Příchovice
Kraj: Plzeňský

Okres: Plzeň-jih

Správní obvod: Přeštice

GPS souřadnice: 49.562029N, 13.339351E

Nadmořská výška: 358 m n. m.

První pís. zmínka: 1328 (694 let)

Počet obyvatel: 1 148

PSČ: 334 01

Adresa URL: www.prichovice.cz

Historie obce Příchovice
Rozlehlá vesnice položená v údolí řeky Úhlavy proti Přešticím je jistě starého původu, ale první
zmínka o vsi je až z roku 1328, kdy je jako svědek uváděn Dlohomil z Příchovic. Rod se rozvětvil a je během
14. stol. často připomínán v širším okolí. Roku 1380 prodal Vilém z Příchovic tvrz, dvůr a dvacet
dvorů kmetících v Příchovicích s mlýnem a dvory v Loučimi, Svrčovci, Polence a Slavíkovicích
Strojmírovi a Vilémovi, bratřím z Kupadel, a Chvalcovi z Očína. Vilém, píšící se již po
Příchovicích, je připomínán i roku 1406, kdy uzavřel jako spojenec Plzně smír s Bavory. Za husitských
válek jako člen jednoty opověděl Pražanům. Vilém se dožil vysokého věku a jako bezdětný odkázal roku
1454 Příchovice i s tvrzi synům svého bratra zvaného Rohovec. Z této doby se dochovala zpráva o sporu o
dědictví po příchovickém svobodníkovi Nosákovi, svědčící majetkové struktuře vesnice. Zdebor z
Příchovic se zúčastnil loketské války proti Blikům. Kryštof Přichovský z Příchovic si nechal
Příchovice, tvrz, dvůr, ves a Týniště dvůr a pustou ves vložit roku 1549 do obnovených desek dvorských.
Jeho syn Karel obnovil dvůr v Týništi a po jeho smrti prodali roku 1575 jeho sestry své dědictví Adamu
Nebílovskému z Drahobuze na Poleni. Adam přenechal Příchovice svému synu Míkuláši, jehož syn
Adam prodal roku 1614 svůj majetek v Příchovicích a Týništi Bedřichu Švihovskému z Rýzmberka na
Nalžovech a Neprachově, císařskému radovi a hejtmanu kraje Prácheňského. O rok později připojil
Bedřich k tomuto statku ještě Skálu a Újezd a roku 1625 odkázal Příchovice s Přešticemi synu Petru
Vokovi. který připojil k panství ještě Lužany. V drženi majetku pokračoval syn Bedřich a po jeho smrtí
roku 1654 jeho dcera Marie Alžběta. Po její smrti roku 1705 prodal její manžel Adam z Bubna s dcerou Marii
Josefou, provdanou z Lobkovic, Přeštice zpět benediktinům a roku 1716 celé panství, zahrnujíc vedle
Příchovic i Radkovice, Kucíny, Týniště, Jindřichu Antonínu Henigarovi ze Seeberka, majiteli sousedních
Horšic. Antonín si zvolil za sídlo Příchovice a starou tvrz přestavěl na barokní zámek. Roku 1784 koupil
statek Hugo hrabě ze Schonbornu, jehož rod zaslal vlastníkem až do roku 1945. Zámek poté až do nedávné
doby sloužil armádě, která v okolí vystavěla rušivé novodobé objekty. Roku 1889 postihla obyvatele velká
povodeň, při niž zahynulo devět dětí. Ve vsi se díky blízkosti Přeštic rozvinula rozsáhlá výstavba
rodinných domků.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5723/prichovice/historie/
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