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Neobvykle zachovalé pozůstatky středověké tvrze pood-

halil v létě letošního roku archeologický výzkum v praž-

ských Jinonicích. Dvůr zdejšího zámečku skrýval relikty 

panského sídla (14.–15. stol.), které je pro svoji architek-

tonickou vyspělost, kvalitu provedení a historický kon-

text mimořádně kulturně historicky významné. 

Vznik panského dvora s tvrzí předurčilo příznivé umístě-

ní v terénním úžlabí spolu s polohou v tradičně agrárním 

území u starobylé komunikace spojující Prahu s širším 

Plán reliktů tvrze na dolním dvoře jinonického zámku. Podklad: výřez z tzv. map 
stabilního katastru (1. pol. 19. stol.). Zdroj: ČÚZK

okolím. Zpočátku mezi majitele sídla patřili pražští měš-

ťané, v novověkém období pak zástupci šlechty.

Akce proběhla na základě dohody o odborné spolupráci 

se společností Archaia Praha z. ú. Výzkum se řadí mezi 

úspěšné příklady spolupráce statní instituce a nepříspěv-

kové organizace na poli výzkumu a záchrany památko-

vého fondu ČR.
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Jinonická tvrz, obklopená hospodářskou zástavbou zdej-
šího zámečku. V pozadí moderní Nové Butovice. Foto: 
M. Frouz, 2018

Příklad dokumentace vrcholně až pozdně gotického 
okna z objektu paláce jinonické tvrze (1. pol. 15. stol.). 
Zdroj: G4D

Panské sídlo i dnes působí svou atmosférou. Foto: M. Kalíšek, 2018

Novověké mince z počátku 19. století odkazují na neklidnou dobu napoleon-
ských válek, kdy Jinonice vlastnili Schwarzenbergové 

Výzkum se týkal severovýchodního úseku tvrze; ten představuje čtvrtinu původ-
ního areálu z doby středověku. Foto: J. Růžička, 2018 

Vstupní objekt brány a obezděný příkop s relikty dřevě-
ného mostu (pol. 14. stol.). Foto E. Ditmar, 2018
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Tvrz s příkopem – 
počátek 14. stol. (bez 
kontreskarpy)

Tvrz s příkopem a kon-
treskartopou – 1. pol. 
14. stol.? (bez zazdívky 
kontreskarpy)

Tvrz s příkopem, kon-
treskartopou a novou 
bránou – po pol. 14. stol.

Zpevnění jádra tvrze, 
zánik příkopu, dozdívka 
kontreskarpy – 2. pol. 
14. stol. – 1. pol. 15. stol.

Zjištěná zdiva 2005 – 
MHMP
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Hypotetický rozsah tvrze

Hypotetický rozsah 
předpokládané mokřiny 
předcházející zřízení 
rybníků
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