcty. Byla vytvořena databáze identifikovaných kulturněhistorických hodnot krajiny v prostředí GIS a na základě koncentrace nalezených jevů
navržena hranice vymezené jednotky historické kulturní krajiny. Všechny zjištěné skutečnosti
byly zakresleny do specializované mapy s odborným obsahem, která tak je původním
výsledkem výzkumu.
V rámci modelového území byly identifikovány dvě jádrové oblasti, které jsou
vázány na život a legendu sv. Prokopa. První z jádrových oblastí, která leží na jihu
vymezeného modelového území, je Sázavský klášter a jeho okolí s nejvyšší koncentrací
asociativních znaků. Na severu modelového území se pak nachází druhá jádrová oblast
v Chotouni, která je dle legend Prokopovým rodištěm. Obě jádrové oblasti jsou propojeny
Čertovou brázdou. Čertova brázda je výrazný liniový terénní útvar, dnes však již v některých
místech zanikající, který dle legendy vděčí za svůj vznik sv. Prokopovi. Do vymezeného
modelového území byly dále zahrnuty i vzdálenější, ale stále s jádrovými oblastmi
a svatoprokopskou legendou svým vznikem související lokality, které nezanedbatelně
přispívají k vymezení asociativní krajiny typu krajina poutních míst a křesťanských legend.
Metodika práce na specializované mapě vychází ze schváleného postupu řešení
projektu a naplňuje metodiku II. etapy „Identifikace a dokumentace památkově hodnotných
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segmentů, struktur a prvků vybraných částí historických kulturních krajin.“ V první řadě
došlo k výběru a pracovnímu vymezení modelového území, které by naplňovalo kategorii
asociativní krajiny dle kategorizace historických kulturních krajin UNESCO.
Následně byla provedena podrobná vědecká rešerše odborné literatury a vybraných,
zejména mapových pramenů. Excerpovány byly rovněž veřejně dostupné databáze, zejména
seznam nemovitých kulturních památek a národních kulturních památek. Informace získané
z rešerše a pramenů byly excerpovány do pracovní databáze znaků historické kulturní krajiny
modelového území. Rešerše byla zaměřena zejména na určení průběhu Čertovy brázdy a
identifikaci jevů v krajině spojených s legendou o životě sv. Prokopa a s činností Sázavského
kláštera.
Dalším krokem byla tvorba pracovní mapy jakožto podkladu pro terénní průzkum.
Pracovní mapa obsahovala průběh Čertovy brázdy a zobrazené znaky historické kulturní
krajiny identifikované v předešlé rešerši. Zároveň byly stanoveny pracovní hranice zájmového
území tak, aby zahrnuly Čertovu brázdu, identifikované znaky historické kulturní krajiny a
aby území bylo logicky uzavřeno (průběh hranic korespondoval s hranicemi katastrů,
komunikacemi nebo vodními toky).
Následoval terénní průzkum, při němž byla pořízena identifikace a podrobná
dokumentace památkově hodnotných částí a struktur (znaků) historické kulturní krajiny
modelového území. Rovněž byl ověřován, zpřesňován a doplňován obsah pracovní mapy, aby
došlo k podchycení potenciálního předmětu ochrany v modelovém území.
Na podkladě důkladné vědecké rešerše a terénního průzkumu jsme přistoupili
k tvorbě výsledné specializované mapy s odborným obsahem. Mapa byla vytvořena v
prostředí programu ArcGIS zanesením výsledků rešerší doplněných o informace z terénního
průzkumu na podkladovou vrstvu ZABAGED® 1:10 000 a DMR5G od ČÚZK.
Výše uvedený postup se ukázal jako nosný pro identifikaci typologických jednotek
a jejich znaků v rámci připravované metodiky identifikace typologických jednotek historické
kulturní krajiny ČR.

III) Návrh využití výsledku
Specializovaná mapa Identifikace kulturně historických hodnot charakteristických
celků historické kulturní krajiny: Krajina sv. Prokopa může být poskytovatelem využita na
několika úrovních. Může sloužit jako východisko pro další metodickou práci v oblasti péče o
historickou kulturní krajinu a k návrhu případné krajinné památkové zóny či jiného stupně
ochrany. Je odborným podkladem pro kvalifikované rozhodování poskytovatele a odborných
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orgánů (NPÚ), orgánů státní správy (zejména památkové péče) a samosprávy. Mapa
poskytuje informační bázi pro vlastníky, správce a uživatele jednotlivých částí krajiny
modelového území. Může být také využita jako podklad pro zadavatele, pořizovatele a
projektanty územně plánovací dokumentace a dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje
území. Neméně důležitá je možnost využít mapu jako informační zdroj pro odbornou i
laickou veřejnost. Mapa bude veřejně přístupná na internetových stránkách projektu
http://www.hikk-naki.cz/.

IV) Seznam použité související literatury
Mapové podklady
Archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Císařské povinné otisky stabilního
katastru 1:2 880 – Čechy © Český úřad zeměměřický a katastrální
Mapová služba WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu) ČÚZK
Mapová služba WMS – Ortofoto ČÚZK
Mapová služba WMS - ZABAGED® ČÚZK
Mapy 1. vojenského mapování - http://oldmaps.geolab.cz © 1st Military Survey, Austrian
State Archive/Military Archive, Vienna. © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J. E.
Purkyně - http://www.geolab.cz. © Ministerstvo životního prostředí ČR http://www.mzp.cz
Mapy 2. vojenského mapování - http://oldmaps.geolab.cz © 2nd Military Survey, Austrian
State Archive/Military Archive, Vienna. © Laboratoř geoinformatiky Univerzita J. E.
Purkyně - http://www.geolab.cz. © Ministerstvo životního prostředí ČR http://www.mzp.cz
Mapy 3. vojenského mapování - http://oldmaps.geolab.cz © Mapová sbírka Univerzity
Karlovy - http://www.natur.cuni.cz/mapcol/
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VI) Datové přílohy na CD
(1) Specializovaná mapa s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot
charakteristických celků historické kulturní krajiny: Křesťanská krajina sv. Prokopa,
mapový list (elektronická verze) ve formátu *.pdf
(2) Elektronická verze mapy ve formátu *.mxd, *.shp (včetně přidružených souborů *.dbf,
*.sbn, *,sbx, *.prj, *.shx)
(3) Databáze zjištěných informací ve formátu *.dbf
(4) Specializovaná mapa s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot
charakteristických celků historické kulturní krajiny: Křesťanská krajina sv. Prokopa,
textová část ve formátu *.pdf
(5) Tabulková příloha: Tab. 2: Databáze identifikovaných znaků historické kulturní krajiny,
které definují jednotku „Krajiny sv. Prokopa“ ve formátu *.pdf
(6) Tabulková příloha: Tab. 3: Seznam vyhlášených kulturních památek a národních
kulturních památek v modelovém území Krajiny sv. Prokopa ve formátu *.pdf
(7) Specializovaná mapa s odborným obsahem Identifikace kulturně historických hodnot
charakteristických celků historické kulturní krajiny: Křesťanská krajina sv. Prokopa,
Průvodní zpráva k výsledku formátu *.pdf
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Formát dat:
Vektorová data jsou uspořádaná ve vrstvách v geografické databáze prostřednictvím
programu ArcGIS Desktop Pro. Veškerá data k mapovému projektu jsou dostupná v složce
GIS. Mapový projekt je uložena jako mapový soubor ve formátu aprx. Grafický výstup
mapového projektu je rovněž poskytnut ve formátu pdf.

Souřadnicový systém:
Data

geografické

databáze

jsou

uložena

v

souřadnicovém

systému

S-

JTSK_Krovak_East_North.

Struktura databáze jednotlivých vrstev map, formát dbf:
RuleID (long integer): reference do tabulky subtypů dle katalogu jevů
Datace (text, 20 znaků): určení doby vzniku jevu
Název (text, 50 znaků): nabývané hodnoty dle názvu konkrétní jednotky daného jevu
Popis (text, 200 znaků): slovní popis jevu
ID (short integer): identifikační číslo jevu
Směr (short integer): nabývané hodnoty v úhlových stupních, udává směr pohledu
pozorovatele, platí pouze pro jevy „Místo významné veduty“ a „Významný vyhlídkový bod“
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