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bývalá tvrz vladyků z Drslavic

Bývalá sýpka – upravené prostory v 1. patře, r. 2009, archiv NPÚ
Former Granary – Modified Premises on the 1st Floor, 2009, NHI Archives

Vstupní průčelí tvrze, r. 1984, soukromá sbírka Ladislava Svobody
Access Front of the Fortress, 1984, Private Collection of Ladislav Svoboda

Arkýř u západního křídla, r. 2010, archiv NPÚ
Bay of the West Part, 2010, NHI Archives

va

Stav tvrze v r. 1914, autor kresby Ladislav Svoboda
The Appearance of the Fortress in the 1914, Author of the Drawing Ladislav Svoboda

Vlta

Drslavická tvrz vznikla patrně v první polovině 14. století. Jejími prvními majiteli byli vladykové z Drslavic, příslušející k rožmberské služebné šlechtě. Po nich se tvrz dostala do držení řady majitelů, například Rožmberků, Eggenbergů či Schwarzenbergů, a postupně ztrácela svou rezidenční funkci ve prospěch hospodářské. Výrazný úpadek tvrze nastal po jejím vypálení
v roce 1619. Hospodářský dvůr byl sice obnoven, tvrz však zůstávala pustá. V roce 1778 byla tvrz upravena na sýpku, která
zde setrvala až do roku 1803, kdy byly objekty tvrze a dvora rozprodány po malých dílech poddaným. Západní křídlo tvrze si
původní majitelé ponechali až do roku 1931, kdy jej odkoupili manželé Švejdovi, majitelé drslavické hospody.
Čtyřkřídlý komplex tvrze vznikal postupným vývojem v průběhu dvou století. Nejstarší stavbou je obdélný palác, dnes západní
křídlo, na který navazovala obvodová hradba uzavírající malé nádvoří. Během 15. a první poloviny 16. století byla přistavěna věžovitá
stavba s průjezdem a východní objekt, na starém paláci proběhla pozdně gotická a renesanční přestavba. Nejmladší severní
budova renesančního původu sloužila od začátku jako sýpka. Po roce 1948 téměř celou tvrz převzalo místní JZD, severovýchodní
část byla pobořena, v havarijním stavu byla také sýpka. V 90. letech 20. století získali tvrz zpět potomci manželů Švejdových,
kteří ji vlastními silami a za přispění Nadačního fondu tvrz Drslavice uvádějí do původního stavu.
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