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Raný středověk – osada Trzebotow pravděpodobně patřila rodu
Slavníkovců, kteří vládli kraji z hradu na Zbraslavi. Kolem r. 995 přemohl tento mocný rod kníže Boleslav II., nechal hrad zbourat a většinu majetku rozdělil vznikajícím klášterům.
1253 – první písemná zmínka je ve spisech rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, kterým král Václav I. daroval Třebotov a další
statky, aby mohli z jejich výnosů opravovat pražský most.
1348 – král Karel IV. zařadil statky v okolí hradu Karlštejn do manské
soustavy, která chránila královské sídlo a Tvrz byla pravděpodobně
její součástí.
1361 – Hynek, Jakeš, František a Kryštof Bavorové – měšťané pražští.
1372 – Henslin Pecoldův – staroměstský patricij.
1374 – Merklín Stach – rychtář Většího města pražského koupil panství Třebotov, tzn. Tvrz, statek a pole. Tento nejvyšší představitel města Prahy dobře nehospodařil a po pár letech o celý majetek přišel.
1383 – Augustin – pražský lékárník, věřitel Merklína Stacha, si převzal
majetek v Třebotově.
1387 – Oldřich Medek z Lešan a Valdeka – příslušník významného
českého rodu, místokomorník při zemských deskách, si od Augustina
statek r. 1383 pronajal a později koupil. Předpokládá se, že to byl právě on, kdo přestavěl původní Tvrz na Tvrz vodní s čtvercovým půdorysem a nárožní věží. Platil povinný roční úrok k hradu Karlštejnu. To
dokazuje závislost k hradu či výkupné z manství. Páni z Valdeka se
psali s přídomkem na Třebotově.
1398 – Havel z Valdeka – syn Oldřicha Medka, byl majitelem Tvrze, ale
o ves a statek se v té době dělilo více vlastníků, např. Jan Michalíkův
a kapitula pražská.
1410 – Dorota z Talmberka – vdova po Havlovi z Valdeka a synové Oldřich, Vaněk a Jan z Valdeka a Třebotova. V těžkém husitském
období byli bratři významnými protihusity a katolíky. Jan se později
stal majitelem Tvrze a roku 1425 byl jmenován účastníkem „Zdické
úmluvy“ o příměří mezi husity a západočeským katolickým landfrídem.
1499 – Vojtěch Tvoch z Nedvídkova.
1510 – Mandaléna Klinšteinská z Vrtby.
1530 – Vracka z Klinšteina a její dvě sestry – dcery Mandalény.
1532 – Václav Bechyně z Lažan.
1538 – Matouš Hovorčovský – měšťan Nového města
pražského, povýšen do šlechtického stavu, přídomek si
vzal po Kolivé hoře, kopci vypínajícím se nad Třebotovem a psal se pánem z Kolivé Hory. 









1568 – Jiřík Hovorčovský – syn Matouše, zřídil v jižním křídle malý
pivovar s právem držet krčmu z r. 1609.
1610 – Matouš starší Hovorčovský – měštan berounský, koupil třebotovský statek od svého synovce.
1615 – Jan starší Ledčanský z Popic s ženou Dorotou ze Sonenštejna
– za stavovského povstání se účastnil obléhání Vídně, proto mu byly
r. 1622 statek, Tvrz i ves Třebotov zkonfiskovány.
1623 – Jan Vacslav z Fliessenpachu s ženou Kateřinou – královský
místodržící, apelační rada a komorničí starosta při deskovém úřadě
koupil tento konfiskát.
1630 – Zbraslavský cisterciánský klášter – po smrti manžela Kateřina
z Fliessenbachu prodala Tvrz církvi. Od té doby byl pro Tvrz používán
název opatská rezidence a fara.
1708 – nejstarší matrika na faře Třebotov.
1785 – josefínské reformy – Josef II. zrušil kláštery, 34 řeholníků z fary
odešlo a zůstal zde jen farář.
1875 – u příležitosti vysvěcení nového třebotovského kostela navštívil faru, kde i nocoval, arcibiskup pražský, kardinál Schwarzenberg.
1895 – velká rekonstrukce střechy, při které byla pravděpodobně
odstraněna hodinová věž s cibulovou bání nad barokním portálem
severního křídla. 
1942 – požár fary. Protektorátní úřad nepovolil větší rekonstrukci
budovy, od té doby začala její devastace. 
1958 – Tvrz se stala chráněnou kulturní památkou.
1977 – Stavební geologie, n. p. – zemřel poslední farář, fara zůstala
neobydlena a ještě téhož roku byla prodána státu.
1985 – OÚNZ Praha-západ s nadřízeným orgánem ONV Praha-západ
přebral majetek na základě „Hospodářské smlouvy o převodu správy národního majetku“. Nevyužitá Tvrz sloužila i jako sklad brambor,
na chov prasat a drůbeže.
Po r. 1989 – Místní úřad Třebotov – převod státního majetku na obec.
2001 – Jan Sedláček s ženou Renátou – současní majitelé Tvrz i park
generálně zrekonstruovali. , 
2007 – znovu vysvěcena kaple Sv. Jana Nepomuckého. 
Veškeré historické prostory Tvrze nyní slouží k pořádání unikátních
společenských, sportovních a kulturních akcí, svateb , nabízí stylové luxusní ubytování  a prohlídku soukromého Muzea nočníků
a toalet , .
Kontakty: 602 253 144, 724 037 007,
info@tvrztrebotov.cz, www.tvrztrebotov.cz, www.muzeumnocniku.cz
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