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Anotace 

Diplomová práce �eší návrh bytového domu ve m�st� T�ebí�i s respektováním zásadní prom�ny 

sociologické struktury dnešní spole�nosti. Je �len�na na teoretickou a praktickou �ást. V teoretické �ásti 

je nejprve analyzovaná daná problematika z hlediska sociologie se zam��ením na zm�nu vyvíjející se 

struktury rodiny a domácností. Následn� je p�edložen popis mimo�ádn� kulturn� historického potenciálu 

m�sta. Na základ� teoretické �ásti je provedena projektová studie objektu pro bydlení. Cílem návrhu je 

zohlednit požadavky r�zných sociálních vrstev obyvatelstva. 

 

Abstract 

The diploma thesis solves design of residential house in the city of T�ebí� while respecting main changes 

in sociologic structure of present day society. Thesis is divided into theoretical and practical part. At the 

first in the theoretical part is the assigned issue analysed from the sociology aspect; this analyse is 

focused on changes of evolving family and household structure. Then the exceptional potential of the 

city is described. Based on the theoretical part project study of the building is carried out. Aim of the 

design is to satisfy different social classes’ demands. 

 

 

Klí�ová slova: T�ebí�, bydlení, m�sto, sociologická struktura 

Keywords: T�ebí�, living, town, sociologic structure 

 

 

 

 

 

 

Pod�kování 

Cht�la bych pod�kovat panu Ing. Arch. Josefu Kizskovi, za jeho vedení, cenné rady a odborný p�ístup a 

paní MgA. Vendule Šafá�ové, Ph.D. za odbornou pomoc p�i vytvá�ení diplomové práce. 

 



 
 

 
���������	�
�����	�������	�	��������	������	������	�	����� !��"�	���#$%�	&!'!�(	�	�e*!+ ,	��( e�	�&-.	�� /.	�!0e1	203#�	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah diplomové práce 

1. Úvod ................................................................................................................................... 7 

2. Historický vývoj rodiny a její prom�na .......................................................................... 8 

2.1 Vymezení pojm� rodina ............................................................................................... 8 

2.2 Rodina v tradi�ní spole�nosti ....................................................................................... 8 

2.3 Moderní rodina ............................................................................................................. 8 

2.4 Rodina pozdní moderny, postmoderní rodina .............................................................. 8 

3. Instituce manželství .......................................................................................................... 9 

3.1 Tradi�ní manželství ...................................................................................................... 9 

3.2 Sou�asná manželství .................................................................................................... 9 

4. Výchozí terminologie a její interpretace ......................................................................... 9 

4.1 Rodina nukleárního typu .............................................................................................. 9 

4.2 Rodina rozší�eného typu .............................................................................................. 9 

4.3 Alternativy k manželství a rodin� ................................................................................ 9 

4.3.1 Kohabitace ............................................................................................................ 9 

4.3.2 Homosexuální rodi�e ............................................................................................ 9 

5. Sociologie rodiny ............................................................................................................... 9 

6. Sociologie bydlení............................................................................................................ 10 

7. Bydlení ve m�st� .............................................................................................................. 10 

8. Historie m�sta T�ebí� ..................................................................................................... 10 

8.1 M�sto T�ebí� od historie k dnešku ............................................................................. 10 

8.1.1 T�ebí� románská a ran� gotická .......................................................................... 10 

8.1.2 T�ebí� jako gotické m�sto ................................................................................... 11 

8.1.3 T�ebí� za období pozdní gotiky a renesance ....................................................... 11 

8.1.4 Novodobý rozvoj m�sta ...................................................................................... 12 

8.2 Sou�asný stav m�sta................................................................................................... 12 

8.2.1 Obyvatelstvo ....................................................................................................... 12 

8.2.2 Infrastruktura ...................................................................................................... 12 

8.2.3 Obraz m�sta ........................................................................................................ 13 

9. Shrnutí ............................................................................................................................. 18 

10. Seznam literatury ............................................................................................................ 19 

 



 
 

7 
���������	�
�����	�������	�	��������	������	������	�	����� !��"�	���#$%�	&!'!�(	�	�e*!+ ,	��( e�	�&-.	�� /.	�!0e1	203#�	
	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Úvod 

Jedním z hlavních témat této teoretické práce je zm�na. Žijeme ve složitém a nep�edvídatelném 

sv�t�, který se nám prom��uje p�ed o�ima. A� už na tyto zm�ny p�istoupíme �i ne, musíme se vyrovnat s 

novými potencionálními riziky, ale i p�íležitostmi, které nám život v takovém sv�t� p�ináší. Takovéto 

zm�ny zasáhnou i do našeho citového a osobního života. 

 Úst�edním motivem našeho osobního života jsou mezilidské vztahy. Stále více se do pop�edí 

dostávají krom� milostných vztah� také vztahy rodi�ovské, vztahy mezi p�áteli, citové vazby, blízkost a 

d�v�ra. Výsledkem toho všeho je prom�na našeho citového a osobního života. 

O zásadním významu t�chto zm�n sv�d�í fakt, že jsou neustálým p�edm�tem našeho p�emýšlení. 

Vztah není v žádném p�ípad� pasivní záležitostí, ale naopak záležitostí aktivní a velmi aktuální. K 

udržení jakéhokoliv mezilidského vztahu musíme vyvíjet ur�itou snahu. Má-li vztah p�etrvat, musíme 

získat d�v�ru druhé osoby. Tyto atributy se týkají p�edevším vztahu mileneckého a manželského. 

Pochopit tento vývoj v intimní sfé�e m�žeme jen tehdy, pokud budeme znát historii žití minulého. 

Proto se nejd�íve zam��ím na historii rodiny a manželství a poté se pokusím o analýzu práv� 

probíhajících zm�n. 
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2. Historický vývoj rodiny a její prom�na 

2.1 Vymezení pojm� rodina 

Pojem "rodina" je známý každému z nás, avšak každého z nás k ní pojí jiné citové vazby. N�kte�í 

považují tuto primární skupinu za samoz�ejmost, jiní poci�ují nezbytnost její existence. Tento pojem má 

n�kolik definic v závislosti na tom, kdo ho zkoumá. Nap�íklad sociologický slovník vysv�tluje rodinu 

jako " obecn� p�vodní a nejd�ležit�jší spole�enskou skupinu a instituci, která je základním �lánkem 

sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou a jejímiž hlavními funkcemi je reprodukce trvání 

lidského biologického druhu a výchova, respektive socializace potomstva, ale i p�enos kulturních vzorc� 

a zachování kontinuity kulturního vývoje.“[1] 

Psychologický slovník uvádí, že rodina je dokladem primární sociální skupiny, kterou tvo�í "dv� 

�i více osob, které jsou v p�ímém, intimním, osobním vztahu charakteristickém intimními vztahy, 

závislostí, uspokojováním pot�eb a emocí. Dochází k prvnímu sociálnímu u�ení."[2] P�i hledání definice 

pojmu rodiny i v jiných publikacích (A. Giddens 1999, I. Možný 2006) se jeví, že jádro vysv�tlení 

z�stává u všech stejné - rodinou myslíme rodi�e a jejich d�ti. Sociologové a antropologové zavedli 

pojem rodina nukleárního typu, která se vyzna�uje touto skladbou: dosp�lí manželé a jejich vlastní �i 

adoptivní d�ti, obývající spole�nou domácnost. Ve v�tšin� tradi�ních spole�ností se tento typ rodiny více 

�i mén� integruje do širších p�íbuzenských vztah�. Pokud ale v jedné domácnosti žijí krom� rodi�� a 

jejich d�tí ješt� jejich p�íbuzní, pak hovo�íme o rozší�ené rodin�.  

 

2.2 Rodina v tradi�ní spole�nosti 

Tradi�ní pojetí rodiny je pov�tšinou chápáno jako typ nukleární rodiny s pevnými vazbami dodržující 

jasn� stanovené morální zásady. Tento vzor se historicky objevuje v 18. století, p�edcházel mu však vzor 

rozší�ené rodiny, která vznikla spojením dvou jedinc� na základ� výb�r� rodi�� s ohledem na majetkové 

a sociální pom�ry. Takto stanovená rodina m�la p�evážn� za úkol reprodukci. Emo�n� tento typ rodiny 

nebyl p�íliš významný a je popisován jako „otev�ená, nevýrazná, neemocionální autoritá�ská instituce“ 

[3], kdy hlavní formou autority byl otec. Takto tvo�ená rodina rozvíjela emo�ní vazby spíše v rámci 

komunity, ve které se vyskytovala, než uvnit� rodiny. Manželství v tomto období nem�lo kv�li vysoké 

úmrtnosti dlouhého trvání, literatura vádí pr�m�rnou délku manželství 12 let.  

Z tohoto typu, se postupn� rozvinul typ nukleární rodiny, která se postupn� stala nezávislou 

jednotkou ve vnímání k okolnímu sociálnímu uskupení a soust�edila se spíše na vazby uvnit� rodiny, než 

na vazby v komunit�, ve které se vyskytovala. Tato p�echodná forma rodiny se objevovala spíše 

v kruzích aristokrat�, než v nižších vrstvách spole�nosti. 

Tradi�ní pojetí rodiny je pro v�tšinou populace vnímáno jako typ, který následuje po p�echodném 

typu, z kterého p�ebírá charakteristické rysy a rozši�uje se mezi nižší vrstvy. Uspo�ádáním se jedná o 

nukleární rodinu se silnými vnit�ními citovými vazbami. Rodina p�sobí jako nezávislý celek vzhledem 

ke svému okolí. V tomto tradi�ním pojetí rodiny a� už nukleárního typu, �i rozší�ené rodiny vzniká v�tší 

d�raz na výchovu d�tí a vyzna�uje se delší životností manželství vlivem pokro�ilé formy léka�ství a 

celkov� v�tší mírou stability. Role v rodin� jsou jasn� stanoveny, muž zajiš�uje obživu, manželka je 

pov�tšinou žena v domácnosti spojována s domácími pracemi a výchovou d�tí.  

 

2.3 Moderní rodina 

Moderní rodina a její význam byla utvá�ena událostmi v historii, jako byla nap�íklad první sv�tová 

válka. Ta umožnila ženám zapojit se do pracovního procesu po boku muž� a dokázat tak pou�nosti, že 

jsou schopny samy zastat roli živitelky a vyrovnat se tak muž�m. Proto je moderní rodina pov�tšinou 

nukleárním typem, ve které pracují oba dosp�lí jedinci a d�lí se o povinnosti p�i pé�i o d�ti. S v�tší mírou 

centralizace pr�myslu do m�st, p�istupovali n�které rodiny k migraci za prací, tím docházelo k oslabení 

vztah� s širší rodinou, naopak tento proces podporoval, v�tší citovou intimitu uvnit� rodinného kruhu, 

rodina se stávala stále více nezávislá na svém okolí. Postupem �asu se rodiny staly ekonomicky 

stabiln�jšími celky a tato stabilita podporovala i v�tší míru individualismu jednotlivých �len� 

domácnosti. P�es v�tší vzr�st citových vazeb uvnit� rodiny dochází v zhruba druhé polovin� 20. století 

k nár�stu rozvodovosti, což je nepravd�podobn� d�sledek v�tší míry zmín�ného individualismu jedinc� 

a upadání jasného rozložení rolí v rodin�. D�sledek tohoto je destabilizace rodinných celk� bez rozdíl� 

v nukleární, �i rozší�ené rodin�. 

 
2.4 Rodina pozdní moderny, postmoderní rodina 

Stejn� jako moderní rodina je i postmoderní rodina založena na monogamii a na ideji romantické lásky, 

výb�r partnera probíhá na základ� p�itažlivosti druhé osoby.  „Moderní rodina je patrilineární a 

neolokální. Patrilineární d�di�ná linie zahrnuje skute�nost, že d�ti získávají p�íjmení svého otce a 

neolokální bydlení znamená, že sezdaný pár se p�est�huje od svých p�vodních rodin, do nových 

domácností na novém míst�.“[3] Postmoderní rodina není tvo�ena za ú�elem získání statusu, ale 

za ú�elem citovým a nabízí variabilitu ve volb� jak pohlaví partnera, tak ve volb� statusu, pár nemusí být 

sezdaný, aby p�sobil jako rodina, bez toho aby byl okolím odsuzován.  
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3. Instituce manželství 

 
3.1 Tradi�ní manželství 

Tradi�ní manželství bylo spojováno s reprodukcí d�tí a p�edstavovalo jedinou legální formu 

intimního vztahu s partnerem opa�ného pohlaví. Velkou m�rou do výb�ru partnera zasahovala rodina a 

ú�elem takového partnerství nebylo sdílení blízkosti, ale reprodukce a cílená pé�e o potomky. Takovéto 

manželství je pevn� zako�en�né v minulosti a upadá s ústupem náboženské moci rozvol�ováním 

disciplíny. 

 

3.2 Sou�asná manželství 

Obraz sou�asného manželství je spojován s výb�rem partnera dle vlastního uvážení, založeném na 

sympatiích a p�itažlivosti, než na výb�ru na základ� rodinných p�íslušník�, jako tomu bylo v minulosti. 

Takovéto moderní manželství se vyzna�uje velkou mírou rovnosti, ve v�tšin� p�ípad� nukleárního typu 

s velkou mírou soukromí. 

 
  

4. Výchozí terminologie a její interpretace 

 
4.1 Rodina nukleárního typu 

Nukleární rodina se skládá ze dvou partner� a jejich, �i adoptovaných d�tí, sdílejících jednu 

domácnost, jedná se o nejb�žn�ji se vyskytující typ rodiny.  

 
 

4.2 Rodina rozší�eného typu 

V rodinách rozší�eného typu spolu sdílí domácnost krom� partner� a jejích d�tí i blízcí p�íbuzní, 

nap�íklad rodi�e jednoho z partner�, nebo partner jejich dít�te. Požadavky na bydlení, hlavn� na prostory 

jsou u takto složené rodiny v�tší, než u rodiny nukleárního typu. Více genera�ní bydlení bylo v naších 

podmínkách b�žn�jší do druhé poloviny 20. Století a nyní je na ústupu, jelikož páry kladou v�tší d�raz 

na intimitu bydlení. Bydlení takovéto rodiny bylo �ešeno spíše genera�ními domy, než soužitím v byt�. 

 

4.3 Alternativy k manželství a rodin� 

4.3.1  Kohabitace 

Pojem kohabitace ozna�uje soužití osob v sexuálním vztahu, bez toho aby byly manželé. Páry 

v po�áte�ní fázi necítí pot�ebu vstupovat do manželství, p�esto v�tšina jedinc� do budoucna o vstupu do 

manželství uvažuje, ne nutn� však se sou�asným partnerem. P�i zániku takového vztahu se pak hovo�í o 

rozchodu páru, nedochází k rozvodu a s ním souvisejícím projev�m. Takovýto vztah je voln�jší, ale hrozí 

v�tší riziko rozpadu partnerství než u pár� spojených manželstvím. Kohabitující soužití m�že být jakousi 

experimentální fází p�ed vstupem do manželství, ale stejn� tak mohou partne�i v tomto vztahu p�etrvat a 

vychovávat spolu d�ti. Kohabitující partnerství je z globálního hlediska nestabiln�jší než partnerství 

stvrzené s�atkem. 

 

4.3.2  Homosexuální rodi�e 

Homosexuální partnerství je vztah dvou osob stejného pohlaví, jejich soužití bylo z hlediska 

minulosti dosti problematické a negativn� vnímané okolní komunitou, v n�kterých �ástech sv�ta toto 

p�etrvává doposud. V moderním sv�t� jsou tato vztahy p�ijímány pozitivn�ji, než tomu bylo doposud a 

v n�kterých zemích je t�mto pár�m umožn�no vstoupit do manželství, nebo žít v registrovaném 

partnerství. 

 
 

5. Sociologie rodiny 

 
Význam rodiny ve spole�nosti se postupem �asu m�nil a v sou�asné dob� se vyzna�uje n�kolika 

prvky. Rodina má význam v zajišt�ní citového bezpe�í a je kladen d�raz na zábavu-pot�šení ze soužití. 

Ztrácí se význam rodiny jako instituce zajiš�ující reprodukci a stoupá po�et pár� žijících bezd�tn�. 

V p�ípad� mate�ství už žena není nucena k dlouhodobé pé�i o dít�, ale má možnost se o ni pod�lit 

s partnerem, nebo p�ímo partner m�že p�evzít tuto povinnost a ta se tak nemusí vzdát kariéry, spole�nost 

již vnímá d�ležitost pracovní kariery i u žen. Dochází ke zm�n� rozložení role žen a muž� jak v rámci 

rodiny, tak v rámci spole�nosti. 
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6. Sociologie bydlení 

 
P�edm�t sociologie bydlení je uvád�n v �lánku Sociologického �asopisu dle Ji�ího Musila takto 

„P�edm�tem sociologie bydlení- tak jako v sociologii rodiny je více-funk�ní jednotka.“[4] a dále 

pokra�uje„S rodinou, p�ípadn� s domácností, je sociologický výzkum bydlení úzce spojen. Navíc se 

zabývá n�kterými specifickými stránkami, p�edevším prostorem, respektive prostorovým uspo�ádáním 

životních proces�, které z�stávají stranou pozornosti v�tšiny oborových sociologií.“[4] Dalším d�ležitým 

faktorem je ekonomická stránka bydlení, jelikož je investice do bydlení a to a� do bytu, �i domu 

pov�tšinou nejv�tší a nejd�ležit�jší investicí v život� rodiny. Nemén� d�ležitým faktorem na sociologii 

bydlení jsou vztahy mezi �leny sdílející spole�nou domácnost a jejích vzájemné vazby, m�že se jednat o 

rodiny, �i o ú�elové uskupení osob nap�íklad v ubytovnách, internátech, nebo vysokoškolských kolejích.  

Z tohoto pohledu je d�ležité se zam��it na pevnost vazeb r�zných uskupení, �i rodiny a jak ovliv�ují 

stabilitu bydlení. 

Z hlediska vývoje pohledu sociologie bydlení je významným prvkem pro tuto práci pr�zkum 

mezilidských vztah� v rodinách a domácnostech, vliv zmenšující se, nebo stagnující okolní komunity, 

�etnost �len� rodiny a sociologický vývoj typ� rodin a domácností. Dalším významným pohledem 

z hlediska sociologie bydlení je vztah bydlení k rostoucím nárok�m na bezpe�nostních a zdravotním 

p�edpis�m, které m�li za následek zlepšení kvality bydlení. Tento tlak byl vyvíjen p�edevším z nižších 

t�íd spolu se zkvalit�ováním hygienických p�edpis� pro výkon práce a zlepšováním se ekonomických 

pom�r�.  

D�ležitý poznatek výzkum� v rámci sociologie bydlení vzhledem k m�nícím se typ�m domácností je 

že rodina se p�estává stávat hlavní sociálním prvkem pro bydlení. Nastupuje velký podíl nájemník�, kte�í 

netvo�í tradi�ní rodinu, jedná se nap�íklad o nájemníky žijící ve vztahu kohabita�ním, neúplné rodiny, 

nebo osoby žijící takzvan� single, kdy se jedná o osoby preferující život bez partnera, tento sm�r je 

populární hlavn� mezi mladší generací a bývá spojován s v�tší orientací na stranu pracovní kariery než 

na rodinný život. Tato zm�na ve významu bydlení pro jiné domácnosti, než tradi�ní rodiny nabyla na 

nejv�tšího významu v posledních dvou desetiletích, což poukazuje na rychlost vývoje  sociologie rodin 

anutnost p�izp�sobit se t�mto trend�m pro stavební trh. V p�ípad� bytových dom�, �i jiných uskupení 

pro vícero domácností sociologický výzkum ukazuje, že po životnost objektu využívají prostory práv� 

rozdíln� uspo�ádané domácnosti a je nemožné p�izp�sobit bytovou jednotku pro všechny typy. Zde 

dostává význam variabilita bytových jednotek uvnit� jednoho objektu a možnost vyhov�t r�zným typ�m 

uspo�ádání domácností. Není d�ležitá pouze variabilita v rámci vyhov�ní požadavk� r�zným typ�m 

domácností, ale je t�eba se zaobírat i rozdílností sociálních vrstev a jejich ekonomickými možnostmi a 

tato tématika se stává stále pal�iv�jší otázkou p�edevším mnoha nov� vznikajících domácností. 

 
 

7. Bydlení ve m�st� 

 
Bydlení ve m�stech je ze strany sociologie snahou definovat vliv bydlení v r�zných formách, jako 

jsou rodinné domy, domy bytové, ubytovny �i jiných uskupení sloužících k obývání a jejich p�sobení na 

rezidenty. M�sto je v sou�asné dob� nejrozší�en�jším místem k bydlení, k rozmachu tohoto trendu 

docházelo p�edevším centralizací pr�myslu do m�st a s tím související migrací obyvatelstva z venkova 

za prací. V dnešní dob� má tato migrace stále význam, ale nyní už ne pouze za ú�elem obživy, ale 

dostalo nový aspekt m�sto jako kulturní centrum, kdy mnohým jedinc�m nabízí možnost ú�astnit se 

r�zných akcí a aktivit, které jim venkov není schopen nabídnout. Funkce, které by tedy m�sto m�lo 

spl�ovat, jsou širší trh práce spolu se zajímav�jšími podmínkami- výrobní funkce, bydlení, dostupnost, 

širokou ob�anskou vybavenost, ur�ité zastoupení natury. Nej�ast�jší forma bydlení ve m�st� je 

v bytových domech r�zných typ�. 

 

 

8. Historie m�sta T�ebí� 

 
8.1 M�sto T�ebí� od historie k dnešku 

8.1.1 T�ebí� románská a ran� gotická 

Skute�nost, že zde po�átkem 12. stol. úd�lná knížata z rodu P�emyslovc�, Litold Znojemský a 

Old�ich Brn�nský, zakládají na p�ízniv� položeném návrší nad �ekou Jihlavkou benediktinský klášter, je 

již sama o sob� dokladem zna�ného významu tohoto místa v té dob� a nepochybn� i jeho starší sídlištní 

tradice. Spole�né založení kláštera v t�chto místech úd�lnými knížaty znojemskými a brn�nskými zdá se 

být - krom� snahy fundátor� po vybudování d�stojného poh�ebního místa obou moravských úd�lných 

v�tví rodu P�emyslovc� a význa�ného památníku jejich knížecí moci - i d�ležitým politickým �inem. 

 T�ebí�ský benediktinský klášter vzniká totiž v místech, kde se stýkají hranice nedávno 

z�ízených moravských úd�l�, brn�nského a znojemského; odd�lovala je tu z�ejm� �eka Jihlavka.  Místo, 

na n�mž k založení t�ebí�ského kláštera došlo, leženo - jak je možno soudit z polohy a pozd�jších 

pom�r� - p�i p�echodu starých komunikací z jižní a st�ední Moravy a dále jihu a východu Evropy do 
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jižních a st�edních �ech p�es �eku Jihlavku a bylo jejich k�ižovatkou. Jak se dá p�edpokládat z dosud 

dochovaného názvu osady Týn na levém b�ehu �eky, dnes sou�ásti m�sta, došlo k založení kláštera v 

t�sné blízkosti již existujícího a nepochybn� mnohem staršího opevn�ného knížecího dvorce (týna), jenž 

byl z�ejm� hospodá�ských a správním centrem tohoto území a m�l zárove� funkci strážní a obrannou. 

Byla z n�ho zahájena a �ízena kolonizace tohoto lesnatého území na sever od Jihlavky, ozna�ovaného ve 

falzu zakládací listiny t�ebí�ského kláštera jako lesní újezd T�ebí�ský ( silva Trebencensis).  

 Celé období existence moravských knížecích úd�l� v Brn�, Znojm� a Olomouci je dobou 

nep�etržitých boj� a vyman�ní se z vlivu a pravomoci pražských knížat. V této situaci je tedy založení 

benediktinského kláštera v T�ebí�i skute�n� významným politickým �inem hned z n�kolika d�vod�. 

P�edevším nazna�uje úsilí o pacifikaci vztah� obou úd�l� a je vn�jším výrazem jejich ješt� t�sn�jšího 

spojení za ú�elem vzájemné opory proti pražské úst�ední vlád�. Ale založení t�ebí�ského 

benediktinského kláštera, a� jeho první kultovní stavbu, kapli sv. Benedikta, posv�til roku 1104 pražský 

biskup He�man, je už dokladem prvního v�tšího politického osamostatn�ní obou moravských úd�l� od 

pražského knížecího úst�edí. A kone�n� vznik kláštera benediktinské �ehole v T�ebí�i znamená i 

ekonomický �in p�echodem k nové ú�inn�jší form� kolonizace tohoto území, kterou nemohl už zajistit 

starý týn, a k níž se tu spojují oba brat�i P�emyslovci, aby posílili osídlovací proces ve svých úd�lech.  

 Místo, kde došlo po�átkem 12. století k založení t�ebí�ského benediktinského kláštera, 

bylo tedy odedávna velmi d�ležitou k�ižovatkou obchodních komunikací s centrem osídlovacího procesu 

této krajiny. [5] 

 

8.1.2 T�ebí� jako gotické m�sto 

 Ješt� p�ed založením kláštera existovalo na území dnešní T�ebí�e množství osad, vesm�s 

založených slovanským obyvatelstvem tohoto kraje. Je jisté, že nejstarší tržišt� na území dnešního m�sta 

vzniklo jist� záhy po založení kláštera v místech dnešního Žerotínova nám�stí na Podklášte�í, v místech 

brodu severojižní komunikace. Toto malé tržišt� však z�ejm� nesta�ilo obchodním pot�ebám a zájm�m 

rychle rostoucího t�ebí�ského kláštera, a proto asi už kolem poloviny 13. století dochází k založení 

nového velkého koloniza�ního m�sta T�ebí�e rovn�ž na pravém b�ehu �eky Jihlavky v prostoru mezi 

Jejkovem, Horkou a Sta�e�kou. Rozsáhlé tržišt�, jedno z nejv�tších z 13. století u nás, s rozlohou 

22.000m2 (v�tší je u nás z této rané doby nap�. tržišt� jihlavské) sv�d�í o sm�lých hospodá�ských 

zám�rech t�ebí�ského kláštera a jeho snaze mít m�sto, jehož význam by se vyrovnal od po�átku 

hospodá�skému významu m�st královských. 

 Ve své p�dorysné osnov� p�edstavuje jádro koloniza�ního m�sta T�ebí�e - na rozdíl od 

typ� odvozených z m�st východon�meckých s nám�stím pravoúhlým - spíše typ jihon�mecký s 

vícemén� obdélníkovým prostorem nám�stí, ulicov� protaženým od východu k západu. P�itom jeho 

severní strana - od bývalé brány Jihlavské na západ� až k n�kdejší brán� Brn�nské �i Jejkovské na 

východ� - byla zastav�na souvislým pásem dom� na dlouhých úzkých parcelách, sahajících až k �ece; 

fronta dom� sleduje mírným obloukem pr�jezdní komunikace nám�stím. Jeho jižní strana byla vytvá�ena 

z dom� na parcelách pon�kud kratších, jejichž souvislý pás byl p�erušen jen úzkou uli�kou Kotlá�skou, 

ústící do ulice Masa�ské, kdežto nyn�jší ulice P�erovského vznikla odstran�ním n�kdejších mastných 

krám� teprve v 19. stol. Kratší východní �ást nám�stí byla od za�átku jednolitým celkem s Brn�nskou 

branou, širší západní fronta dom� pokra�ovala od krátké spojky od Jihlavské brány vzh�ru do dnešní 

ulice Hasskovy ke kostelu sv. Martina, kde bylo m�sto na jih uzav�eno branou Znojemskou. Soub�žn� s 

protáhlým nám�stím procházela na jižní stran� od východu k západu již zmín�ná ulice Masa�ská, 

zabírající zhruba dnešní ulici Soukupovu a Martinské nám�stí. 

 I když jist� už po založení velkého koloniza�ního m�sta v druhé polovin� 13. století byly 

postupn� budovány i jeho hradby, nebylo v dob� vydání privilegia markrab�te Karla opevn�ní m�sta 

zdaleka v takovém stavu, aby mohlo plnit svou d�ležitou funkci. Teprve tehdy došlo z�ejm� na základ� 

zmín�ného privilegia k �ádnému dobudování soustavy zd�ných hradeb, uzavírajících pevn� m�sto na 

jeho obvodu, s t�emi hlavními branami, na východ�, západ� a jihu. Sou�ástí m�stské fortifika�ní 

soustavy se stala v té dob� zbudovaná hranolová v�ž kostela sv. Martina, která na nejvyšším bod� celé 

terénní vlny zastávala d�ležitý úkol m�stské v�že strážné; tehdy byly z�ejm� také p�edm�stské obce 

Jejkov a Sta�e�ka (Staré m�sto) zapojeny do m�stské fortifika�ní soustavy. Neohrazeno z�stalo 

podklášte�í, p�ímo pod�ízené klášteru, Židovská �tvr� v jeho sousedství pod Hrádkem a Horka. [5] 

 

8.1.3 T�ebí� za období pozdní gotiky a renesance 

S p�echodným uklidn�ním pom�r� v pohusitském období souvisí i pokus o op�tné povznesení 

kláštera za opata Trojana, který za�al dokonce i s jeho stavební obnovou. Je pravd�podobné, že tehdy, v 

polovin� 15. století, došlo - už v slohových zásadách pozdní gotiky - k dobudování kláštera v mohutnou 

pevnost, jaké v té dob� bylo u nás sotva rovné, s pásem hradeb, zesílených baštami a v�žemi; n�které 

pozd�jší prameny dosv�d�ují její mohutnost. 

 Vále�nými událostmi roku 1468 byl poškozen i klášter a bazilika, která byla uvnit� 

vypálena. D�ležité zprávy o stavu t�chto budov se zachovaly v kronice, za�até roku 1574 Eliášem 

St�elkou Náchodským, zámeckým duchovním a pozd�ji radním písa�em m�sta T�ebí�e. Podle n�ho dal 

roku 1492 král Vladislav svolení zástavnímu pánu Vilémovi z Pernštejna k oprav� sešlého kláštera a 

kostela. 
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 Šlechti�tí držitelé usilovali - zvlášt� po vypuzení mnišského živlu - o p�em�nu 

st�edov�kého kláštera na renesan�ní zámek ve smyslu zm�n�ných nárok� šlechty na bytovou kulturu. 

Mnohem výrazn�ji zasáhli v druhé polovin� 16. století do vzhledu budov Osovští z Doubravice. V dob�, 

kdy šlechta se zam��ila na zvýšení pen�žního zisku z výnosu hospoda�ení ve vlastní režii, provedli 

Osovští podstatnou zm�nu funkce jednotlivých budov a vnit�ních prostor bývalého kláštera; dominující 

hospodá�ské z�etele dokládá nap�. z�ízení pivovaru v klášterní bazilice se spilkou v krypt�. Tehdy bylo 

zbudováno vysunuté jihozápadní k�ídlo zámku, p�istav�né k starší ohradní zdi. 

 M�sto se v druhé polovin� 15. století, po vyvrácení uherskými vojsky roku 1468, jen 

velmi zvolna probírá k novému životu ze sutin, v nichž i se svými p�edm�stími z�stalo - tak�ka zcela 

neosídlené - skoro sedm let od své zkázy, do roku, 1474.  

 Snaha op�t m�sto vybudovat vyšla jist� p�edevším od m�š�an� samotných, z nichž mnozí 

se p�echodn� usadili v jiných m�stech západní Moravy. Stalo se tak však i z podn�tu vrchnosti, která 

zamýšlela vystav�t m�sto úpln� nov� na plošin� na Hrádku. Ale staré tržišt� na k�ižovatce d�ležitých 

dopravních spoj� a dostatek vody pro r�zná �emesla rozhodly o obnovení m�sta v starých místech. Už 

první feudál, který získal T�ebí� do zástavy, zm�nil pom�r m�sta k vrchnosti v pom�r poddanský, takže 

T�ebí� pozbyla v té dob� navždy výhody být na úrovni m�sta královského. [5] 

 

8.1.4 Novodobý rozvoj m�sta 

K rozvoji m�sta došlo vlivem po�ešt�ní m�stské správy v 18. století a r�st pr�myslu, pr�mysl byl 

rozvíjen v odv�tvích koželužských, nábytká�ských, strojírenských a obuvnických. Význa�ný byl závod 

Gustava Klimenta v Borovin�, pozd�ji Ba��v závod specializující se na obuv a pun�ochy a 

Západomoravské strojírny s produkcí pletacích stroj� na výrobu tkanin z um�lých vláken. P�ed druhou 

sv�tovou válkou došlo vlivem pr�myslového rozvoje k výstavb� nových a p�estavb� starých �tvrtí 

nejd�ležit�jšími byly Horka a Domky lokalizovaných jižn� od historického centra. Významnou 

architektonickou budovou z tohoto období je budova ÚP (um�lecko-pr�myslových) závod� v Domcích 

od arch. Jana Va�ka z roku 1926, sloužící k produkci nábytku.  

 Ve 20. století byly v T�ebí�i nov� zbudovány dv� církevní stavby. V roce 1910 byl dle návrhu 

arch. Zlatohlávka ze Záh�ebu zbudován secesní evangelický kostel umíst�ný na Fu�íkov� t�íd�, jedná se 

o jednolodní kostel s v�ží na západním pr��elí, kostel zdobí barokní varhany umíst�né na k�ru. Druhá 

církevní stavba byla budována mezi lety 1930-1940, jedná se o kostel Svatého Václava a Ludmily 

napodobující byzantské náboženské stavby umíst�ní na Gorazdov�.  

 Novodobá architektura je zastoupena funkcionalistickou spo�itelnou od arch. B. Fuchse, budovou 

bývalé Živnostenské školy pokra�ovací nyní Hotelová škola T�ebí� od arch. B. Babánka, a soudním 

palácem od arch. J. Žáka. V t�chto letech došlo také k restaurování a rekonstrukcím významných 

památek jako obnovení Kapucínského kostela v roce 1905, dále byla provedena památková obnova staré 

synagogy na Tichém nám�stí a po první sv�tové válce došlo k již druhému restaurování baziliky svatého 

Prokopa. 

 

8.2 Sou�asný stav m�sta 

8.2.1 Obyvatelstvo 

Po�et obyvatel k 1.1.2013 byl 37 324, nejvyšší po�et obyvatel zaznamenalo m�sto T�ebí� p�ed 

rokem 2000 a od této doby je jejich po�et lehce na ústupu, ale nejedná se o nikterak zásadní zlom. 

Historicky byl p�ír�stek obyvatelstva kontinuální s lehkým nár�stem v letech 150-1920 kdy došlo 

pr�m�rn� ke zvyšování po�tu obyvatelstva o zhruba 1500 obyvatel za 10 let. Jejich nejv�tší nár�st byl 

zaznamenán od roku 1970, kdy došlo k budování sídliš�, škol a další vybavenosti související s výstavbou 

jaderné elektrárny Dukovany. V minulosti žila v T�ebí�i široká židovská obec, která byla ale 

zdecimována b�hem 2. sv�tové války. 

 

8.2.2  Infrastruktura 

M�stem prochází silnice I. t�ídy �íslo 23, spojující m�sto T�ebí� s Brnem a Jind�ichovým 

Hradcem, tato silnice je k�ižována další silnicí I. t�ídy E59spojující Jihlavu a Znojmo. Dále je m�sto 

protkáno množstvím komunikací II. t�ídy zajiš�ující jeho spojení s okolními vesnicemi a m�sty. 

K mezim�stské doprav� lze také využít sí� autobus�. Železnice procházející m�stem slouží ke spojení 

s m�sty Brnem, Jihlavou a Moravskými Bud�jovicemi. Sí� kanalizací, plynovod� a rozvod� elektrické 

energie je v T�ebí�i samoz�ejmostí a spl�uje základní požadavky obyvatel. 
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8.2.3 Obraz m�sta  

M�sto t�ebí� obsahuje mnoho významných památek, pokusím se tedy popsat alespo� ty nejvíznamn�jší. 

 

Bazilika svatého Prokopa 

Bazilika byla založena na míst� d�ív�jšího benedyktýnského opaství, které se bylo postupem �asu 

p�estavováno a zm�nilo sv�j význam na sídlo sv�tské vrchnosti. Zachován byl kostel zasv�cený 

Nanebevzetí Panny Marie, kteý dal základy bazilice svatého Prokopa. P�estavba byla realizována mezi 

lety 1240-1260 v p�echodném románsko-gotickém stylu a na výstavbu byl použit místní materiál, kterým 

byla žula. Bazilika byla poškozena v období husitských válek a následn� zdevastována Uherskými 

vojsky Matyáše Korvína. Rekonstrukci probíhající v letech 1725-1733 zapo�al František Maxmilián 

Ka�ka pov��ený Janem Josefem z Valdštejna. Druhá významná restaurace baziliky byla provedena pod 

vedením arch. Kamila Hilbeta v letech 1924-1935, po které došlo ješt� k n�kolika dalším úpravám. 

Architektonicky se jedná o trojlodní stavbu se dv�mi v�ži na západní stran� s �áste�nu p�í�nou lodí a 

žebrovou klenbou s pasy. Stavba je na seznamu Sv�tového d�dictví UNESCO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Židovské m�sto 

 Židovská obec byla ve m�st� T�ebí�i založena po�átkem 16. Stoleletí, ale už roku 1528 

byly ze svých dom� vyst�hování na�ízením majitele panství Janem Jet�ichem z Boskovic. Tato 

na�ízení byla dalším majitelel panství obnovena a až Burianem Osovským z Doubravice byla tato 

na�ízení zrušena, židé získali domy do d�dického vlastnictví a možnost obchodu ve m�st�. 

Židovské m�sto postupn� prod�lalo n�kolik požár� a utrp�lo p�i povodních. Památka obsahuje 

krom� nespo�tu dom� dv� synagogy (P�ední a Zadní), radnici, rabinát, chudobinec a jiné. Jedná 

se o jedinou židovskou památku zapsanou v seznamu UNESCO, která je mimo území Izraele.  
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Karlovo nám�stí 

Jedná se o centrální nám�stí v T�ebí�i a rozlohou se �adí k nejv�tším nám�stím v �R. První 

zmínka o založení nám�stí je z listiny z roku 1277 a p�vodn� nám�stí dopl�ovala trojice kašen se 

sochami sv�tc�. Nám�stí bylo zdevastováno n�kolika požáry a stávající tvá� získalo v 19. Století, kdybyli 

i strženy dv� m�stské brány. V roce 1885 byla na nám�stí na míst� p�vodního praný�e odhaleno sousoší 

Cyrila a Metod�je navrženého socha�em Šimkem a zhotoveno Bernardem Ottou Selingem. Nám�stí je 

�len�no na východní �ást, která slouží k parkování a na �ást západní, která slouží ke shromaž�ování 

obyvatel a je lemováno budovami s historickým pr��elím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Židovský h�bitov 

Byl p�vodn� umíst�n u hradební zdi kláštera, následn� odstran�n a p�emíst�n nedalo židovské 

�tvrti na svah m�stské �ásti Hrádku. Jedná se o druhý nejv�tší židovský h�bitov v �R mající rozlohu 

11772m2 a je na n�m asi 2600 náhrobk�, z nichž nejstarší je datován do roku 1631. Byl postupn� 

dopln�n památníkem ob�tem první a druhé sv�tové války (1922 a 1957) a lze na n�m nalézt památníky 

významných obyvatel T�ebí�e.  
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Kostel sv. Martina 

Nachází se na Martinském nám�stí ve Vnit�ním m�st�, založen byl ve 13. století opatem 

Martinem a byl sou�ástí benediktýnského kláštera. Od toho se v pr�b�hu 14. století odpoutal a stal se 

kostelem farním. V 15. století byl kostel poškozen b�hem boj� mezi Ji�ím z Pod�brad a Matyášem 

Korvínem a následn� byl kostel rekonstruován v 15. a 17. století. V roce 1707 došlo k odstran�ní kaple 

svaté Anny, následn� byl tento prostor rozší�en a v roce 1715 prod�lala prot�jší kaple sv. Josefa stejné 

úpravy. V dalších letech prob�hlo ješt� n�kolik stavebních úprav až do dnešní podoby kostela. Sou�ástí 

kostela je i v�ž, která byla sou�ástí obranného systému m�sta, a postupnými úpravami došlo k jejímu 

spojení s kostelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcionalistická spo�itelna od Bohuslava Fuchse  

 

 

 

 

Evangelický kostel 
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Kostel Prom�n�ní Pán� 

 

 

 

 

 

�í�ní lázn� Polanka od Bohuslava Fuchse 

 

 

 

V�trný mlýn 

 

 

 

 

Borovínský most 
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Kaple sv. Jana Nepomuckého (d�íve kaple Povýšení sv. K�íže) 

 

 

 

 

Kostel sv. Václava a Ludmily 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Trojice 

 

 

 

Kubistická budova ÚP závod� od Josefa Go�ára 
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Kaple sv. Barbory 

 

 

 

Bývalý lihovar- sou�asný pivovar 

 

 

9. Shrnutí 

 
Jako první jsem se zam��ila na analýzu sociologické struktury dnešní spole�nosti. Vydefinovala 

jsem si historický vývoj rodiny, dále jsem zkoumala r�zné typy rodin a rozdílnost vztah� mezi 

jednotlivými obyvateli domácností. Tato �ást m�la za úkol vymezit sociologické skupiny obyvatel a ur�it 

kdo je v sou�asné dob� b�žný nájemce byt� ve m�st� a jak vyhov�t jeho pot�ebám. Jelikož je struktura 

naší spole�nosti opravdu r�znorodá a stále se velice rychle vyvíjí, nelze jednozna�n� ur�it jeden 

dominující typ domácnosti a pro ten navrhovat bytovou kulturu, ale je nutno promítnout tuto variabilitu i 

do návrhu objektu pro bydlení.  

V následující �ásti teoretické práce jsem se zam��ila na historii m�sta T�ebí�e. Zkoumala jsem 

sou�asný stav m�sta, jeho popula�ní bilanci, dostupnost a strukturu. Na základ� písemných pramen� a 

vlastní obhlídky m�sta, jsem poznala mimo�ádné historické památky a lokality utvá�ející genius loci. Na 

základ� získaných poznatk� jsem definovala defekty a podmínky rehabilitace m�sta. 

V praktické �ásti jsem z prostorových analýz vytvo�ila projektovou studii objektu pro bydlení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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