Výňaatek z vydané
v
é knihy
y.
(upraaveno)

Poo stop
P
pách dávn
ných věků
ů
aneeb Wittějice v dobáchh středoověku

v sstránkách níže
n položených dávatti bude nau
učení
Laadislav Staanislav Skoočný

„“Čteenáři milí, již tu knihu
u čtete,
všíí zhostěte se
s předpojaatosti
a čttouce, ať see nepohoršu
ujete:
ni zlla ni moru přece nehoostí.“
(Francoiis Rabelais)
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“
“Poněvádž
m
mnozí
lidé vzzdálení souc od statku Witějického,i
W
i za tou příččinou
o ttom krátce jesst položeno toto
t
naučení a před oči liddem vydané.
M Ladislav
My
v Stanislav Skočný se vyznáváme všem, kdož tuto knihu vidí
a čtouc,
č
že jsm
me s dobrou
u radou našiich věrných i měšťanů našich
n
milýcch ve
Wiitějicích, s dobrou
d
vůlí a rozvahou tu
uto knihu slložili, tak ab
by všechno too, co
v ní
n jest zapsááno, mělo vššechnu sílu i moc. Protož ve známoost uvozujeme, že
spoolu se zdrav
vým uvážením
m jsme toto naučení ráčiili všem před
dložiti. Kdož tyto
věcci psané v paaměti zachová, s tím buďď Pán Buoh pochválen
p
na
a věky. Ve jm
méno
svaaté a nerozdíílné Trojice, Otce
O
i Syna i Ducha svatého. Amen.“
“
“
“Aby
větší důvěrnost
d
k věcem
v
sběhlým přiložena byla, na důk
kaz toho níže jsme
poddepsaný Ladiislav Stanislav Skočný. Psáno Léta Páně po narrození Kristaa dva
tissíce let, pak ještě dvanáct let…“

Poděěkováníí
D
Dovoluji
si vyyjádřit poděkoování všem obbčanům Vitějovic za posky
ytnutí obrazoových
a jiných materiáálů, které nappomohly dopllnit ohlédnutí do minulosti obce Vitějoovice.
d
JUDr. Igorovi
I
Nitriannskému, manžželům Zámečníkovým, Vácclavu
Koonkrétně pak děkuji
Kuubovi a Evě Dvořákové
D
za poskytnuté materiály.
m
Zvlláštní poděkov
vání patří mému
m
braatrovi Josefovvi za jeho věnoovaný čas a grafické
g
zpracoování podoby
y hradu Osule,, dále
pakk Klubu hleddačů HP Tacchov za průzkkum lokality Vitějovic. Upřímný
U
dík patří
i Inng. Ivo Celjakkovi, CSc. zaa prvotní nám
mět k realizacii a užitečné rady.
r
Slova uzznání
pattří Janu Kortuusovi a lidem
m do tiskárnyy Akcent ve Vimperku zaa rychlou reallizaci
zaddaného úkoluu. V neposleddní řadě děkuuji své manžeelce Zdeňce za její bezbřřehou
trpělivost.
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Mohylové pohřebiště „V Kluzí “
Mohyly se nacházejí na pozemku 1148/1 a 1189, asi 1,5 km jihozápadně od Vitějovic, dojít k nim lze
tzv. „nebahovskou“ cestou.

Nad „Toncárů polema“, na severním okraji lesa „V Kluzí“, bylo při terénním
průzkumu v r. 1986 nalezeno celkem 18 mohyl. Z celkového počtu jich byla polovina
zachovalých, polovina pak porušených. Dostupná literatura však uváděla pouze 15
mohyl. Mohyly pocházející z 8. - 9. století byly uspořádány do nepravidelných řad.
Jednu mohylu již před lety zkoumal jihočeský archeolog B. Dubský (*1880-†1957).

Mohyla - průřez.

Další skupina 7 mohyl, zřejmě ze stejného období, se našla později 100 m opodál.
Z toho byly 3 neporušené a 4 porušené. Některé mohutné násypy mohyl dosahovaly
výšky až 2 m a šířky 3 - 7m. Našlo se i několik výrazně oválných mohyl, které byly
v několika případech obklopeny zřetelnými, až 80 cm hlubokými příkopy. Jedna
z menších porušených mohyl byla prozkoumána v r. 1995. Měla průměr kolem
7 m a původně dosahovala zhruba metrové výšky; v roce předcházejícím ji totiž
někdo barbarsky rozkopal. Naštěstí se ve svém „zlatokopeckém“ snažení soustředil
jen na vykopání středové „vykrádací“ šachty. Výsledky výzkumu nebyly
tudíž zanedbatelné. Objeven byl
velice výrazný kamenný „věnec“
i dřevěný „dům mrtvého“. Jeho
nároží směřovala do hlavních
světových stran, „stěny“ byly
tvořeny až
čtyřmi
pásy
zuhelnatělého dřeva. V blízkosti
symbolického domu byly na 25
místech
rozptýleny
skupiny
drobných spálených lidských kostí
Jedna z nalezených mohyl „V Kluzí“,
stav duben 2011.

6

M
Myslivec
vitějoovický dal přřivézti parní pilu
p a pokáceené kmeny zděělati. Dostal za
z to
důttku od knížette Švarcnberkka s podotknuutím, že by to byly zpracovaly vodníí pily
v okolí. Podezzdívka po parní
p
pile ve
v zmíněném
m smíšeném porostu
p
jest dosud
d
(JJ.Valenta - Odd Zlaté stezky 1,
1 1927, str.188-21)
znaatelná.“
(poozn.autora: Pan
P Valenta má
m zřejmě naa mysli 7. prosinec 1868, kdy se Šumaavou
přeehnala katastroofální vichřicee.)

Z
Zbytky
myslivny „Svalený Jägerhauus“.

V Kralovicíchh dále naleznneme renesaanční technickkou památku
u „Forků“ mlýn
m
s původním
p
zařřízením mlýnice z r. 17500. Pod ním stojí barokní kamenný most ze
16.. století, kterýý byl v důsledkku povodní v r.
r 2002 rekonnstruován.
P
Přímo
ve Vitěějovicích je zaajímavou kultturní památkoou „Kleinův“
“ mlýn s barokním
jáddrem a ozddobnými vjeezdy,
takktéž ze 166. století. Další
D
zajímavý kamenný most pak
přeeklenuje koryyto Zlatého pootoka
v Protivci. Tatoo významná techp
nejspííše až
niccká památka pochází
z 18. století. Prrůčelí mostu jsou
neoomítnuta a kllenby postaveeny z
cihhel.

Kralovvický most ze 16. století.
s
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hraanice panství Zlatokorunskkého, v němž uvádí, že v zakládací listin
ně se jeho hraanice
poppisují velmi neurčitě,
n
„poněvadž do těchh lesů ještě máálo lidí vniklo
o“. Zdůrazňujee zde
fakkt, že Netolicee „nejsou pozznamenány v darovacím
d
lisstu a dostaly se mu asi pozzději,
nebb ještě l. 12533 byl v Netolicích královský úřad“.
III.,str.41-42,11920)
(A.Sedlláček – Snůškaa starých jmenn, kapitola VII

Výřez z mapy zlatokorunnského klášterstvíí z r. 1263.

S
Samotné
Nettolice (Nettoliz) měly být
b
zřejmě původně sprravovány z hradu
h
Osule (Kuthan 1983,
1
str. 2799), který pozdději rostl v soousedství jako
o další strateggický
bodd k zamezzení rozpínavvosti Vítkovvců. Proto
maarkraběte Otaa V. Braniiborský (*12246-†1299)
pottvrdil darovvání statků Netolic a Chvalšin
Otaakarem II. zllatokorunském
mu klášteru až
a listinou
vyddanou v Prazee 6. ledna 12881. Bylo to vššak v době,
kdyy stavba vitěějovického hrradu dávno ztroskotala
z
a zůstala
z
po krállově smrti neddokončena.
P
Podle
Otakaroovy původní darovací
d
listinny byla ke
kláášteru přiděleena zřejmě pouze část Netolicka,
Káj
ájov (Kayow) a dále i rozleehlý boletickýý „korunní
staatek“ (Polletiitz), který byyl z větší čáásti dosud
pouuhou lesní puustinou, táhnooucí se od Prrachatic až
k rakouské a bavvorské hranicii.
Ota Branniborský potvrzujee darování Netoliic a Chvalšin.
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D
Dalším
údereem pro Vítkoovce bylo
zalložení královsského města Budějovic.
B
Prvvní práce naa založení Budějovic
B
zappočaly nejspíšše r. 1263. Protože
P
se
alee zakládací listina neddochovala,
dattuje se založeení města k 10.
1 březnu
12665, kdy byllo předáno staveniště
klááštera dominiikánům tzv. Hirzovou
listtinou.

Kostel sv. Mikuláše v Boleticích je údaajně nejstarší pam
mátka jižních Čecch, pochází z 12. století.
s

V
Vítkovské
úzeemí mělo býtt sevřeno a prostoupeno sooustavou opo
or královské moci.
m
Prooto připravovvali Vítkovci svůj odboj. V březnu 12774 se na hrad
dě Rožmberkuu, na
roddovém sídle, setkala většiina příslušníkků Vítkovců; Záviš z Falk
kenštejna s bratry
b
a strýcem
s
Vítkem
m, Oldřich z Hradce s brattry Jindřichem
m a Dětřichem
m, Ojíř z Lom
mnice,
Weernhart a Jinndřich ze Schhaunberga, páni ze Stráže, z Hořic a další, kteříí zde
proojednávali posstup proti českkému králi.
V
Vzájemná
nevvraživost vyvrcholila až v liistopadu 12766 ve společné vzpouře Vítkkovců
s raakouskou a šttýrskou šlechttou, z české sttrany se jí zúččastnili také páni
p
z Rýzmburka.
Zničili zlatokorrunský klášteer a v lednu 1277 přepaadli město Budějovice.
B
B
Boreš
R
(**1210/1215-†11277), dnes známý
z
jako z Osek, ve svéém vysokém věku
z Rýzmburka
obssazoval královvské hrady a zřejmě
z
to byl on (!), kdo nechal
n
pobořit novostavbu hradu
h
Osule. Součástí každého kráálovského hraadu bývala osada
o
v podhrradí, a proto není
pocchyb o tom, žee Vitějovice byly
b
již delší dobu
d
založenyy.
N konci r. 1277
Na
1
byl vítkkovský odboj rázně ukonččen
kráálovským tažeením do jižnícch Čech. Vítkkovci své vojsko
udrržovali v bojji až do královy
k
tragiické smrti na
Mooravském polli, která přineesla hluboký politický otřees.
Přeemysl Otakar II. padl v nezzdařené bitvě 26. srpna 1278
a vlády se naa celých 5 let ujal marrkrabě Ota V.
Braaniborský, zvvaný „Dlouhýý“ jako poruččník následnííka
trůnnu Václava II.
I (*1271-†13305). Pro uchhování kontrooly
nadd situací v zeemi nechal začátkem
z
únoora 1279 svéého
mlaadičkého brattrance Václavva uvěznit naa hradě Bezděěz,
potté jej nechal převést
p
do Braaniborska.
V době plné útrap a násilí bylo mnohho královskýých
statků ve výstavvbě pozastavenno a Osule neebyla výjimkoou.
Needlouho po králově
k
smrti v zemi panoval nepořáddek
a zvůle.
z
Za účaasti Záviše z Falkenštejna podruhé útoččili
Víttkovci (1279)) na město Buudějovice. Náásledující zápiisy
z kronik zachyycují stav, v jakém se Království
K
česské
Ota V. Branibborský.
naccházelo:
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této obchodní cesty vedla z Prachatic kolem Osule až do Netolic, odkud se dále
rozvětvovala.
Na Prachaticku založili zmínění bratři z Vitějovic několik nových osad. Osídlovací
práce se dařila a podle dochovaných zpráv byly vsi Jelemek, Nebahovy a Žernovice
původně součástí vitějovického statku (J.Brož - Zlatá stezka, roč.10, 1936-37,
str.128-129). Pozornost bratrů z Vitějovic směřovala do povodí Zlatého potoka, kde
počátkem 14. století došlo k obnovení starší přerušené rýžovnické činnosti. Rýžovníci
tehdy hledali stopy zlata a ve své činnosti postupovali po vodních tocích od ústí k jejich
prameni. Jelikož v té době nebyly hranice přesně určeny, stalo se, že se bratři
z Vitějovic při své kolonizační činnosti zmocnili i části dosud neosídlené lesní krajiny
a založili v ní vesnici „Wreuedental“. Území však patřilo klášteru Zlatá Koruna. Na
Prachaticku mniši postupně založili přes 20 osad a mnohdy pronikali při svém
kolonizačním úsilí i za hranice svého území, čímž docházelo k častým sporům se
sousedy.V průběhu 14. století se na řeholníky objevovaly další stížnosti, které
vyvrcholily stížností na opata Ludolfa (kolem r. 1355) a jeho následovníka opata
Eberharda u samotného papeže Urbana V. v Avignonu.
Mezi největší však patřil spor s bratry z Vitějovic jako zástupci vyšehradské kapituly
(viz.Zlatý potok). Došlo na hledání v klášterním archivu, kam až na sever dosahují
hranice panství. Po zjištění, že vesnice leží na pozemcích patřících klášteru, byl zahájen
proces proti zakladatelům vesnice. Při rozšiřování svého pozemkového majetku se tak
bratři nevědomky dostali do sporu, který byl několikrát neúspěšně řešen. Král Jan
Lucemburský proto nařídil rázně proces ukončit. Petr I. z Rožmberka (†1347) nechal
sestavit smírčí komisi z rytířů Bohuslava z Malovic, Jana z Boru, Předvoje ze Lhoty,
Leopolda z Wossan, Habrka z Doubravice a Filipa z Mačkova, která měla za úkol
navštívit zmíněné území a přesvědčit se výslechem obou stran o pravdě. Za
účasti nejvyššího komořího, pána
z Rožmberka, byla v Příběnicích
u Tábora vydána 23. dubna 1315
listina,
podle
níž
sice
bratři
z Vitějovic (Wernherum, Raczkonem et
Przibichonem fratres de Wýczeýowicz)
uznali právo zlatokorunského kláštera
na les na pravém břehu potoka
Doudleby, avšak mniši jim ponechali
do
jejich
doživotního
užívání
nově založenou vesnici Frantoly
(Wreudenthal) a měli jim ještě zaplatit
33 hřiven pasovských denárů. Originál
byl uložen v knížecím archivu
v Krumlově (Mathias Pangerl, kniha
listin, Fontes rerum Austr, 2. XXXVII.
str.60-61).
Vydaná listina z 27. února 1317 s pečetí Přibíka z Vitějovic.
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(†222.leden 13077). Mužského dědice z roduu Bavorů, dossud žijícího Viiléma ze Strakkonic
(†11359), Rožmbberkové odškoodnili 1 000 kopami
k
českýých grošů; přesto kvůli spoorům
o majetky
m
Markkéty z Rožmbberka zavládllo mezi Vilém
mem a Petrem
m I. z Rožmbberka
neppřátelství. Sm
mrtí Viléma náásledně vymřeela i strakonická větev. Z r. 1334 pocháázely
i prrvní písemné zmínky o obccích v nejbližším okolí.
P smrti Petraa I. z Rožmbeerka (†14.říjen 1347) zděddili panství jeeho 4 synové Petr,
Po
Joššt, Jan a Oldřiich, což potvrrdil následníkk trůnu Karel IV.
I r. 1350. Páni
P
z Rožmbberka
ovlládli celou severovýchodn
s
ní část Prachhaticka, a prroto se rozhodli nedalekoo od
Vittějovic postavvit nový mohhutný hrad Helfenburk,
H
ktterý se měl stát
s centrem jejich
j
držžav v této obllasti. K jeho stavbě dostaali královský souhlas 21. května
k
1355 a již
r. 1357
1
byl jmennován na hraddě první purkkrabí Jaroslav Měřička z Vitějovic,
V
kterýý zde
půssobil do r.11369 (Házr,P
Písecký-Zlatá stezka 2,19928-29,str.36-37). Pod spprávu
Heelfenburku byylo poté připojeno vitějovvické a bavorovské panstv
ví. Helfenburrkské
pannství mělo v 70.
7 letech 14. století
s
23 vsí a 2 městečka.
V průběhu rožmberské držby
Vittějovic se v písemných praamenech
objjevovaly osooby s preddikátem
z Vitějovic.
V
Jejicch přímý vztaah ke vsi
nebbyl však dostaatečně doložen. Další
droobné šlechtickké rody, kterré však
nebbyly tak významné
v
jaako ty
přeedchozí, zdee vlastnily panství
pouuze na krátkouu dobu. Na něěkterých
tvrrzích se majiteelé v důsledkku úmrtí
nebbo zadlužennosti velice rychle
stříídali; podobbně tomu mohlo
býtt i ve Viitějovicích. Některé
zem
many z Vitěějovic jsme shledali
v rožmberských službách.
Hrad Helfeenburk podle D. Menclové
M
.

„
„Tak
např. prrvní jest r. 1364
1
zmínka o vdově n. Medvěda
M
z Vitějovic,
Vi
za niž
n se
slooužívala mše zádušní
z
v Bavoorově. A r. 13386 připomínáá se Přibík z Vitějovic,
V
služeebník
roddu Rožembersského, kterýž byl t. r. od pána
p
vyslán, aby odměřill obci Krumloovské
passtviny jí patříc
ící. Ten podlé zdání našehoo seděl ve vsi tam, kde jest tvrziště, snadd jako
sprrávce popluží panského, neeb páni tu mělli přes 2 ½ láánu dědin a sa
ad. Vitějice zůůstaly
pakk při panství Helfenburském
H
m až do jeho prodání,
p
pak připojeny
p
jsou k Libějicům.“
(z textu A. Sedláčka
S
- Hrrady, zámky a tvrze královsttví Českého, díl
d 7)
D
Další
zpráva pochází
p
z r. 1378, kdy byl ve Vitějovicíích vyměřen dědičný dvůr pro
nějjakého Jarosllava (J.Truhllář,1880,str.400). Je zcela možné, že to byl Jarooslav
Měěřička z Vitějoovic, purkrabíí z Helfenburrku, který měll za úkol doh
hlížet na dostaavbu
rožžmberského hrradu. Z hradu Helfenburku odešel v r. 13369 a na jeho místo
m
nastouppil
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S
Stárnoucí
Petr Vok (*1539--†1611) na skllonku života
přeedal svému synovci celé panství ve snaze
zajistit kontinuiitu a pokraččování odkazzu slavného
d
Ve svvé poslední vůli
v
z dubna
rožžmberského domu.
1610 odkázal ceelé panství Jaanu Zrinskémuu ze Serynu
(*11565-†1612), který po své matce Evě z Rožmberka
v sobě nosil pooslední rožmbberskou krev.. V poslední
v
že kdyby
k
zemřel,, má panství
vůlli byla však výhrada,
přippadnout Januu Jiřímu ze Švamberka. Jan
J
Zrinský
přeežil svého strýýce o pouhé 3 měsíce a v únoru 1612
vellmi záhy zem
mřel. Naděje Petra Voka tak nebyly
napplněny a rožm
mberská historiie skončila.
Petr Vok z Rožmberka.

Paanství s dalším
m rožmberským
m majetkem přešlo
p
tedy naa Jana
Jiříhho ze Švambeerka. Po jehoo smrti (†1617) převzal spprávu
nad rodovým majjetkem jeho syyn Petr. Ten se
s výrazně proosadil
o
české stavovské opozice
o
proti císaři
c
takéé jako vůdčí osobnost
Ferddinandu II. Habsburském
H
mu. Když Peetr ze Švambberka
zem
mřel v r. 16220, byl majeetek rodu ko
onfiskován. Císař
C
Ferddinand II. (*1578-†1637) liistinou z r.162
20 daroval paanství
Liběějovice, Novéé Hrady a Rožmberk
R
císsařskému gennerálu
Karlu Bonaventurrovi Buquoyoovi.
však
o
Poorážka na Bíílé hoře váleečné útrapy obyvatelstva
neukkončila. Bojee se rozšířilyy do dalších evropských zemí
a vyypukl velký konflikt.
k
Českkými zeměmi procházely různé
r
plukky císařských vojsk, jejichžž vojáky bylo třeba živit a krmit
k
jejicch koně. Došlo k přerušeení obchodníích styků a ceny
Náhhrobek Jana Zrinsského
ve Vyšším
V
Brodě.

pottravin rostly. Poddaní krom
mě
vojjenských útrapp museli snáššet
vykkořisťování ze
z strany svýcch
hraabivých vrchnností.

Listtina Ferdinanda II.,
I
jíž darovall Buquoyům panství

12

požžárů. Až ze 177. století se zaachovaly prvnní písemné zprrávy o požárecch ve Vitějoviicích.
Dnne 21. srpna 1656 vyhořřel dům Mattěje kanclíře a v r. 1679
9 vyhořely domy
d
Bartoloměje Sojky, Bartoloměěje Hloušky a Jana Jirkala.
V
Velký
požár vypukl
v
ve Vittějovicích
5. listopadu 1701, kdy vyhořelo
d
Ohni padly
p
za oběěť zásoby
9 domů.
obiilí a slámy. Další požárr ze dne
21.. ledna 17200 si vyžádal i jeden
lidsský život.V ohni tehdy zahynul
vitěějovický Šim
mon Stejkozza. Dne
24.. listopadu 17787 vypukl daalší požár,
kdyy shořelo ve vsi
v 7 domů.
„Kouťťáků“ chalupa s doškovou
d
střechou
u, foto 10. květenn 1914.

Vitějovice kolem
k
r. 1920.

V 2. polovinně 19. stolettí zachvátilo obec několikk dalších věttších požárů. Dne
Ve
12.. října 1866 vyhořela celáá západní čáást obce od „Matušků“
„
ažž po „Roulennců“.
Celkem tehdy vyhořelo
v
12 chalup a dom
mů. Úplně shhořela i dřev
věná chalupa Jana
K
si pozzději postavil usedlost
u
na Osuli,
O
kde měl pozemky. Rook na
Kaašpara čp.12. Kašpar
to, 8. prosincee, vyhořely domy
d
„Němcce“ a „Zányy“ a 12. prrosince dům čp.2
U Zikmundů“. Dalších 6 dom
mů vyhořelo 18.
1 ledna 18688.
„U

13

V zasedání obecního zastuppitelstva dne 12. června 19904 bylo usneeseno, aby se obec
Vittějovice zasaddila o zřízení poštovního úřřadu. Byly poodniknuty pottřebné a zdlouuhavé
kroky, takžže byl úřad zříízen až 16. led
dna 1908. Um
místěn
byl v dom
mě „U Zánůů“ čp.29 a první poštovní
expedientkoou byla jmenoována slečna Josefa
J
Vitujovvá.

Poštovní doručovatel V. Jiráň
z r. 1918.

Pošťáci z Vittějovic v r. 1929.

P
První
četnickké stanoviště bylo zřízenoo r. 1918 v domě
d
čp.25 „Na Růžku“
“, též
nazzývaného „obbchodní dům“
“, a prvním čeetnickým strážžmistrem byl František Sm
mutný.
Pozzději
byloo
stanovišttě
přeemístěno „k Zánům“ do
čp..29, kde byl
b
poštovnní
úřaad. Přízemí domu čp.44
obččasně sloužilo jako cella
přeedběžného zaadržení, proto
se vžila a čaasto používalla
přeezdívka „obeccní šatlava“.
Hostineec Rudolfa Kleinaa,
pod ním jee četnická stanicee,
Spořitelnní a záložní spoleek
a koloniál Hazukaa.

Z jihovýchodu chránil tvrz vysoký
v
sráz naad Zlatým pottokem a na zb
bývajících straanách
z
v podkovitéého tvaru. Poddle slov Jana Valenty:
val
V
„Mezzi valem a tvrzzí byl
ji zabezpečoval
přííkop,vodou bezzpochyby napplňovaný.“
(J.Vaalenta - Zlatá stezka,roč.1,11927)
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P
Pamětníci
uváádějí, že teréén v opevněnní býval značčně vyšší, neež je tomu dnes.
Posstupně docházzelo k rozvážeení terénních tvarů, těžká mechanizace
m
místo
m
zplanýroovala
a na
n takto upravveném pozemkku vznikla zaahrada s budovou mateřskéé školy. Podlee slov
arccheologa prachhatického muuzea Marka Paarkmana je síddlo určitě mno
ohem starší, než
n je
13.. století (viz.V
Vitějovice). Přřesné datovánní nelze zatím určit, protožee nalezené úloomky
kerramiky nejsouu ještě zdokum
mentovány.V červnu 2005 měl Marek Parkman
P
dozoor při
nappojení mateřskké školy na obbecní kanalizaaci. Tehdy se v objektu býv
valé tvrze a v jejím
j
okoolí našlo mnohho zajímavýchh nálezů.
Toto datování bylo nyní podpořeno i archeologický
a
ými
„T
nállezy. Navíc see podařilo zjisstit osídlení zee 13. století taaké
v těěsném severnním sousedstvvím tvrziště, po kterém se
zacchovala pom
měrně mocnáá kulturní vrstva
v
s náleezy
kerramiky, mazannice, zvířecíchh kostí a drobbných železnýých
přeedmětů. Nálezzy významně obohacují
o
nejeen naše znaloosti
o zmíněném feeudálním síddle, ale takéé o nejstaršíích
dějjinách Vitějovvic.“
(M
M.Parkman - Obecní
O
hlína skrývá
s
tajemsttví předků, Lissty
Praachaticka,č.1448,str.18,20055)
Nalezené torzzo keramické soškky o velikosti 4,5 cm.
c

V
Všechny
náleezy jsou dnees ve sbírkáách prachaticckého muzeaa. Mezi spouustou
kerramických střřepů ze 13. sttoletí je i minniaturní plastikka pocházejíccí ze sondy, která
bylla provedena v těsné blízkoosti bývalé tvvrze v zahraděě čp.2. Torzo keramické sošky
s
máá do detailu prrecizně proveddený obličej a podle všeho představuje
p
muže.
m
Její stáříí není
proozatím určeno.

Č nalezených úlomků keramikyy ze 13. století pocchází z bývalé tvrrze.
Část
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Kostell sv. Markéty ve Vitějovicích,
V
foto z r. 1903.

R před příchodem prvníhho faráře, v r.. 1746, stál v obci Vitějov
Rok
vice barokní kostel
k
s hranolovitou
h
věží, zakonččenou jehlanccovitou střechhou, jenž se od těch dobb stal
dom
minantou celéé návsi.
N
Následujícího
v
roku se hrabběnka Gabriellla Buquoyovvá z Libějovicc zasadila o vznik
sam
mostatné vitějovické fary.

Hraběěnka Gabriella voon Roggendorf-Buquoy a hrabě Frrantišek Leopold Buquoy.

R
Rozhodnutím
hraběte Franntiška Leopoldda Buquoye z 2. června 1747 byly urrčeny
příjjmy příštího prvního saamostatného vitějovickéhoo kněze, kterým se stal Jan
Neep. Mikšíček. Po
P zřízení sam
mostatné fary r.
r 1747 tvořilyy její farní obv
vod obce:
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Ačkoliv následující příběh je smyšlený, autor Jaroslav Pulkrábek jej zasadil do doby,
kdy kolem Vitějovic řádila cholera.

Lesní pramen dal lidem prý sílu
Vypráví se, že sedlák s nalezencem od Vitějovic pomohl starci odvalit kámen
z pramene v lese. Voda pak zachránila mládence před jistou smrtí.
Mlynářův Sepp nikdy žádný mlýn nevlastnil a jen stěží se dalo očekávat, že mu osud
nějaký do vlastnictví nadělí. Před tuctem let ho jako odložené robě našel knížecí hajný
v ruinách Švédy dávno vypáleného a nikdy neobnoveného mlýna, a protože bylo
svatého Josefa, dostal jméno po otčímovi Páně. Vitějovičtí občané jej pak vzali mezi
sebe a vždy v pondělí se stěhoval od chalupy k chalupě, kde za stravu a byt vykonával
různé domácí a hospodářské práce.
Té předjarní soboty, zrovna byl svátek sv. Josefa, se Sepp s rychtářem vypravili na
obecní louky pod Osuli, aby prošli pastvinami před nastávajícím vyhnáním dobytka.
Sníh dávno slezl, skřivan šveholil nad polem a rychtář nenápadně vyzvídal od malého
Seppa, co kde viděl a zaslechl při svém putování po vitějovických staveních. Když se
před polednem při probírání domácích drbů vraceli cestou kolem Stejkozovic křížku na
Běleckém rozcestí domů, ani by si možná nevšimli starce, který se s čímsi lopotil ve
stráni u cesty. S dlouhým bílým vousem a prapodivným hábitem připomínal obrázky
z misálu, co Sepp v kostele držíval při nedělní bohoslužbě. Jenže zrovna sv. Markéta
z věže vitějovického kostela odbíjela poledne, a tak se oba zastavili, společně smekli
čapky a odříkali polední modlení. Pomohli neznámému muži odvalit kámen, který se
během zimy svalil na vyvěrající pramínek, prohodili pár zdvořilostních frází a ubírali se
po svém.
Den plynul, jak měl, přišel večer
a v rychtářovic stavení se po celodenní
lopotě chystali na kutě. Chystal se i Sepp.
Jenže spaní neměl valné. V noci na něj
přišla horkost a bolení a ráno vůbec
nedokázal vstát z postele. V poledne pak
bylo ještě hůř a navečer se rychtář pomalu
chystal za zvoníkem, že bude muset
rozhoupat Barborku, aby se rozloučila
Obraz Věnceslava Černého.
s chlapcovým žitím.
Jak smutně kouká na bezvládné klukovo tělo, vzpomněl na sobotní setkání nad
pramenem. Ještě chvilku mlčky postával, dumal, pak popadl džbánek, lucernu a hůl,
a aniž by něco vysvětloval vystrašené ženě, vyrazil do tmy. Když se po dvou hodinách
vrátil, otřel pramenitou vodou umírajícímu rty a opatrně omyl tvář. Ten otevřel oči a po
chvíli hltavě pil žíznivými doušky. V pondělí posnídal trochu žitné kaše, v úterý
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ována podle vzoru
v
Obecní pec je projekto
p spoluobčaany ji
starých doboových pecí a pro
o víkendechh z vlastních finančních zddrojů
postavila skuupina místních
h nadšenců.
Replika staré
s
pece je
j plně funnkční
a celoročně slouží občanů
ům nejen k peečení
chleba.

Obecní pec je vytápěná
v
pouze dřevem.

„ŠŠtrejchování“ chlleba.

Příprava pečiva
p
se provádí přímo u pece.
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Pohledd na zbytky palácce hradu Osule, foto
fo 2012.

Poopis hrradu Osule
O
Nem
movitá kulturní památka se nacháází na pozemku č.136,
č
v nadmořskké výšce 646,2 m (pod vlastním kopcem
ko
je nadmořská
n
výška 544 m), cca 1 000 m západně od středu
s
obce Vitějoovice.

D
Dochované
čáásti zříceninyy hradu leží zhruba 8 km
k severovýcchodně od města
m
Praachatic. Malebbnou krajinu kolem Vitějoovic zdobí výýrazný osaměllý kuželovitý vrch
Osule (dříve Woosule), k němuuž se od obce vine stará cessta. Na úzkém
m, dnes zalesněěném
meni je možnéé vidět zbytkyy královského hradu, který existoval
e
jen necelé
n
století. Jeho
tem
jmééno bylo vždyy bezprostředdně spjato s přilehlou obcí,, a proto se někdy
n
nazývá hrad
Vittějovice. Podle Osule se jm
menuje i několiik domků na západní
z
straněě pod kopcem..
H
Hrad
Osule je
j krásnou ukázkou
u
rozestavěného krrálovského hrradu s obvoddovou
zásstavbou, kteráá nám umožňuuje nahlédnouut jak do postuupu výstavby, tak do koneččného
bořření. Stavbu řadíme konkkrétně do 2.eetapy přemysllovské výstav
vby, do jihoččeské
konncentrace hraadů stavěnýchh zhruba na řekách
ř
Lužnici, Vltavě a Otavě (viz. mapa
m
kráálovských hrradů Přemysllovců). Rozhhodně patří mezi naše nejpozoruhoddnější
střeedověké hradnní architekturyy a jako dokuument má pro nás mimořád
dnou cenu zejm
ména
prooto, že stál jenn několik máloo let, nebyl nikkdy přestavovván a byl 2x bo
ořen.
O
popisujje August Seddláček zbytky hradu takto:
V Poutníku od Otavy
„
„Zdá
se, že měl podobu podlouhlého čtverhranu směrem od severu
s
k jihuu. Na
sevverním konci po pravé sttraně bývalé brány vypínala se mohu
utná okrouhláá věž
o samotě
s
na prrostranném, pevnými
p
hraddbami zahrazzeném předhra
adí, kdež se ještě
někkteré stavby sttopovati mohoou. Vlastní hraad, jehož vnitřřní rozdělení naznačují
n
sem
m tam
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Histtorie hrradu Osule
O
Ú
Území,
na něěmž dílo vzniká, je majettkem mocnéhho rodu Bavo
oroviců. Bavoor II.
vykkonává úřad nejvyššího
n
maaršálka královsství a na pokyyn krále pravd
děpodobně necchává
zalložit i první zááklady hradu Osule. Přesnéé datum bohuužel neznáme. Písemné pram
meny
uváádí, že již předd r. 1278 je hrrad rozestavěnn. Z celkového rozsahu a ch
harakteru mohhutné
hraadní ruiny lzee jednoznačnně usoudit, žee stavba je nepochybně
n
produkcí králoovské
stavební huti.
„
„Johanitská
k
komenda
ve Strakonicích,
S
založená roddem Bavorů, se stává hlaavním
ohnniskem vývojee jihočeské arrchitektury vee druhé čtvrtinně 13. věku. V té době proovádí
kráálovská huť nááročnou výstaavbu královskéého paláce naa Zvíkově a v Písku.
P
Dohledd nad
staavbou má tehddejší významnná osobnost krrálovství, s níž
íž se pojí rozssáhlá budovattelská
dílaa Přemysla Otakara
O
II., neejvětší jihočesský kolonizátoor a purkrabí Hirzo. Úzké styky
s českými
č
panovvníky jsou tak těsné, že si sttrakonický pánn Bavor II. mů
ůže povolat na své
síddlo kameníky z královskýchh staveb, cožž se projevujee např. při rozsáhlé
r
přesttavbě
straakonického hradu. Jsou vyyužity nejmoddernější vymooženosti, takžee se z hradu stává
s
jeddna z největšícch raně gotický
kých pevností v zemi. V této souvislosti see nabízí otázkaa, jak
by asi vypadal hrad Osule, kdy
dyby Přemysl Otakar
O
II. neppadl na Moravvském poli.“
(Jihhočeská archittektura 13. stooletí)
A
Ačkoliv
to neemáme písem
mně doložené, můžeme se domnívat, žee právě Hirzoo má
urččitý podíl přii zakládání hrradu Osule. Jiný
J
kamenný hrad v té době v okolí neestojí,
nejjblíže je založen hrad na Hlluboké pod náázvem Frohnbuurg.
Hrad Hluboká
v doběě okolo 16. století
na výřezuu dobové veduty.

A
Abychom
m
mohli
zvážit
Přeemyslovu účaast na stavbě
hraadu na Osuli, musíme se
dottknout králoova vztahu
k jiižním Čecháám a jeho
zdeejšího působení. Otakar II.
do oblasti, kterrou Vítkovci
povvažují za vlasttní,několikrát
hruubě zasáhl ve snaze prosadiit zde svoji auutoritu. Již v r. 1263 je zaháájen klášterní život
ve Zlaté Koruněě. Dalším počiinem, který je třeba chápat jako
j
výspu krrálovy moci v nitru
n Osuli. Buddování hradu nad Vitějoviicemi
vítkkovských držžav, je vznikaající pevnost na
plnně zapadá doo kontextu ostatních zakladatelských podniků
p
Přem
mysla Otakarra II.
v toomto kraji. Jeeho prvním opěrným
o
bodeem poblíž Krrumlova je teedy Zlatokoruunský
kláášter a dále od nejcitlivěj
ějšího místa pak hrad Ossule. Možnou
u souvislost obou
stavebních podnniků naznačujee okolnost, že v r. 1263 nebbyl dán rozsáh
hlý netolický

2
20

Grafická úpprava a návrh obálky © Laddislav Skočný
ý
P ztvárnění © Josef Skoččný
PC
Knihu vyytiskla Akcentt tiskárna Vim
mperk, s.r.o.
Vydáno vlasttním nákladem
m.
Vitějovvice 2012.

2
21

