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I. Popis dosažených původních výsledků 

 

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 

Typologie historické kulturní krajiny České republiky a na 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. 

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. 

 

I.1 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 Typologie 

historické kulturní krajiny České republiky. 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. 
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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 podkladu pro zadavatele, pořizovatele a projektanty územně plánovací dokumentace a 

dalších plánů v oblasti ochrany a rozvoje území. Výstup je využitelný taktéž v oblasti všech 

stupňů vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti o hodnotách krajiny naplňujících její 

identitu. 

 

I.2 Metodologická východiska specializované mapy s odborným obsahem 

Metodologická východiska vychází ze souběžně vyvíjené metodiky identifikace 

typologických jednotek historické kulturní krajiny ČR. Podrobná metodika zpracování mapy 

je vysvětlena v kapitole II. Popis metod zpracování. Na základě použité metodiky jsou ve 

specializované mapě vymezovány jednotka historické kulturní krajiny a její znaky. 

Jednotka historické kulturní krajiny představuje území, jehož charakter v určitém 

čase a prostoru formovala určitá lidská činnost nebo vzájemné působení člověka a krajiny. 

Způsob tohoto formování lze v současné době rozpoznat na základě konkrétních projevů, 

označovaných za znaky typu/podtypu historické kulturní krajiny. Ty jsou přítomné v takové 

koncentraci a hodnotě, že významně ovlivňují charakter daného území a umožňují prostorové 

vymezení jednotky historické kulturní krajiny i její typologickou specifikaci. Území jednotky 

je díky uplatnění a koncentraci znaků typu/podtypu vizuálně nebo významově srozumitelné, a 

proto je také oproti okolním územím výrazně hodnotnější. Na základě těchto skutečností lze 

jednotku historické kulturní krajiny určit jako funkčně a významově ucelenou a typologicky 

vyhraněnou část kulturní krajiny. Jednotka je prostorem, ve kterém se promítají prostorové 

souvislosti i vztahy mezi jednotlivými znaky, které jednotka historické kulturní krajiny 

spojuje do souvislého území, umožňujícího účelnou ochranu a prezentaci kulturněhistorické 

hodnoty jednotky ve vzájemných souvislostech (Ehrlich a kol., 2019). 

Typ krajina poutních míst a křesťanských legend je charakterizován dle 

metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky jako krajina spojená s 

prožíváním náboženské víry, a to formou poutí a obřadů a/nebo jako dějiště legendistických 

příběhů i historických událostí s nábožensky motivovaným podtextem. Krajiny, do níž je 

zasazen děj spojený se životem světce, ať již je popsán v oficiálních legendách nebo jakožto 

výsledek lidové zbožnosti, a prožíváním víry. V krajině se odráží projevy kolektivně 

(společně) prožívané náboženské víry i individuální zbožnosti. Zahrnuje jak poutní místa, 
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která přitahovala pozornost věřících v nadregionálním dosahu, tak lokálním dosahem 

determinovaná místa zvláštní náboženské úcty. Důležitá je jak celková skladba místa 

spojeného s náboženskou úctou, tak jeho pohledové uplatnění v krajině. Reflektovány jsou 

místní projevy zbožnosti v krajině spojené s lidovou vírou a tradicí. Celá krajina je 

sakralizována pomocí drobných i větších objektů a místních názvů. Rovněž topografie a 

umístění objektů v krajině může odrážet topografii známých svatých míst nebo specifickou 

topografii národní/regionální/lokální legendy (Ehrlich a kol., 2019). 

Znaky jednotky historické kulturní krajiny typu krajina poutních míst a křesťanských 

legend: 

- Křesťanské stavby nebo soubory staveb, včetně torzálních a zaniklých – významné, 

zejména poutní areály, kostely a kaple, kláštery, k nimž se váže příběh nebo pověst 

spojená se vznikem poutního místa. 

- Kostel nebo kaple zasvěcené Panně Marii (včetně loretánské kaple připomínající 

Svatou chýši coby obydlí Panny Marie), Andělu strážci, patronům České země, 

specifickým lokálním patronům a dalším světcům.  

- Jeskyně, hora, skála, pramen, studánka nebo další přírodní jev, k němuž se váže příběh 

nebo pověst spojená se vznikem nebo funkcí poutního místa (např. o záchraně, 

zázračném uzdravení).  

- Specifické tvary reliéfu (např. symbolizující Golgotu, Cedron nebo Olivetskou horu). 

- Poustevny a jeskyně. 

- Terénní dispozice a úpravy přispívající k vyjádření posvátnosti a symboliky poutního 

místa. Přírodní dominanty spojené s historií místní zbožnosti. 

- Drobné sakrální objekty v krajině – křížové a pašijové cesty, kapličky, kříže, boží 

muka, mariánská zastavení, svaté obrázky upevněné na sloupcích, pilířích či 

přírodninách (stromech, kamenech), volně stojící sochy Krista, Panny Marie a 

svatých. 

- Svaté schody připomínající Ježíše Krista na schodech v paláci Pontia Piláta v 

Jeruzalémě. 

- Tzv. boží hroby odkazující ve společenské paměti nebo architektonickou podobou a 

umístěním v krajinném reliéfu na situaci ve Svaté zemi. 

- Plochy a objekty (klášter, fara, škola, sociální zařízení aj., včetně zahradního 

příslušenství), patřící k poutnímu místu, rozvíjející jeho poslání a sloužící jako obytné 

i provozní zázemí. 



6 

 

- Významné sekulární objekty/stavby a místa spojená s životem a smrtí světců, 

významných církevních osobností či sloužící jako doplňkové stavby k stavbám 

náboženským. 

- Poutní a jiné významné cesty a trasy – poutní a procesní cesty fixované v krajině 

(výsadbou alejí či drobnými objekty, např. mostky, studánkami apod.) či ve 

společenské paměti.  

- Vyhlídková místa – místa výhledů na sakrální stavby. Poklony, tj. fyzicky fixovaná 

místa na trase poutních cest s výhledem na poutní chrám. 

- Krajinná kompozice sakrálních a souvisejících staveb. 

- Pojmenování po biblických postavách a místech, po svatých či událostech s nimi 

souvisejících. 

Obecně navržené znaky jednotky historické kulturní krajiny typu krajina poutních 

míst a křesťanských legend byly konkretizovány pro modelové území (viz tab. 1 v části II. 

Popis metod zpracování). 

 

I.3 Kulturně-historické hodnoty krajiny sv. Prokopa a jejich vymezení 

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 kulturně-

historických hodnot krajiny v prostředí GIS a na základě koncentrace nalezených jevů 

navržena hranice vymezené jednotky historické kulturní krajiny. Všechny zjištěné skutečnosti 
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byly zakresleny do specializované mapy s odborným obsahem, která tak je původním 

výsledkem výzkumu. 

Identifikované znaky jednotky historické kulturní krajiny sv. Prokopa jsou 

vyjmenovány v tabulce 1 (viz metodika práce). Níže jsou charakterizovány konkrétní 

identifikované znaky krajiny sv. Prokopa, včetně zdůvodnění, proč byly do mapy zařazeny, tj. 

jak souvisí s definovanými kritérii a) až d). 

 

 

Obr. 1: Poloha modelového území v rámci ČR 

 

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 
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a svatoprokopskou legendou svým vznikem související lokality, které nezanedbatelně 

přispívají k vymezení asociativní krajiny typu krajina poutních míst a křesťanských legend. 

Níže jsou uvedeny identifikované znaky historické kulturní krajiny, včetně 

zdůvodnění jejich vymezení a zakreslení do specializované mapy s odborným obsahem. 

Jednotlivé znaky jsou vždy zvýrazněny tučně. 

 

Sázava 

Sázavský klášter byl založen roku 1032 (Dvořák, Holečková, 2008; Krásl, 1895; 

Sommer, 2006) nebo roku 1009 (Sláma, 2006) či 1033 (Krásl, 1895) na křižovatce cest 

s řekou Sázavou na jihovýchodním okraji původní přemyslovské domény (Sommer et al., 

2006). Klášter byl založen za podpory knížete Oldřicha. Oldřichův nástupce, kníže Břetislav, 

obdaroval klášter pozemky (řeka Sázava od Milobuze až po jeskyni Zákolnici s okolními lesy 

a lukami na obou březích řeky) a opatem jmenoval Prokopa. Klášter byl založen jako 

slovanský, mše se sloužily ve staroslověnštině. Dle legendy byl zbudován poblíž jeskyně 

Zákolnice, kde Prokop žil se svými bratry (Dvořák, Holečková, 2008; Krásl, 1895). Vzniku 

kláštera předcházel vznik osady několika poustevníků (špitálních bratrů kolem sv. Prokopa), 

kteří pomáhali chudým a nemocným. Dřevěný klášter byl postaven dle dispozičních pravidel 

benediktinské řehole s prvky řehole basiliánské jako 3 bloky budov s rajským dvorem a 

studnou. Součástí kláštera byl trojlodní dřevěný kostelík zasvěcený Panně Marii a sv. Janu 

Křtiteli (vysvěcen roku 1035), kde byl Prokop po své smrti v roce 1053 pohřben (Dvořák, 

Holečková, 2008; Krásl, 1895). Ke klášteru přináležely i hospodářské budovy (chlévy, kolny, 

sýpky), řemeslné dílny, škola a umělecké dílny, hospital/nemocnice, kuchyň, spižírna, 

dormitář, ambit, zahrada se studnou, koupelna, společná jídelna a modlitebna (Krásl, 1895). V 

roce 1056 kníže Spytihněv II. vypudil slovanské mnichy, kteří se uchýlili do Uher, a dosadil 

německého opata s latinskými mnichy. Roku 1064 se slovanští mniši do kláštera vrátili za 

přispění knížete Vratislava, staroslověnská liturgie však již papežem nebyla povolena 

(Dvořák, 1909; Dvořák, Holečková, 2008). Byla dobudována laická osada na severní straně 

klášterní zahrady s kostelem sv. Kříže (z roku 1070) půdorysu lístkového kříže, jehož 

součástí byl i hřbitov (Dvořák, Holečková, 2008). Roku 1094 (1095) byl vysvěcen nový 

románský chrám, který nahradil původní dřevěný kostelík. Ostatky sv. Prokopova byly 

vyzdviženy z hrobu a přeneseny do nového kostela do hrobu před hlavním oltářem, aby byly 

přístupné uctívání. V roce 1097 se klášter opěr dostal do rukou latinských mnichů (Royt et al., 

2013; Dvořák, 1909; Sommer, 2006). Po kanonizaci sv. Prokopa roku 1204 byl Prokopův 
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hrob opět otevřen a ostatky uloženy do tumby v blízkosti původního hrobu (Sommer, 2007). 

Roku 1315 započala gotická přestavba sázavského kláštera, na které se podílela huť Matyáše 

z Arrasu. Záměrem bylo vybudovat trojlodní katedrálu, realizovaná však byla pouze jedna 

loď a dvoupatrová věž. Za husitských válek byl klášter vyrabován a mniši vyhnáni. Po 

návratu bratří však klášter dále chátral, až došlo v 16. století ke zřícení chóru a poškození 

svatoprokopské krypty. Prokopovy ostatky byly následně vyzdviženy a přeneseny na Pražský 

hrad do kaple Všech Svatých. Další přestavby se klášter dočkal v době barokní, kdy byla 

východní část kostela gotického chrámu oddělena od nedostavěného zbytku zdí a proměněna 

na kostel sv. Prokopa. Byla obnovena krypta podle návrhu Víta Václava Kaňky (otec F. M. 

Kaňky). Součástí kostela sv. Prokopa je milostný obraz sv. Prokopa (kolem roku 1600, 

neznámý autor) zobrazující Prokopa se zavřenýma očima a čertem na koženém řemínku, 

který se tiskne jak pes k poustevníkově noze. Obraz je spojen se zázraky, kdy zobrazený 

Prokop otevírá oči a koná zázraky. Klášter byl roku 1785 rušen a přebudován na klasicistní 

zámek (Royt et al., 2013; Dvořák, Holečková, 2008). Ke klášteru přináleželo i hospodářské 

zázemí v podobě dvora s pivovarem ze 17. století s pozdějšími přestavbami, které jsou dnes 

v torzálním stavu. 

Na pravém břehu řeky Sázavy v místě Sázavského kláštera byla v 50. letech 20. 

století při výkopu na severním boku klášterního kostela zpod zdí gotického choru zasypaná 

rokle prudce se zahlubující do skalního podloží lemovaná cihlovými zdmi. Rokle ústí do 

uměle vytesané jeskyně ve tvaru kříže 6 x 6 m (ramena orientovaná do světových stran), 

patrně z dob gotické přestavby (Dvořák, Holečková, 2008; Sommer, 2006). Jeskyně vznikla 

patrně před husitskými válkami jako součást speciálního kultovního objektu, byla uměle 

vyhloubena a nese stopy obývání. Po husitských válkách a po vyplenění kláštera byla 

zasypána sutí, na které byl vybudován pozdně gotický objekt. Odkaz jeskyně se uchoval 

v pomístním pojmenování lokality „příbytek sv. Prokopa“ (Sommer, 2006; Sommer, 2007). 

Můžeme se domnívat, že tato jeskyně vznikla rozšířením původní jeskyně Zákolnice (též 

jeskyně sv. Prokopa), kde poustevničil sv. Prokop (Dvořák, Holečková, 2008; Sommer, 

2006). Jiní historikové však situují jeskyni Zákolnici zmiňovanou ve svatoprokopských 

legendách zcela mimo klášter, např. do údolní propasti nedaleko Vlkančického potoka v místě 

sídliště v Pyskočelích (Sommer et al., 2006). 

V blízkosti železniční zastávky se nachází kaple se studánkou Vosovka s nápisem 

„Poutníče křesťanský, čiň zastavení“. Název Vosovka je odvozen od osiky, která od nepaměti 

stávala nad pramenem. Osika dle pověsti vyrostla z osikové hole, kterou Prokop požehnal 
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studánce a poté ji zarazil do země (Dvořák, Holečková, 2008). Strom bývá velmi často 

spojován s posvátnými místy (Royt, 2001). Nedaleká kaple sv. Prokopa nese nápis 

upomínající na setkání Oldřicha s Prokopem. Na oltáři kaple je umístěna soška světce 

s koflíkem v ruce, jak pohlíží na sochu Oldřicha s toulcem a šípy (Krásl, 1895). 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. 

Miska je uchovávaná jako cenná relikvie sázavského kláštera. Oldřich po tomto setkání 

podpořil výstavbu sázavského kláštera. V blízkosti pramene se nachází kamenná křtitelnice 

s otiskem čertova drápu, zde dle pověsti Prokop křtil vodou ze studánky zástupy pohanů 

obrácených na víru (Dvořák, Holečková, 2008). Na svátek sv. Prokopa (4. července) u 

studánky Vosovka začínaly poutě, kde po vykonání pobožnosti věřící putovali k řece a na její 

druhý břeh do Sázavského kláštera (Krásl, 1895). Roku 1713 vznikly z iniciativy mnichů 

sázavského kláštera v blízkosti pramene 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 a pramen uzavřen do 

studny s pumpou (Dvořák, Holečková, 2008; Krásl, 1895). V okolí Vosovky jsou dvě aleje, 

jedna alej lemuje cestu k Vosovce od ulice Na Důlích, druhá lipová alej vede podél nábřeží 

Sázavy od Vosovky k mostu přes řeku. Nejupravenější část s lavičkami byla nedávno 

pojmenována jako Prokopovo nábřeží. Na Prokopovo nábřeží pokračuje dále za mostem 

přes Sázavu, ale stále na levém břehu Oldřichovým nábřežím. Přímo proti mostu, na styku 

Prokopova a Oldřichova nábřeží je sbor Opata Prokopa, funkcionalisticko-konstruktivistická 

stavba postavená v letech 1938 až 1941 podle plánů architekta Emanuela Pechara pro Církev 

československou husitskou (Kuča, 2004; Štědra et al., 2008). 

Další ze studánek upomínající na působení sv. Prokopa je studánka Rakovka na 

východní straně vrchu Bílý kámen u Sázavy. Nedaleko Rakovky se nachází Prokopovo lože, 

kámen s prohlubní. Dle legendy zde Prokop ulehl a ponořil se do modliteb, až kámen začal 

žárem jeho těla měknout a vytvořil prohlubeň (Dvořák, Holečková, 2008; Dvořák, 1909; 

Krásl, 1895). Spojení kamenů s posvátnými místy není ojedinělé, otisky lidského těla 

v kameni jako důkaz svatosti se vyskytují často (Royt, 2001). 

Ze svahu nad pravým břehem Sázavy se otevírá vyhlídka na Sázavský klášter. 

Místo je osazeno novodobým altánem. 
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Obr. 2: Sázavský klášter od řeky Sázavy (foto M. Šantrůčková, 2017)

 

Obr. 3: Památkové ochranné pásmo 

národní kulturní památky Sázavský klášter 

(zdroj NPÚ, Památkový katalog)

  

Obr. 4: Vosovka s kaplí sv. Prokopa Obr. 5: Studánka Rakovka (foto M.  

(foto M. Šantrůčková, 2017) Šantrůčková, 2017) 
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Chotouň 

První zmínka o Chotouni se nalézá v kronice mnicha Sázavského, kde je zmíněna 

jako místo narození sv. Prokopa. Ve 13. stol. patřila Chotouň olomouckému biskupství, byla 

prodána Havlovi z Lemberka, koncem 13. století se však vrátila do rukou olomouckého 

biskupství. Během husitských válek Chotouň získali pánové z Kunštátu, poté připadla 

poděbradskému panství, v jehož vlastnictví byla až do roku 1848 (Krásl, 1895). 

Chotouň měla původně podobu okrouhlé vsi, v jejímž středu stál kostel sv. Petra a 

Pavla (Dvořák, Holečková, 2008). Kostel existoval patrně již za života sv. Prokopa, během 

30-ti leté války byl poničen požárem (roku 1644) a následující roky chátral. Během opravy 

kostela v roce 1664 byly pořízeny 3 nové zvony: sv. Michala, sv. Petra a Pavla a sv. Prokopa. 

V následujících letech byl kostel přičleněn k faře ve Skramnicích a chátral (Krásl, 1895). 

Kostel byl roku 1816 zbořen, zvonice kostela zbořena roku 1900. Oltářní obraz sv. Petra a 

Pavla od Karla Škréty byl přenesen do nového kostela sv. Prokopa v Chotouni (Dvořák, 

Holečková, 2008; Krásl, 1895). Na místě zbořeného kostela stojí na jeho paměť obelisk 

z 19. století. 

Jihozápadně od centra obce se nacházel Prokopský dvůr, kde se údajně Prokop 

narodil. U vjezdu do dvora stával žulový patník s prohlubní na vrcholu, který dle legendy 

upomínal na první setkání Prokopa s čertem. Mladík Prokop svážel z lesa dříví, čert ulomil 

zadní kolo vozu. Prokop donutil čerta, aby svým tělem rozbité kolo nahradil. Při vjezdu do 

dvora přirazil vůz čerta k nárožnímu patníku, na kterém zůstal otisk čertovy zadnice. Patník 

byl v době konání svatoprokopských poutí hojně navštěvován poutníky. Dle lidového zvyku 

v době letnic polévaly panny čertův patník červenou barvou symbolizující prolitou čertovu 

krev. Patník byl v 60. letech 20. století odstraněn z dopravních důvodů (Dvořák, Holečková, 

2008). 

Roku 1584 byla z iniciativy Doroty Skořepové ze svobodného dvorce v Chotouni 

postavena kaple sv. Prokopa pod starou lípou v místě, kde dle legendy Prokopova matka 

porodila (Dvořák, Holečková, 2008; Royt, 2001; Krásl, 1895). V 17. století majitel 

Prokopského dvorce Berka z Dubé nahradil kapli honosnějším kostelem (nad vchodem 

v průčelí kamenný znak Berků z Dubé). Stavbu kostela však dokončil až další majitel dvorce, 

Jan Mladota ze Solopisk, který počátkem 18. století přizval ke stavbě Jana Blažeje Santiniho 

Aichela. Kostel sv. Prokopa s půdorysem osmicípé hvězdy (věž kostela dostavěna až po roce 

1900) se stal místem konání svatoprokopských poutí (Dvořák, Holečková, 2008; Kroča, 2001; 
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Krásl, 1895). Další vlastníci statku majetkově oddělili pustnoucí kostel od statku a nabízeli jej 

k prodeji. Roku 1808 koupila kostel obec Chotouň a připojila jej k farnímu kostelu ve 

Skramnicích (Krásl, 1895). 

Nedaleko Prokopova dvora se nachází studánka Prokopka. Původní studánka se 

nacházela v kapličce pod sochou sv. Prokopa orajícího s dvojicí čertů, které pohání křížem. 

Před rokem 1764 byly u studánky vystavěny lázně na omývání nemocných údů. Dnešní 

poloha studánky je posunuta, má podobu trubky vyvěrající z tůňky. Voda ze studánky dle 

pověsti zahání choroby a zlé duchy (Dvořák, Holečková, 2008; Kroča, 2001; Krásl, 1895). 

Legenda uvádí, že pramen našel Prokop jako dítě prutem tam, kde jiní vodu nalézt nemohli 

(Vaněček, 1904). Na návsi stojí ještě kamenný Prokopský kříž z roku 1849, který zde byl 

vztyčen na den sv. Prokopa nákladem obce Chotouň. 

Jihovýchodně od obce nedaleko ústí Čertovy brázdy se nachází pravěká mohyla 

Homole datovaná archeology do období bylanské kultury (cca 700 př. Kr.). V současné době 

je vysoká 4 – 5 m, odhaduje se však, že původní rozměr byl mnohem vyšší. Na jejím vrcholu 

stojí kamenná boží muka z roku 1808 (Dvořák, Holečková, 2008) či 1841 (Krásl, 1895), kdy 

nahradila dřevěný kříž. Dle legendy zde Prokop dokončil orbu s čertem. Homole vznikla 

navršením hlíny, kterou Prokop oškrábal z rádla. Z otky pluhu, kterou poté zarazil do země, 

vyrostl dub (Dvořák, Holečková, 2008; Kroča, 2001).1 Pole jižně od Homole se jmenují 

U Brázdy a U Čertovy brázdy. Na křížení Čertovy brázdy se silnicí z Třebovle do Chotouně 

stojí železný kříž na kamenném podstavci, který byl vztyčen roku 1891. 

  

Obr. 6: Údajně rodný statek sv. Prokopa Obr. 7: Mohyla Homole v Chotouni 

v Chotouni (foto M. Šantrůčková, 2017) (foto M. Šantrůčková, 2017) 

                                                           

1
 Dub se na vrcholku Homole nacházel ještě koncem 19. století (Dvořák, Holečková, 2008). 
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Obr. 8: Ochranné pásmo kulturních památek v Chotouni (zdroj NPÚ, Památkový katalog) 

 

Čertova brázda 

Jedná se o liniový terénní útvar mezi Sázavou a Chotouní v délce kolem 30 km. 

Průměrná šířka je 14 m, hloubka 2 až 6 m pod úroveň terénu s rovným dnem a šikmo 

stoupajícími stěnami (Dvořák, Holečková, 2008). Existuje několik teorií o vzniku a funkci 

Čertovy brázdy, místní pojmenování Čertova brázda však není v Čechách ojedinělé. Dle 

legendy Prokop zapřáhl čerta do pluhu a vyoral s ním Čertovu brázdu, poháněl jej berlou 

(Dvořák, Holečková, 2008; Kroča, 2001; Dvořák, 1909) či křížem (Krásl, 1895). Trasa 

Čertovy brázdy byla trasou putování během červencové prokopské poutě, která byla ještě 

před 100 lety živá (Kroča, 2001). 

Původní výrazný terénní útvar se dodnes dochoval pouze v několika úsecích 

(zarostlá proláklina severně od Mělníka v lokalitě Na Hrbech; 360 m dlouhý úsek 

severovýchodně od vsi Mělník v lese před Moštickou hájovnou; 10 rovnoběžných příkopů 

mezi Moštickou hájovnou a hájovnou Kachní louže; soustava souběžných úvozů severně od 

Radlic nad levým břehem Bachovického potoka stoupající směrem ke Krymlovu) (Dvořák, 

Holečková, 2008). Místní název U Čertovy brázdy označuje pole mezi Chotouní a silnicí 

z Českého Brodu na Kolín, kde byla Čertova brázda zachována nejdéle, resp. je zmiňována 

ještě v roce 1903 jako hluboce zařízlá úvozová cesta (Dvořák, Holečková, 2008). 
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Při ústí Čertovy brázdy u Sázavy se nachází pomníček železného pluhu a sloupová 

výklenková kaplička z roku 1890 s obrazem sv. Prokopa držícího na vodítku čerta. U Sázavy 

je louka Votočnice, kde se měl čert otáčet, když zapřažen do pluhu oral Čertovu brázdu 

(Dvořák, Holečková, 2008). V těsném sousedství stojí rodný dům malíře S. H. Pinkase a 

hudebníka a herce J. Voskovce. Odtud dále roklí směrem k Mělníku se nachází novodobá 

křížová cesta s 14-ti dřevěnými zastaveními a pramen (Dvořák, Holečková, 2008). Ve dvou 

řadách se nad nejhlubším zářezem Čertovy brázdy od Votočnice k Mělníku 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. 

Mezi Sázavou a Chotouní se nachází vesnice Dobré Pole, kde se čert ptal Prokopa, 

jak jsou daleko, ten mu odvětil „v dobré půli“ (Dvořák, Holečková, 2008). Blíže Sázavě je 

vesnice Radlice, kde sv. Prokop zlomil radlici pluhu a donutil čerta, aby ji vyměnil (Honsová 

2018). 

Otázkou zůstává, zda můžeme pokračování Čertovy brázdy hledat i na druhém břehu 

Sázavy od brodu přes Bělokozly na Čeřenice. Dle pověsti Prokop nutil čerta orat i na této 

straně řeky, ale unavený čert trucoval, že dál nepůjde – Prokop mu nechal postavit hospodu, 

aby se zde unavený čert osvěžil: formanská hospoda Trucovna v Bělokozlech (Dvořák, 

Holečková, 2008). 

 

 

Obr. 9: Ústí Čertovy brázdy u louky Votočnice u Sázavy (foto M. Šantrůčková, 2017) 
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Obr. 10: Vesnice Dobré Pole, kterým prochází Obr. 11: Pole U sv. Prokopa u Klášterní 

Čertova brázda (foto M. Šantrůčková, 2018) Skalice (foto M. Šantrůčková, 2017) 

 

Lipany 

Obec Lipany se nachází jihozápadně od Chotouně. Čertova brázda zde prochází 

přímo obcí, dále stoupá k Lipské hoře. Zde se roku 1434 odehrála rozhodující bitva 

husitských válek, při které bylo radikální husitské vojsko drtivě poraženo (Dvořák, 

Holečková, 2008). Dle pověsti po bitvě tekla Čertovou brázdou krev padlých bojovníků do 

Sázavy žalovat sv. Prokopovi na jeho hrob (Dvořák, Holečková, 2008; Otcové OSBM, 2003). 

V bitvě padl i husitský vůdce Prokop Holý. Jeho tělo bylo dle legendy po bitvě odneseno do 

vsi Lipany, omyto v pramenité vodě Prokopovy studánky (původní zanikla přestavbou 

špýcharu, nedaleko zřízena nová nádrž) a pohřbeno v nedaleké tvrzi (dnešní zámek Lipany) – 

žádný hrob však nikdy nalezen nebyl. Další Prokopova studánka se nacházela při silnici od 

Lipské hory do Lipan, dnes je zde pomník padlým ve 2. světové válce (reliéf ruského vojáka a 

dívky). Roku 1881 byla na Lipské hoře odhalena lipanská mohyla. V roce 1868 se zde konal 

velký lipanský tábor lidu (Dvořák, Holečková, 2008). Roku 1870 se konal Lipské hoře další 

tábor lidu, který byl zároveň oslavou 900 let výročí narození sv. Prokopa v Chotouni (Krásl, 

1895). 

 

Třebovle 

Obec jižně od Chotouně s raně gotickým kostelem sv. Bartoloměje (Bartoloměj z 

„bar tolmai“ = syn vyorávače brázdy; sv. Bartoloměj podobně jako sv. Prokop léčil 

nešťastníky posedlé ďáblem) (Dvořák, Holečková, 2008). Jedná se o raně gotický kostel z 

druhé třetiny 13. století, který byl v průběhu 19. století upravován. Je to jednolodní 

orientovaná stavba s obdélnou lodí a pravoúhlým, téměř čtvercovým presbytářem, po jehož 

jižní straně je připojena sakristie. Kostel nemá věž, samostatně stojící barokní zvonice byla 

postavena v roce 1661. 
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V Třebovli se dále nachází zámek zvaný Sázavský dvůr. Po roce 1772 se majitelem 

dvora stal opat Sázavského kláštera Leandr Kramář, který nechal obytnou budovu upravit do 

podoby barokního zámečku. Po roce 1811 zámeček sloužil pro potřeby správy panství a po 

roce 1949 jako internát zemědělského učiliště. V současnosti je dvoukřídlá patrová budova s 

průjezdem v bočním křídle bez využití.  

 

Klášterní Skalice 

Obec východně od Třebovle, na okraji obce socha sv. Prokopa a místní název U sv. 

Prokopa. Uprostřed návsi se nachází pískovcový pilíř, pozůstatek gotického chrámu Panny 

Marie Milostné, který byl součástí cisterciáckého řádového domu. Chrám nikdy nebyl 

dostavěn, roku 1421 zcela vypleněn husity (Dvořák, Holečková, 2008). 

 

Kouřim 

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, který byl 

rozebrán v 19. století. Hradisko bylo pod správou Břevnovského kláštera. Je možné 

spekulovat, že právě zde získal Prokop kněžské vzdělání. Hradisko zaniklo ve 13. století, kdy 

byla zdejší děpoltická knížata poražena Přemyslem Otakarem I. Lokalita poté nebyla nikdy 

osídlena (Dvořák, Holečková, 2008). 

Roku 1250 bylo Přemyslem Otakarem II. nedaleko původního hradiska sv. Jiří 

založeno středověké opevněné město Kouřim v místě, kde původně stával cisterciácký 

hospodářský dvorec s chrámem sv. Martina, který se stal součástí nového města (zničen 

husity). 
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Obr. 13: Hranice městské památkové zóny Kouřim (zdroj NPÚ, Památkový katalog) 

 

Ždánice 

V katastru obce Ždánice je na potoce Střebovka rybník sv. Prokop. 

 

Čeřenice 

V Čeřenicích se nachází studánka Habrovka, na jejímž průčelí je kresba sv. 

Prokopa čtoucího bibli. Dle pověsti zde Prokop odpočíval žíznivý po únavné cestě. Udeřil 

opatskou habrovou holí do země, ze které vytryskl pramen. Prokop poté zarazil hůl vedle do 

země, vyrostl z ní Čeřenický habr (roku 1994 zničen kulovým bleskem) (Dvořák, Holečková, 

2008). 

Jižně od studánky Habrovky u Křešického potoka se nachází Čertův kámen, kde dle 

legendy čert otiskl své kopyto a Prokop svůj kříž (Dvořák, Holečková, 2008). 

 

Hradiště „Milobuzy“ a „pustina Lobečská“ 

Z přelomu 8. a 9. stol. je doložena existence Dojetřického hradiště. Nacházelo se na 

ostrožně na levém břehu nad řekou Sázavou v lokalitě Na Šancích (též Na Dojetřicku, Nad 

Vosovkou). Jednalo se 12 ha dvojdílné opevněné hradiště, které střežilo brod přes řeku 

Sázavu (Sommer et al., 2006; Dvořák, Holečková, 2008). Je možné, že toto hradiště bylo 
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shodné s hradištěm Milobuzy zmiňovaným v svatoprokopských legendách, dle kterých se 

milobuzští se dostali do sporu se sv. Prokopem kvůli dědičným nárokům na pozemky 

darované knížetem Oldřichem sázavskému klášteru (pozemky podél řeky tekoucí od 

Milobuze po jeskyni Zákolnici). Prokop Milobuzské vyhnal, kníže Břetislav pozemky 

vykoupil a potvrdil jejich darování klášteru (Dvořák, Holečková, 2008; Sommer, 2006). Jiní 

historikové však nespojují v legendě zmiňované hradiště Milobuzy s archeologicky 

doloženým Dojetřickým hradištěm, situují Milobuzy na Černé Budy (Kadlec in Sommer et 

al., 2006) či mezi Vraník a Sázavu (Profous in Sommer et al., 2006). Hradiště Na Skále pod 

Vraníkem také může být shodné s místem, kam se dle svatoprokopských legend uchýlili 

milobuzští po vyhnání z Milobuze sv. Prokopem, tj. pustinou Lobečskou (Sommer et al., 

2006). 

 

Vlkančice 

Při cestě z hradiště Černé Budy k Sázavskému klášteru stojí již na katastru Vlkančic 

kaple sv. Prokopa z první poloviny 18. století, která byla zřejmě postavena na místě starší 

stavby. 

Zřejmě někde v blízkosti kaple sv. Prokopa se nacházel Prokopův kuželník, na 

kterém hrál po orbě s čertem kuželky. Kuželky měly padat ze svahu až na louku 

k Vlkančickému/Nučiskému potoku. Místo se dodned nazývá Trapilka, neboť Prokop nutil 

čerta, aby pro kuželky běhal a přinášel je zpět. 

 

Nechyba 

Další kaple sv. Prokopa stojí v osadě Nechyba, katastrální území Radvanice nad 

Sázavou. Kaple pochází z druhé poloviny 18. století. 

 

Hradové Skřimelice 

Na rozcestí polních cest od Hradových Skřimelic k Stříbrné Skalici a Sázavě stojí 

Boží muka s vyobrazením sv. Prokopa v doprovodu památných lip. 
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II. Popis metod zpracování 

 

II.1 Metodika práce 

Metodika práce na specializované mapě vychází ze schváleného postupu řešení 

projektu a naplňuje metodiku II. etapy „Identifikace a dokumentace památkově hodnotných 

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. 
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II.2 Vymezení zájmového území a průběhu Čertovy brázdy 

Mapa je zaměřena na identifikaci kulturně historických hodnot individuálně 

vymezené jednotky historické kulturní krajiny. Modelovým územím je krajina sv. Prokopa. 

Krajinu sv. Prokopa můžeme zařadit do asociativní kulturní krajiny dle kategorií UNESCO. 

Podle návrhu typologie jednotek historické kulturní krajiny ČR se jedná o typ krajina 

poutních míst a křesťanských legend. 

Konkrétní vymezení krajiny sv. Prokopa bylo provedeno nad mapou 1:10 000 poté, 

co byly na základě dostupné literatury a terénního průzkumu vyhledány v krajině kulturně 

historické jevy hmotné i nehmotné, které se váží k legendě o sv. Prokopovi a vzniku Čertovy 

brázdy a k činnosti Sázavského kláštera. Ve vymezeném území jsou zahrnuty všechny 

nalezené jevy a jejich prostorové souvislosti. Při vymezování hranic byly i s ohledem na 

možnou budoucí památkovou ochranu využívány stávající hranice katastrů a obcí, silniční síť 

a koryta vodních toků. 

Průběh Čertovy brázdy byl určen pomocí analýzy několika podkladů. Využity byly: 

- stará mapa Čertovy brázdy od Hanuše Kuffnera z roku 1906, která byla 

georeferencována v prostředí programu ArcGIS, 

- mapové a textové výstupy publikací Štuka, Nový (2014), Bernat, Štědra (2003), 

Faltýnová, Nový (2014), Faltýnová M., Pavelka K., Šedina J. (2015), 

- mapová služba WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu) ČÚZK, 

- mapová služba WMS – Ortofoto ČÚZK. 

Uvedené podklady byly zobrazeny a analyzovány v prostředí ArcGIS a ve stejném 

prostředí byl zakreslen určený průběh Čertovy brázdy. 

 

II.3 Definice sledovaných znaků 

Jednotku historické kulturní krajiny sv. Prokopa definují hmotné i nehmotné znaky, 

které se váží k legendě o sv. Prokopovi a vzniku Čertovy brázdy a k činnosti Sázavského 

kláštera. Jejich definice jsou uvedeny v tabulce a konkretizují tak v rámci modelového území 

obecné znaky typu historické kulturní krajiny poutních míst a křesťanských legend (viz 

Metodologická východiska specializované mapy s odborným obsahem v kapitole I. Popis 

dosažených původních výsledků). 

 

Tab. 1: Definice znaků krajiny sv. Prokopa. 

Znak Definice znaku 
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klášter Komplex budov, který sloužil/slouží k ubytování mnichů či jeptišek, 

konání náboženských liturgií, včetně hospodářského zázemí. 

V modelovém území se jedná o sv. Prokopem založený Sázavský klášter. 

kostel Budova sloužící ke konání náboženských obřadů, v daném kontextu 

katolických mší. 

V modelovém území jsou zaznamenány kostely, které mají vazbu ke 

svatoprokopské úctě. 

kaple Menší stavba, ve které nebo u které mohou být konány bohoslužby. 

V modelovém území jsou zaznamenány kaple, které mají vazbu ke 

svatoprokopské úctě. 

zvonice Samostatně stojící objekt, na němž jsou umístěny zvony. 

zámek Budova či komplex budov, které sloužily k reprezentaci a ubytování 

významných osob. 

V modelovém území se jedná o zámek majetkově propojený se 

Sázavským klášterem. 

hospodářský dvůr Komplex budov, které sloužily hospodářským účelům. Hospodářské 

dvory byly vlastněny vrchností. 

V modelovém území se jedná o dvory spojené s legendou o životě sv. 

Prokopa nebo majetkově propojené se Sázavským klášterem. 

hostinec Budova či komplex budov sloužící k poskytování občerstvení a/nebo 

ubytování. 

V modelovém území se jedná o budovy spojené s legendou o životě sv. 

Prokopa. 

jeskyně Přírodně či uměle vyhloubený podzemní prostor. 

V modelovém území se jedná o jeskyni spojenou se životem sv. Prokopa. 

studánka Vývěr podzemní vody, který je jímán v upraveném objektu. 

V modelovém území jsou zaznamenány studánky, které se vážou 

k legendě o sv. Prokopovi a ke svatoprokopské úctě. 
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lázně Komplex budov, které slouží/sloužily k léčebným kúrám. 

V modelovém území jsou zaznamenány lázně u prokopských studánek. 

kříž/Boží muka Drobný objekt v krajině nebo sídle, který je vyjádřením křesťanské 

zbožnosti. 

V modelovém území jsou zaznamenány kříže a Boží muka, která mají 

vazbu ke svatoprokopské úctě. 

socha Umělecky ztvárněná plastika. 

V modelovém území jsou zaznamenány samostatně stojící sochy sv. 

Prokopa. 

křížová cesta Soubor drobných objektů v krajině nebo sídle, které připomínají 

pašijovou cestu Ježíše Krista. 

V modelovém území se jedná o křížovou cestu vázanou na průběh 

Čertovy brázdy. 

pomník Drobný objekt v krajině nebo sídle, který je připomenutím významné 

události či osoby. 

V modelovém území se jedná o pomník spojený s orbou Čertovy brázdy. 

kámen Výrazný, samostatně stojící přírodní útvar. 

V modelovém území se jedná o kameny spojené s legendou o životě sv. 

Prokopa. 

terénní útvar Antropogenně pozměněný reliéf. 

V modelovém území se jedná o liniový konkávní útvar Čertovy brázdy. 

mohyla/hradiště Archeologicky dochované pozůstatky osídlení nebo pohřbívání z doby 

pravěku až raného novověku. 

V modelovém území se jedná o lokality spojené buď s průběhem 

Čertovy brázdy a/nebo s legendou o životě sv. Prokopa. 

místní název Místní pojmenování lokality. 

V modelovém území se jedná o lokality spojené s legendou o životě sv. 

Prokopa. 
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III. Odkaz na příslušnou výzkumnou aktivitu 

 

Výstup byl zpracován v rámci řešení Programu Národní a kulturní identity (NAKI II) 

Projekt VaV MK ČR DG16P02M034 Identifikace a prezentace památkového potenciálu 

historické kulturní krajiny České republiky. Jedná se o výstup v rámci řešení II. etapy 

projektu, jejímž cílem je Identifikace a dokumentace památkově hodnotných segmentů, 

struktur a prvků vybraných částí historické kulturní krajiny. 
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Tabulkové přílohy 

 

Tab. 2: Databáze identifikovaných znaků historické kulturní krajiny, které definují jednotku 

Krajina sv. Prokopa. 

Tab. 3: Seznam vyhlášených kulturních památek a národních kulturních památek 

v modelovém území Krajina sv. Prokopa. 
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Obrazové přílohy 

 

Jev č. 1: Sázavský klášter 

 

 
Jev č. 2: Kostel Panny Marie a sv. Jana Křtitele 

 
 
 

 
 
Jev č. 3: Kostel sv. Kříže 

 
 
Jev č. 4: Kostel sv. Prokopa 

 
 
Jev č. 5: Zákolnice 
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Jev č. 6: Hospodářský dvůr s pivovarem 

 

 
 
Jev č. 7: Vosovka 

 
 
Jev č. 8: Kamenná křtitelnice s otiskem čertova 
drápu 

 
 
Jev č. 9: Kaple sv. Prokopa 

 

Jev č. 10: Lázně u Vosovky 

 
 
Jev č. 11: Rakovka 

 
 
Jev č. 12: Prokopovo lože 

 
 
Jev č. 13: Čertova brázda 
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Jev č. 14: Votočnice 

 
 
Jev č. 15: Pomníček železného pluhu 

 
 
Jev č. 16: Výklenková kaplička sv. Prokopa 

 
 
Jev č. 17: Křížová cesta 

 
 

Jev č. 18: Pramen u Čertovy brázdy 

 
 
Jev č. 19: Mohyly u Mělníka 

 
 
Jev č. 20: Dobré Pole 

 
 
Jev č. 21: Trucovna 
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Jev č. 22: Prokopský dvůr 

 
 
Jev č. 23: Žulový patník 

 
 
Jev č. 24: Kostel sv. Prokopa 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jev č. 25: Prokopka 

 
 
Jev č. 26: Lázně u Prokopky 

 
 
Jev č. 27: Socha sv. Prokopa 
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Jev č. 28: Homole 

 
 
Jev č. 29: Boží muka na Homoli 

 
 
Jev č. 30: U Brázdy a U Čertovy brázdy 

 
 
Jev č. 31: Prokopova studánka 

 
 
 

Jev č. 32: Prokopova studánka 

 
 
Jev č. 33: Kostel sv. Bartoloměje 

 
 
Jev č. 34: Zvonice kostela sv. Bartoloměje 
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Jev č. 35: Zámek Sázavský dvůr 

 
 
Jev č. 36: Socha sv. Prokopa 

 
 
Jev č. 37: U sv. Prokopa 

 
 
Jev č. 38: Hradisko sv. Jiří 

 
 

Jev č. 39: Rybník sv. Prokop 

 
 
Jev č. 40: Habrovka 

 
 
Jev č. 41: Čertův kámen 

 
 
Jev č. 42: Dojetřické hradiště 
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Jev č. 43: Hradiště Na Skále pod Vraníkem 

 
 
Jev č. 44: Černé Budy 

 
 
Jev č. 45: Boží muka se sv. Prokopem 

 
 
Jev č. 46: Kostel sv. Petra a Pavla 

 

Jev č. 47: Obelisk na paměť kostela sv. Petra a 
Pavla 

 
 
Jev č. 48: Železný křížek 

 
 
Jev č. 49: Prokopský kříž 

 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

Jev č. 50: Kaple sv. Prokopa 

 
 
Jev č. 51: Alej k Vosovce 

 
 
Jev č. 52: Alej od Vosovky podél Sázavy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jev č. 53: Prokopovo nábřeží 

 
 
Jev č. 54: Vyhlídka u altánu 

 

 
 
Jev č. 55: Kaple sv. Prokopa 

 
 
Jev č. 56: Homole 
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Jev č. 57: Trapilka a kuželník sv. Prokopa 

 
 
Jev č. 58: Radlice 

 
 
Jev č. 59: Sbor opata Prokopa 

 
 
Jev č. 60: Oldřichovo nábřeží 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jev č. 61: Lipská hora 

 


