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místech. Nejmenším a nejvzácnějším svižníkem 
Podblanicka je svižník písčinný (Cicindela are-
naria), nedosahující ani centimetrové délky. Jeho 

populaci můžeme nalézt na výsypkách v přírodní 
památce Roudný.

Lubomír Hanel, Foto: autor

PAMÁTNÉ STROMY SVATOPROKOPSKÉ
V Čechách máme mnoho Svatováclavských a Žiž-

kových památných stromů, dokonce kníže Oldřich 
má v Peruci svůj dub, pod kterým se líbával s Bo-
ženou. Sv. Prokop má údolí, studánky a kameny 
a strom dnes už žádný. Asi nejmladší a nejbližší Sá-
zavě byl smrk u studánky Rakovky, ve stráni pod 
Bílým kamenem. Nedaleko je i lože sv. Prokopa, 
veliký vápencový balvan, na němž odpočíval „když 
prací umdlen býval“. Ten smrk se nazýval Proko-
pova hůl, již si poustevník odložil a ze které vyrostl 
statný strom, ještě nedávno se tyčící nad Rakovkou. 
Před několika lety uschnul zmožen kůrovcem a padl 
korunou do stráně. Jak padl, tak tam leží. Však se 
můžete podívat. Druhý památný strom spjatý se sá-
zavským patronem byl habr v Čeřenicích. Tam sv. 
Prokop „ve chvíli žízně“ habrovou větví pramen 
odkryl. Z habrové větve vyrostl památný strom, 
který dal studánce jméno. Padl za oběť vichřici 
v červenci 1988. Na jeho místě byl vysazen habr 

nový. Nejslavnějším prokopským stromem byl dub 
v Chotouni, Prokopově rodišti. Tam podle pověsti 
na konci Čertovy brázdy sv. Prokop zastavil pluh, 
očistil ho a z hlíny vznikla mohyla. Otku, kterou 
čerta popoháněl, zasadil do země a z ní vyrostl 
mohutný dub. Dub, jehož stáří se neopodstatněně 
odhadovalo na tisíc let, v listopadu 1909 z kořene 
vyvrátil veliký vítr. Ještě jeden strom byl zasvěcen 
sv. Prokopu. Byla to lípa v severočeském Mukově. 
Podle pověstí měla vyrůst z berly sv. Prokopa, který 
přišel do Mukova zažehnat zlověstnou studni, pro-
tože přivolávala bouře a krupobití. Mohutná lípa 
se v osmdesátých letech minulého století rozpoltila 
a byla poražena.

To jsou všechny svatoprokopské stromy, o kterých 
vím. Jestli znáte nějaké jiné, dejte mi vědět, děkuji 
předem.

Milan Štědra
Foto: archiv autora

Svatoprokopský dub a mohyla u Chotouně.
Prokopova hůl u Prokopova pramene 

nad Sázavou.



10 Pod Blaníkem, roč. XX. (XLII.), čís. 1

OSAMĚLÝ KOSTEL U VODNÍ NÁDRŽE (2)
Působení Pátera Josefa  
Toufara v Zahrádce

Kostel sv. Víta a zahrádecká farnost byly prvním 
působištěm Pátera Josefa Toufara. Kněžskou službu 
zde vykonával jako novokněz od roku 1940. Po smrti 
Pátera Jana Schwallera v roce 1945 se stal správcem 
celé farnosti. Mezi obyvateli Zahrádky i širokého 
okolí byl velmi oblíben. Účastnil se aktivně veřej-
ného života, když bylo potřeba, aby přiložil ruku 
k dílu, sousedům ochotně pomohl. Na zahrádecké 
faře organizoval i církevní setkání, na která jezdil 
i jeho přítel opat kláštera v Želivě Vít Tajovský. Mno-
ho věřících, kteří za první republiky přešli k Církvi 
československé, se pod vlivem Pátera Toufara vrátilo 
zpět k Římskokatolické církvi. To vše se, samozřej-
mě, nehodilo okresnímu vedení komunistické stra-
ny v Ledči nad Sázavou. Na jeho popud musel být 
Páter Toufar v roce 1948 přeložen do Čihošti, kde 
se po několika letech stal obětí komunistické zvůle.

Osud kostela po zrušení 
městečka

Kostel, který byl svědkem nejen tohoto, ale mno-
hých dalších lidských osudů, stojí dodnes. Když 
bylo rozhodnuto o jeho zachování, mělo v něm být 

zřízeno muzeum zátopové oblasti a přemyslovský 
památník. Státní ústav pro rekonstrukci památko-
vých měst a objektů zpracoval projekt rekonstrukce 
objektu. Rekonstrukce byla zahájena, začala i pří-
prava expozice. Do roku 1989 se ale rekonstrukci 
nepodařilo dokončit. Po pádu komunistického reži-
mu byly opravy kostela paradoxně pro nezájem od-
povědných institucí zastaveny. Následně se ztratily 
i některé archeologické nálezy z průzkumu kostela, 
které měly být v expozici památníku vystaveny. Jed-
nalo se o restaurované keramické nádoby, bronzové 
křížky a jiné ozdoby, které našel při svém výzkumu 
PhDr. Antonín Hejna.

Při stavebních úpravách před rokem 1989 se po-
užily v té době běžné technologie, které z dnešního 
pohledu stavu památky neprospěly. Střecha z klasic-
kých tašek bobrovek byla nahrazena měděnou kry-
tinou, která se rychle ohřívá a neumožňuje větrání 
podkroví. Tím se zcela změnila cirkulace vzduchu 
v objektu. Při rozsáhlých opravách vnějších omítek 
byla použita vápenocementová malta s vysokou pří-
měsí cementu. Zdivo tak nemohlo dýchat. Stěny kos-
tela, který nebyl 25 let využíván, postupně provlhaly, 
na podlaze a stěnách se tvořila plíseň a vnitřní omítky 
se začínaly vydrolovat. Byla tak ohrožena existence 
vzácných, téměř 800 let starých nástěnných maleb.

Habr u studánky Habrovka z roku 1945.




