
Hypotéza o ztotožnění tvrze s rezidencíHypotéza o ztotožnění tvrze se sýpkou

Objekt sýpky sloužil jezuitským patres jako rezidenční stavba 
po příchodu jezuitů do lokality, později došlo k její konverzi 
na hospodářské účely. Sýpka i kaple (obr. 2, 4) jsou vzájem-
ně propojeny sakristií, situovanou v přízemí sýpky. Náznak 
dřívějšího propojení v patře představuje exedrová nika, 
pozůstatek po průhledovém či okenním otvoru.  Změny v cha-
rakteru zdiva se primárně vztahují ke stavební fázi úpravy 
presbyteria kaple, jak o tom svědčí podoba plánu na přestavbu 
jezuitské rezidence Matyášem Kirchmayerem (1760). Ještě 
kolem r. 1717 sousedila rezidence s doposud nereflektova-
nou podobou chrámu. Stavba věže proběhla později, v době, 
do které lze zřejmě zasadit rovněž druhou přestavbu kostela.
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Rezidence (obr. 3) byla (pře)stavěna v druhé polovině 18. století Matyášem 
Kirchmayerem z Kdousova. Nový objekt mohl vycházet ze staršího stavebního tělesa 
potencionální tvrze, mohla ovšem také sloužit jako vítaný zdroj stavebního materiálu. 
Smlouva z roku 1759 byla sepsána s představeným telčské jezuitské koleje F. Wisin-
gerem. Dosud se dochoval i konvolut plánové dokumentace zachycující tři varianty 
stavby. První plán zachycuje celý areál (obr. 8), je zde podrobněji vykreslen objekt 
rezidence včetně přístupového atria a ideální symetrická kompozice celku. Druhý 
představuje jinou variantu řešení rezidence a třetí plán (obr. 6) zachycuje variantu 
s rozkreslením podlaží a vertikálním řezem (obr. 7), která vyniká zakreslením staršího 
a nového zdiva. Při srovnání se skutečným stavem převážně kamenného řádkového 
zdiva s úseky zdiva nepravidelného, je tuto část možné hypoteticky vztáhnout až ke 
středověkému způsobu zdění.

(okr. Jihlava) s přihlédnutím k její adaptaci na jezuitskou rezidenci

Obec Knínice na Telčsku (obr. 5) skrývá pozoruhodný doklad o stavebním a kulturním dědictví regionálního charakteru 
v podobě někdejší tvrze, na niž jezuité navázali (pře)stavbou své letní rezidence. Využili tak obvyklé strategie adaptace 

původního areálu, která se ve venkovském prostředí výrazně odlišuje od nově budovaných komplexů ve městech. 
Členové řádu zde taktéž budují poutní kapli svázanou s kultem sv. Františka Xaverského, Nalezení a Povýšení sv. Kříže. 

Zasazení všech objektů je situováno v inundačním terénu blízkého potoka, který z areálu mohl v minulosti vytvářet 
jedinečnou obrannou lokalitu blatné či vodní tvrze. O ztotožnění tvrze s dvojicí stávajících staveb, kontribuční sýpkou 

a bývalou jezuitskou rezidencí (obr. 1), lze předložit dvě hypotézy.

Historie obce Knínice je doložena od poloviny 13. století v souvislosti se zdejším panstvem. V Zemských deskách se k roku 1373  uvádí převody majetku v Knínicích: „dominio Municione 
Curia arature vniersisque suis pertinencijs“. Tvrz i s obcí je k roku 1482 předána v dědičné držení Janovi Koňasovi z Vydří. Koňasové z Vydří o panství přicházejí až s pobělohorskými 
konfiskacemi, po nichž je darováno jihlavským jezuitům (1624) a posléze pronajato nově založené koleji Tovaryšstva Ježíšova v Telči (1654).
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