
Drochovcové z Drochova a na Strádově

Historickému vývoji méně známých panských sídel v teritoriu jižních Čech se už léta věnuje archivář
Dr. Jiří Úlovec. Své nové poznatky z terénního průzkumu, archeologických pozorování a studia dochovaných
archiválií (včetně genealogických sond) pravidelně publikuje v českobudějovickém muzejním časopisu Výběr.
Tentokrát zaměřil pozornost na dějiny dvou tvrzí v někdejším majetku Drochovců z Drochova. Jejich rod původem
ze stejnojmenné vsi  jižně od Kaplice je v písemných pramenech doložen v letech 1452 - 1568. Pokud jde o rodopis,
tak z obsáhlé badatelské práce PhDr. Úlovce lze stručně představit aspoň některé základní informace:

Od 60. let 14. století Drochovcové vlastnili ves Omleničku, později pak Věžovatou Pláni, z níž vytvořili rodové
správní a sídelní centrum samostatného statku. V pramenech z poloviny 15. století  je písemně doložen Oldřich
Drochovec z Drochova se synem Oldřichem, jiní příbuzní - bratři Oldřich a Bohuněk sídlili a psali se nadále
po Omleničce.

Oldřich Drochovec mladší z Pláně (syn uvedeného Oldřicha) je zmiňován např. v soupisu opovědníků císaře
Friedricha ze srpna 1452, v listině z 30. 5. 1457 v rožmberských službách jako purkrabí hradu Velešín aj. Získal
i statek a tvrz Strádov, ležící 14 km SV od Věžovaté Pláně, poblíž Komařic a Římova, v těsné blízkosti vsi Sedlo.
Starší tvrz v Pláni opustil a rodové sídlo přenesl do Strádova. Manželka Ofka zmíněna v roce 1459 jako dcera Bruse
ze Zahrádky.

Její a Oldřichův potomek Jindřich Drochovec z Pláně „seděním na Strádově (zm. zde 1484 - 1497) z majetku odešel,
když 29. 3. 1501 koupil  ves  a manský dvůr Lhotku u Českých Budějovic, kde sídlil do r. 1519.
V držení obou statků jej následoval Jan Drochovec z Pláně, později připomínaný ve službách Petra z Rožmberka
roku 1520 a 1521.

Další Drochovec z Pláně jménem Václav pak r. 1545 vložil do obnovených desek zemských „Strádov dvůr poplužní
s poplužím, ves celou a dvory kmetcí s platem, ves Věžovatou Pláni a dvory kmetcí s platem ...“ jako dědictví po
svém otci, jehož jméno ale v zápisu bohužel chybí.

V archiváliích je tento Václav Drochovec z Pláně sezením na Strádově zmiňován v letech 1534 - 1568, v době
soupisu poplatníků zemské berně 1557 vykazoval jeho majetek hodnotu 500 kop českých grošů. Manželka Ludmila
roz. z Chlumu. Poslední vůli sepsal r. 1562, do zemských desek vložena v roce 1568 (pravděpodobný rok úmrtí).
Strádovskou tvrz, obě vsi a dvory s platy, robotami a dalším příslušenstvím odkázal spřízněným Ojířům z Protivce
(matkou vysokého rožmberského úředníka Jindřicha Ojíře byla Anna roz. Drochovcová z Pláně), kteří dědictví
připojili ke svému římovskému statku. V titulářích šlechty je Václav uváděn jako Drochovec z Pláně (1534)
a z Pláně na Strádově (ještě ve vydáních r. 1572 a 1589).

Pramen: Úlovec, Jiří: Zaniklé tvrze ve Strádově a ve Věžovaté Pláni. In: Výběr - časopis pro historii a vlastivědu
jižních Čech, ročník 44, 2007, č. 3, s. 191 - 207. Připojeny výřezy z katastrálních map obou lokalit 1826
se zakreslením pravděpodobné polohy poplužních dvorů.
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