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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. 
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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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   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 
s chlapcovým žitím.                                                                        Obraz Věnceslava Černého.            
 

   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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