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1. ÚVOD 
 
Profil města Žďár nad Sázavou popisuje aktuální socioekonomické a přírodní podmínky 
ovlivňující život ve městě a v jeho částech. Všímá si vybavenosti města občanskou, 
technickou a dopravní infrastrukturou, dostupnosti veřejných služeb a atraktivity města pro 
místní obyvatele i návštěvníky. Součástí profilu je také analýza vybraných ukazatelů 
charakterizujících především socioekonomické podmínky ve městě. Cílem analytické části je 
charakterizovat území z hlediska faktorů, které by mohly pozitivně či negativně ovlivnit další 
rozvoj města, a zhodnotit potenciál území. Vybrané jevy za město jsou prostřednictvím 
vhodných ukazatelů analyzovány převážně pomocí územní a časové komparace, tedy 
srovnáváním hodnot daných ukazatelů za město s údaji za vyšší územní celky, tedy za okres 
Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina a Českou republiku, a také prostřednictvím změn v čase. 
Analytická část následně slouží jako podklad pro formulaci silných a slabých stránek území a 
definování potenciálních příležitostí pro jeho rozvoj i případných ohrožení dalšího rozvoje 
města, ale rovněž pro nastavení vhodných cílů, priorit a opatření v rámci strategické části 
dokumentu.  
 
Profil města lze zároveň považovat za významný zdroj informací o Žďáru nad Sázavou pro 
všechny potenciální zájemce a bude k dispozici nejen členům vedení města a pracovníkům 
městského úřadu, ale také veřejnosti. Je třeba upozornit, že informace zveřejněné v textu či 
v tabulkách jsou vždy aktuální k datu uvedenému v názvu tabulky nebo ve zdroji dat 
(demografické údaje, vývoj na trhu práce, přehled největších zaměstnavatelů, počet dětí ve 
školách apod.), případně, pokud není uvedeno, v době zpracování této části dokumentu, tedy 
v období první poloviny roku 2014 (vybavenost města veřejnými službami, výčet 
hromadných ubytovacích zařízení a jejich kapacity apod.). Na druhé straně nemá profil města 
ambice sloužit jako komplexní katalog služeb a zařízení existujících ve městě, např. jako 
katalog zařízení sociální péče, katalog společenských a kulturních akcí konaných pravidelně 
na území města, katalog ubytovacích či restauračních zařízení apod. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o vstupní analýzu pro středně dlouhé období 2014– 2020, lze doporučit analytickou část 
dle potřeby aktualizovat nebo doplňovat i v průběhu daného období či jednorázově např. 
v polovině sedmileté etapy.  
  
Zpracovatel 

 
Regionální rozvojová agentura z.s.p.o. (RRAV) je společností pro podporu a 
koordinaci komplexního hospodářského a sociálního rozvoje na území Kraje 
Vysočina. Byla založena v roce 1998 podle modelu regionálních rozvojových 
organizací, které působí v zemích Evropské unie.  

  
Zakladatelé:  

• Sdružení obcí Vysočiny (SOV), jehož členem je i město Žďár nad Sázavou 
• Sdružení hospodářských komor Kraje Vysočina 
• Kraj Vysočina 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU 
 
2.1. Poloha 
 
Město Žďár nad Sázavou leží ve východní části Kraje Vysočina přibližně 40 km 
severovýchodně od krajského města Jihlavy a tvoří přirozený střed správního obvodu obce 
s rozšířenou působností a z územního hlediska také okresu Žďár nad Sázavou. Město má 
v rámci celé České republiky dobrou dopravní polohu, neboť jím prochází dvě celostátně 
významné silniční komunikace první třídy. První z nich je silnice č. I/37 Trutnov – Velká 
Bíteš, která se za Velkou Bíteší napojuje na dálnici D1. Druhá, procházející pěti kraji ČR, je 
silnice č. I/19 Nezbavětice – Sebranice. S  Jihlavou je spojen silniční komunikací č. II/353, 
která se ve Velkém Beranově napojuje na silnici č. II/602, vedoucí až do krajského města. 
Polohu města v rámci České republiky zobrazuje obrázek č. 2.1. 

 
Obr. 2.1: Poloha města Žďár nad Sázavou v rámci České republiky, Kraje Vysočina, okresu Žďár nad 
Sázavou a správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou 

 
Pramen: RRAV, z.s.p.o., Jihlava, 2013 
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V následující tabulce jsou uvedeny základní informace o městě Žďár nad Sázavou. 
 

Tab. 2.1: Základní informace o městě Žďár nad Sázavou  (k 31.12.2013) 

Název: Město Žďár nad 
Sázavou Oficiální název úřadu: Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Počet obyvatel: 
(k 31.12.2013) 21 669 Sídlo: Žižkova 227, 591 01, Žďár nad 

Sázavou 
Rozloha (km2): 37,06 IČ: 00295841 
Hustota osídlení: 584,7 Tel., dat. schránka: 566 688 111, ybxb3sz 
Počet částí obce: 11 E-mail: meu@zdarns.cz 
Počet katastrálních území: 4 Oficiální www: http://www.zdarns.cz 

Pramen: Městská a obecní statistika, ČSÚ, Stránky města Žďáru nad Sázavou 
 
2.2. Forma organizace města Žďár nad Sázavou  
 
Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je 
Město Žďár nad Sázavou základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří 
územní celek, který je vymezen hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací – má tedy 
vlastní majetek, se kterým hospodaří. Rovněž pečuje o všestranný rozvoj svého území a o 
potřeby všech svých občanů. Město Žďár nad Sázavou je zřizovatelem 12 příspěvkových 
organizací, má 8 komisí a 6 výborů. Výčet je uveden níže. 

   
Příspěvkové organizace města 

• Active – středisko volného času, Dolní 2274/3 
• Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo nám. 253/5 
• Kultura Žďár, Dolní 183/30 
• Mateřská škola, Žďár nad Sázavou, Vančurova 1131/14 
• Poliklinika Žďár nad Sázavou, Studentská 1699/4 
• Sociální služby města Žďáru nad Sázavou, Okružní 763/67 
• SPORTIS, Horní 1979/22 
• Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 715/2 
• Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 825/6 
• Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 1132/4 
• Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 
• Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo nám. 974/4 

 
Komise Rady města Žďár nad Sázavou 

• Bytová komise 
• Komise péče o rodinu a děti 
• Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci 
• Komise pro sport a volný čas 
• Komise rozvoje města a ŽP 
• Kulturní komise 
• Pracovní skupina NÁMĚSTÍ 
• Zdravotní komise 

 
Výbory Zastupitelstva města  

• Finanční výbor  
• Kontrolní výbor 
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• 4 osadní výbory (Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko) 
 
Město Žďár nad Sázavou je také součástí struktury typu sdružení obcí, a to konkrétně: 
 
Sdružení obcí Vysočiny (SOV) založené v roce 2000. Součásti tohoto zájmového sdružení 
právnických osob je v současnosti 97 členů, z tohoto počtu není pouze jedna obcí a to školské 
zařízení. Sdružení takto koncentruje asi polovinu všech obyvatel Kraje Vysočina. Cílem SOV 
je prosazování společných zájmů obcí Kraje Vysočina v oblasti technické a dopravní 
infrastruktury, průmyslu, zemědělství, rozvoje venkova, cestovního ruchu, životního prostředí 
atp. 
 
2.3. Městský úřad Žďár nad Sázavou 
 
Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále jen „MěÚ“) je jedním z orgánů města, v jehož čele 
stojí starosta, který je volen zastupitelstvem města. Nadřízený všem zaměstnancům MěÚ je 
tajemník, který je zároveň odpovědný starostovi města. MěÚ Žďár nad Sázavou je úřadem 
s rozšířenou působností, tedy vykonává správní činnosti v rámci přenesené působnosti ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou. Současně zabezpečuje 
samosprávné činnosti pro uspokojování potřeb občanů města na celém jeho území, tedy i 
v místních částech – Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko. Struktura MěÚ Žďár nad 
Sázavou na odbory a oddělení je následující: 

 
Samostatné odbory a oddělení: 

• Odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí 
• Odbor dopravy 
• Odbor finanční 
• Odbor komunálních služeb 
• Odbor majetkoprávní 
• Odbor obecní živnostenský úřad 
• Odbor rozvoje a územního plánování 
• Odbor sociální 
• Odbor stavební 
• Odbor školství, kultury a sportu 
• Odbor životního prostředí 
• Oddělení finanční kontroly a interního auditu 
• Oddělení informatiky 

 
2.4. Administrativní význam města Žďár nad Sázavou 
 
Dle současného systému územně-správního členění České republiky má město Žďár nad 
Sázavou relativně významné postavení. Historicky se okresním městem stal Žďár nad 
Sázavou až po reformě veřejné správy v roce 1949. Do této doby patřil od roku 1850 pod 
správu Nového Města na Moravě, které bylo sídlem jak soudního, tak i politického okresu. 
V roce 1949 celé území bývalého novoměstského okresu náleželo pod správu Žďáru nad 
Sázavou. V roce 1960 vznikly okresy nové a postavení Žďáru nad Sázavou jako okresního 
města bylo potvrzeno. Došlo k rozšíření o území okresu Bystřice nad Pernštejnem (z roku 



 
 

© Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o., 2014 8 

1949). Po poslední reformě veřejné správy z roce 20021

 

, kdy byly okresní úřady zrušeny, se 
stal Žďár nad Sázavou od 1.1.2003 obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“). Do 
správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou spadá 48 obcí, jejichž plošná rozloha činí 464 km a 
dle Sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „SLDB“) z roku 2011 zde žilo 43 037 obyvatel. 
Správní obvod ORP Žďár nad Sázavou je současně i správním obvodem s pověřeným 
obecním úřadem pro stejnou skupinu obcí. 

Správní obvod ORP Žďár nad Sázavou sousedí se 7 dalšími správními obvody ORP. V Kraji 
Vysočina hraničí se SO ORP Nové Město na Moravě, SO ORP Velké Meziříčí, SO ORP 
Jihlava, SO ORP Havlíčkův Brod a se SO ORP Chotěboř. A na severu v Pardubickém kraji se 
SO ORP Hlinsko a SO ORP Polička. 
 
Obr. 2.2: Poloha a vymezení města Žďár nad Sázavou a správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou 

 
Pramen: RRAV, z.s.p.o., Jihlava, 2013 
 
Součástí administrativního vymezení samotného města Žďáru nad Sázavou je 11 částí obce – 
Žďár nad Sázavou 1, Žďár nad Sázavou 2, Žďár nad Sázavou 3, Žďár nad Sázavou 4, Žďár 
nad Sázavou 5, Žďár nad Sázavou 6, Žďár nad Sázavou 7, Mělkovice, Radonín, Stržanov a 
Veselíčko. Poslední 4 uvedené jsou částmi venkovského typu, tedy nejde o souvisle propojené 

                                                 
1 Město Žďár nad Sázavou  je dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností, s účinností od 1. ledna 2003 obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem (POÚ). 
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území s městem s prvky charakteristickými pro městskou zástavbu a rovněž nemají vysokou 
hustotu obyvatel. Celkově mají tyto části necelých 600 obyvatel. Nejmenší je Radonín (66 
obyvatel) a největší Stržanov (236 obyvatel). 
 
V tabulce níže č. 2.2 je uveden výčet veřejných institucí nacházejících se na území 
zkoumaného města Žďáru nad Sázavou 
 
Tab. 2.2: Veřejné instituce se sídlem ve městě Žďár nad Sázavou 

Název Umístění 
Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou Strojírenská 28 
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou Strojírenská 28 
Okresní státní zastupitelství Žďár nad Sázavou Strojírenská 28 
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou Strojírenská 28 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina – Inspektorát Žďár 
nad Sázavou Strojírenská 12 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina – pobočka Žďár nad Sázavou Strojírenská 12 
Agentura pro zemědělství a venkov Žďár nad Sázavou Strojírenská 14 
Katastrální úřad pro Kraj Vysočina – Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou Strojírenská 8 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Brněnská 39 
Policie ČR – územní obvod Žďár nad Sázavou Brněnská 23 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě – pracoviště Žďár nad Sázavou Tyršova 3 
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina – Územní pracoviště Žďár nad Sázavou Tyršova 3 
Okresní správa sociálního zabezpečení Žďár nad Sázavou Husova 7 
HZS Kraje Vysočina – územní odbor Žďár nad Sázavou, centrální stanice Jamská 4 
Celní úřad pro Kraj Vysočina – územní pracoviště Žďár nad Sázavou Komenského 25 
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou U Malého lesa 4 
Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, JUDr. Jiří Komárek, soudní exekutor Jihlavská 2 

Pramen: vlastní šetření 
 
2.5. Význam města Žďár nad Sázavou v sídelním systému České republiky 
 
Význam a postavení každé obce v sídelním systému České republiky se souvisí jednak s jeho 
velikostí, které je dáno populační velikostí nebo počtem pracovním míst, které město 
poskytuje, a jednak s regionálním významem, který je mimo populační velikosti střediska dán 
jeho polohou v rámci sídelního systému, resp. vůči hierarchicky významnějším centrům. 
V následující podkapitole bude vyhodnoceno postavení města Žďáru nad Sázavou v hierarchii 
sídelního systému České republiky na základě dvou charakteristik – komplexní velikosti (KV) 
a komplexního regionálního významu (KRV) města jakožto přirozeného centra regionu (blíže 
viz HAMPL, M. 2005). 
 
Jak již bylo naznačeno v předcházejícím odstavci postavení města je založeno na hodnocení 
středisek osídlení pomocí dvou základních způsobů. Nejprve je nutné stanovit úroveň 
koncentrace střediskových funkcí – obytné a pracovní. Za druhé jde o určení významu 
střediska z pohledu postavení v prostoru a zařazení do předem definované hierarchické 
úrovně – tzv. komplexní regionální význam (KRV). Agregátním vyjádřením obytné a 
pracovní funkce je ukazatel komplexní velikosti, který je dán jako třetina součtu podílu 
střediska na obyvatelstvu České republiky a dvojnásobku podílu na pracovních příležitostech 
České republiky. Komplexní velikost Žďáru nad Sázavou dosahovala v roce 2001 (na základě 
výsledků sčítání) hodnoty 29,4, což byla 4. nejvyšší hodnota ze všech měst Kraje Vysočina. 
Ve srovnání s rokem 1991 KV vzrostla z 27,8. V roce 2011 byl pozice města v rámci celého 
kraje obdobná, i když se komplexní velikost zvýšila na 30,2, především vlivem zvýšení 
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pracovní funkce (populační velikost střediska mírně klesla). Město Žďár nad Sázavou zůstalo 
po okresních městech Jihlava, Třebíč a Havlíčkův Brod nejvýznamnějším střediskem v Kraji 
Vysočina. 
 
V sídelním systému České republiky má region města Žďár nad Sázavou charakter 
mikroregionu 2. stupně, který v roce 2001 zahrnoval 63,6 tis. obyvatel. V rámci Kraje 
Vysočina má Žďár nad Sázavou průměrnou významnost střediska, i když v porovnání 
s ostatními okresními městy je jeho region tvořen nejnižším počtem obyvatel. Hierarchicky 
nadřazeným střediskem města Žďár nad Sázavou bylo pak město Brno. Naopak samotné 
město Žďár nad Sázavou představuje hierarchicky nadřazené středisko pro ostatní města 
nacházející se v daném mikroregionu, která mají charakter tzv. „nestřediska“ jako je např. 
Nové Město na Moravě. 
 
Komplexní regionální význam (KRV) je ukazatel, který v podstatě udává počet obyvatel 
komplexně vázaných k posuzovanému středisku – k městu Žďár nad Sázavou – dosáhl v roce 
2001 hodnoty 38,3 a ve srovnání s rokem 1991 se zvýšil. Z deseti definovaných středisek 
v Kraji Vysočina (všechna okresní města a dále města Bystřice nad Pernštejnem, Humpolec, 
Chotěboř, Moravské Budějovice a Velké Meziříčí) byl Žďár nad Sázavou na 4. místě a 
v pořadí na 48. příčce ze všech 144 definovaných středisek v České republice.  
 
Postavením měst jako středisek osídlení a center rozvoje se zabývají také Zásady územního 
rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina. V rámci těchto zásad je město Žďár nad Sázavou chápáno 
jako tzv. významné střední centrum spolu s ostatními okresními městy Kraje Vysočina, vyjma 
Jihlavy, které spadá do kategorie „vyšší centrum rozvoje“. Mezi ostatní střední centra jsou 
zařazena ještě města Humpolec a Velké Meziříčí. Zásady územního rozvoje stanovují 
principy pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území. V případě 
Žďáru nad Sázavou se tak doporučuje urychlit výstavbu přeložek silnic první třídy č. I/19 a 
I/37 a soustředit rozvoj ekonomických aktivit především ve východní průmyslové zóně 
(mimo území CHKO Žďárské vrchy).  
 
2.6. Historie města 
 
Na území dnešního města se již v 10. a 11. století u zemské obchodní stezky, která probíhala 
přes strategický brod řeky Sázavy (spojení Čech s Moravou), nacházela rozptýlená slovanská 
sídliště. V roce 1252 Boček z Obřan v místě dnešního zámku založil cisterciácký klášter a 
vzniklo tak opatství Žďár. Od této doby bylo Žďársko postupně, avšak minimálně, 
osídlováno. Zanedlouho poté se v blízkosti osady mnichů usadila i tzv. laická kolonie, jejichž 
společné soužití bylo podle mnišských předpisů neslučitelné. Z tohoto důvodu byla kolonie 
přesídlena na nedaleké území pravého břehu řeky Sázavy. Vznikla tak tržní ves, která ale byla 
již v roce 1254 vypálena a následně byl na břehu levém zbudován tržní městys Žďár, který 
kopíruje území dnešního jádra města. První písemná zmínka o Žďáru, jako o městečku 
s trhovým právem, je až z roku 1293 v listině českého krále Václava II. 
 
Na počátku 20. let 15. století byl za husitských válek klášter vypálen a městečko několikrát 
vydrancováno. Mnoho cisterciáckých mnichů vojsko pozabíjelo a zbytek donutilo odejít. 
Následujících 15 let byl klášter opuštěn. Po roce 1437 přivádí cisterciáky zpět do Žďáru Jiří 
z Poděbrad, klášter je tak postupně zvelebován a obnovován až do roku 1461. Olomoucký 
biskup kníže František kardinál Dietrichstein v roce 1607 povýšil městečko Žďár na město. 
V roce 1614 zaniká žďárský cisterciácký klášter, který se rok později stává osobním 
majetkem kardinála Dietrichsteina, a do uvolněného kláštera přichází františkáni z Brna. Po 
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smrti kardinála Dietrichsteina je klášter v roce 1639 prodán zpět cisterciákům, kteří v 50. 
letech klášter obnovili. Ke konci třicetileté války (v roce 1647) bylo město i klášter opětovně 
vydrancováno a v roce 1689 klášter lehl popelem. Území původního středověkého městečka 
Žďáru zůstalo přibližně zachováno až do konce 18. století. Rozšiřování bylo patrné jen 
v blízkosti řeky Sázavy, která poskytovala energetický zdroj pro výrobu železa. 
 
Největšího rozkvětu se klášter dočkal v první polovině 18. století za působení zdejšího opata 
Václava Vejmluvy, který úzce spolupracoval s architektem Janem Blažejem Santini-
Aichelem. Došlo k rozsáhlé barokizaci kostela i kláštera a ke vzniku nejvýznamnější stavby 
ve Žďáru – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1719–1722). Od roku 1737 
klášter několikrát vyhořel a byl přestavěn. Po dalším požáru a díky josefínským reformám 
došlo v roce 1784 ke zrušení kláštera a správcem celého majetku se stal Moravský 
náboženský fond. Budovy v areálu kláštera poté sloužily jako zámek, fara nebo byty 
úředníků. Po jeho prodeji patřilo žďárské panství několika majitelům, i když všichni byli 
dědicové po kardinálu Dietrichsteinovi – rodina Clam-Gallas a rodina Kinských. 
 
Po zrušení fungování cisterciáckého kláštera nastává v druhé polovině 19. století vlivem 
společenského pokroku a industrializace rozkvět vlastního města Žďáru i Zámku Žďáru. 
Vznikly tak nové výrobní podniky, které mimo jiné ovlivnily vývoj celého regionu. V místech 
dnešní firmy Tokoz, a.s. byla postavena sirkárna a pila. Ve městě se zakládaly obuvnické 
továrny a vznikla zámečnická dílna. Vývoj města byl dále ovlivněn výstavbou železniční 
trasy a stanice. Tím byla překonána jedna z hlavních překážek hospodářského rozvoje území. 
V roce 1898 byla uvedena do provozu trať Německý Brod (dnes Havlíčkův Brod) – Žďár a o 
7 let později došlo k železničnímu spojení Žďáru s Brnem přes Tišnov. V první polovině 20. 
století pak probíhaly větší zásahy do městské zástavby, ale nebylo to nic zásadního 
v porovnání se situací v druhé polovině téhož století. To dokazují i hodnoty zjištěné během 
jednotlivých sčítání, neboť do roku 1950 nežilo na území města více než 5 000 obyvatel. 
V této době mělo město náměstí s patrovými domy a v ostatních částech města se vyskytovaly 
pouze jednoduché přízemní domy. Událostmi ve 2. světové válce bylo město značně 
poškozeno a řada domů byla zničena, nebo zcela srovnána se zemí. 
 
V roce 1949 se město Žďár a Zámek Žďár spojuje a vzniká tak nové město pod názvem Žďár 
nad Sázavou. Téhož roku se v důsledku reformy veřejné správy stává ze Žďáru nad Sázavou 
sídlo politického okresu a díky schválení výstavby nového závodu – Žďárské strojírny a 
slévárny (ŽĎAS) – byl položen základní kámen nejzásadnějšího rozvoje v celé historii města. 
Pro vznik podniku bylo klíčovým faktorem: dostatek pracovních sil i z okolních vesnic, dobré 
dopravní (silniční i železniční) spojení a možnost bytové a občanské výstavby pro nově 
příchozí zaměstnance závodu. S růstem Žďárských strojíren a sléváren zároveň rostlo i 
samotné město. V roce 1958 byla dokončena stavba dvojkolejné železniční trati z Havlíčkova 
Brodu přes Žďár nad Sázavou a Křižanov do Brna (elektrifikována byla v roce 1966) a v 60. 
letech došlo k vybudování nového nádraží. Z bytové výstavby probíhala především formou 
sídlišť s mnohapatrovými cihlovými a později i panelovými domy. Jako první vzniklo sídliště 
v části Žďár nad Sázavou 3 (Stalingrad) – čtyřpodlažní a pětipodlažní cihlové domy, rodinné 
domky „dagmarky“ a celá řada malometrážních bytů. Současně vznikalo sídliště ve Žďáru 
nad Sázavou 5 (Vysočany), kde probíhala individuální výstavba rodinných domů. Následně se 
město rozrůstalo i v jeho ostatních částech: Žďár nad Sázavou 4, 2, 6 a Žďár nad Sázavou 7. S 
bytovou výstavbou souběžně probíhala i výstavba občanské vybavenosti – budovy předškolní 
a školní výchovy, učiliště Žďárských strojíren a sléváren, internát pro jeho žáky, Střední 
průmyslová škola strojírenská, zdravotní středisko, pošta, okresní ústav národního zdraví, 
budova okresního národního výboru, kino, kulturní dům, knihovna, obchody, restaurace atp. 
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Díky tomuto dynamickému vývoje v druhé polovině 20. století patří v současnosti město 
Žďár nad Sázavou ke středním okresním městům v České republice dle počtu obyvatel (47. 
místo ze 76 okresních měst mimo Hlavní město Prahu). 
 
Z venkovských částí města Žďáru nad Sázavou má, dle první písemné zmínky, nejdelší 
historii část Radonín (z roku 1353). Téměř o 100 let později je zmíněn vznik Stržanovu (z 
roku 1437) a téměř současně vznikla část Veselíčko (v roce 1787) a Mělkovice (v roce 1789). 
Informace o jednotlivých částech jakožto o osadách, resp. samostatných obcích byly získány z 
Historického lexikonu obcí České republiky 1869–2005 (za rozhodující je tak uvažován rok 
sčítání) a o současné zástavbě z územního plánu města z roku 2012. 
  
Pouze 100 let dělí první písemná zmínka o Radonínu (z roku 1353) od založení 
cisterciáckého kláštera. Osadou Žďáru nad Sázavou byl Radonín od roku 1869 do roku 1961. 
Nejprve byl označován jako Radomín a v roce 1910 pod současným názvem Radonín. Jednou 
z částí Žďáru nad Sázavou se stal do roku 1961. Několik rodinných domů venkovského typu 
je soustředěno kolem veřejného prostoru (30 x 90 metrů), v jehož středu j umístěna kaplička. 
Zbývající domy jsou umístěny podél místní komunikace a několik objektů je pak vzdáleno 
přibližně 1 km daleko. 
 
Z roku 1437 pochází první písemná zmínka o Stržanovu, který byl jak samostatnou obcí tak i 
jako součást jiné. Mezi ním a samotným městem Žďár nad Sázavou prochází zemská hranice 
Čech a Moravy. V roce 1869 byl Stržanov obcí v okrese Polná, v letech 1880–1930 v okrese 
Chotěboř a v roce 1950 v okr. Žďár. Od následujícího sčítání do roku 1980 evidován jako část 
obce Polnička a od 1.7.1980 součást Žďáru nad Sázavou. Ve Stržanově od roku 1880 
probíhala výuka v jedné místnosti, o dva roky později byla postavena školní budova. Školní 
docházka byla zrušena v roce 1976 a v současnosti se v objektu bývalé školy nachází pobočka 
Knihovny Matěje Josefa Sychry. Stržanov, jakožto návesní typ obce s kaplí (nově z roku 
1940) a rybníkem ve středu návsi, leží severně od samotného města. Výstavba nových 
rodinných domů probíhá ve dvou lokalitách – v severní a jižní části. 
 
V 18. století je datován vznik dvou posledních venkovských částí. Z roku 1787 je doložena 
první zmínka o Veselíčku, které bylo v celé druhé polovině 19. století osadou obce 
Slavkovice. Ve 20. století byl až do roku 1980 Stržanov samostatnou obcí – do roku 1930 
v okr. Nové Město na Moravě a do roku 1980 v okr. Žďár nad Sázavou. Stejně jako Stržanov 
se Veselíčko stalo jednou z částí Žďáru nad Sázavou od července 1980. Zástavba je tvořena 
rodinnými domy venkovského typu bez výskytu novostaveb. Nachází se zde i malé veřejné 
prostranství s kaplí. 
 
Nejmladší částí Žďáru nad Sázavou je pak Mělkovice a to až v roce 1789. I když první 
zmínka o založení osady je už z roku 1407, ale jeho osadníci byli postupem času převedeni 
jinam a půda byla vrchností odebrána. Proto noví vlastníci založili novou osadu v místě 
dnešní Mělkovice až v 18 století. Do roku 1880 nebyla Mělkovice jako osada vůbec uvedena, 
stejně jako v letech 1900–1950. Osadou obce Žďár byla zmíněna pouze při sčítání v roce 
1890. Při sčítání v roce 1961 byl již částí Žďáru nad Sázavou. Postupem času se zde, pod 
Břenkovým kopcem, rozrůstala rozvolněná zástavba rodinných domů. V posledním desetiletí 
vlivem suburbanizace v jižní části Mělkovice vznikla nová zástavba a i do budoucna jsou 
v těchto místech vymezeny plochy pro výstavbu rodinných domů venkovského typu. 
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3. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ 
 
V následující kapitole je popsán demografický vývoj studovaného města Žďáru nad Sázavou 
od počátku moderního statistického sledování a podrobněji je zachycen od roku 2003 do roku 
2012. Výrazné změny zaznamenané právě v posledním desetiletí vývoje jsou prostorově 
komparovány s hlavními trendy na úrovni vyšších územních celků – okresu Žďár nad 
Sázavou, Kraje Vysočina i České republiky. V další kapitole je možné získat informace o 
vývoji bytového a domovního fondu na území města Žďáru nad Sázavou. 
 
3.1. Demografický vývoj 
 
Podle počtu obyvatel (21,7 tis.) je v současnosti Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina čtvrtým 
největším městem. Větší je pouze krajské město Jihlava, dále Třebíč a Havlíčkův Brod. Níže 
bude analyzován demografický vývoj města v jeho současném územním rozsahu, je tedy 
pracováno se všemi 11 částmi města. 
 
3.1.1. Vývoj počtu obyvatel v dlouhodobém časovém horizontu (1869–2011) 
 
V roce 1869, kdy bylo realizováno první novodobé sčítání lidu, měl Žďár nad Sázavou 4 338 
obyvatel. Byl tehdy až čtvrtou největší obcí v současném okrese Žďár nad Sázavou. Bystřice 
nad Pernštejnem měla 5 468 obyvatel, Nové Město na Moravě 5 871 obyvatel a Velké 
Meziříčí 6 792 obyvatel. V současných administrativních hranicích byl Žďár nad Sázavou v 
Kraji Vysočina z hlediska počtu obyvatel až na čtrnácté příčce.  
 
Obr. 3.1: Vývoj počtu obyvatel ve Žďáru nad Sázavou v letech 1869–2011 
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Pramen: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, ČSÚ, 2007, Statistický lexikon obcí ČR 2013, 
ČSÚ, Praha, 2013 
 
Populační vývoj ve Žďáru nad Sázavou byl v porovnání s vyššími územními celky odlišný. 
Od počátku sledování v roce 1869 do roku 1890 byl pokles obyvatel výrazný – o téměř 500 
obyvatel (11 %). Důvodem byl odchod lidí za prací do jiných, větších měst. Po roce 1890 
začalo město díky výstavbě železnice populačně růst a zastavilo se na hodnotě 107 % oproti 
roku 1869, kolem které stagnovalo až do roku 1930. Počet obyvatel v okrese Žďár nad 
Sázavou mezi lety 1869–1930 postupně snížil až o 8 tis. osob (o 7 % oproti roku 1869). 
Naopak Kraj Vysočina populačně rostl, i když v letech 1910 až 1930 vykazuje obdobnou 
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tendenci, jaká byla zaznamenána v okrese, tedy pokles počtu obyvatel. Na úrovni celé České 
republiky rostl počet obyvatel mnohem dynamičtěji. V roce 1930 bylo na území republiky 
dokonce o více jak 40 % obyvatel více než na počátku sledovaného období. V důsledku 
válečných a poválečných událostí došlo při Sčítání v roce 1950 na všech úrovních 
k podstatnému poklesu počtu obyvatel, vyjma samotného města. Populace Žďáru nad 
Sázavou naopak vzrostla v porovnání s rokem 1869 o téměř 600 obyvatel. Česká republika 
vykazovala v roce 1950 vyšší hodnoty než při prvním moderním sčítání, i když úbytek 
obyvatelstva vlivem výše uvedených změn byl značný. V ostatních studovaných územních 
celcích (okres i kraj) klesl počet obyvatel pod úroveň 100 %. 
 
Obr. 3.2: Vývoj počtu obyvatel ve městě Žďár nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina 
a v ČR v letech 1869–1950 (bazický index, v %) 
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Pramen: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, ČSÚ, 2007, Statistický lexikon obcí ČR 2013, 
ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
 
Poválečný vývoj (Obr. 3.3) byl ve Žďáru nad Sázavou, v porovnání s ostatními sledovanými 
územními celky, úplně odlišný. Již zmíněným vlivem státní podpory a vznikem Žďárských 
strojíren a sléváren (ŽĎAS, a.s.) začala od 50. let 20. století výstavba bydlení pro nově 
příchozí obyvatele a populace města tak začala rapidně růst. Počet obyvatel se ve městě i 
okrese zvyšoval až do roku 2001, v Kraji Vysočina došlo již v tomto roce k poklesu. Změna v 
počtu obyvatel od roku 1950 do konce sledovaného období stagnuje na úrovni okresu i kraje 
kolem 100 %. Na území České republiky počet obyvatel od roku 1950 až do roku 2011 
narůstal a poslední zjištěný bazický index tak dosahuje hodnoty 138 %. Z obrázku je patrné, 
že změna oproti roku 1869 ve vývoji počtu obyvatel města byla v porovnání s ostatními celky 
velmi dynamická. Za stejné časové období na území okresu Žďár nad Sázavou a Kraje 
Vysočina ve srovnání s ČR byl populační rozvoj podprůměrný. Během posledního desetiletí 
pak ve Žďáru nad Sázavou docházelo k poklesu počtu obyvatel (o téměř 2 tis. osob oproti 
roku 2001). 
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Obr. 3.3: Vývoj počtu obyvatel ve městě Žďár nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina 
a v ČR v letech 1950–2011 (bazický index, v %), pokračování 
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Pramen: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, ČSÚ, 2007, Statistický lexikon obcí ČR 2013, 
ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
 
Díky výsledkům ze všech Sčítání je rovněž možné analyzovat vývoj počtu obyvatel Žďáru 
nad Sázavou a jeho jednotlivých částí obce2

Počet obyvatel se během sledovaného období v letech 1869–2011 zvýšil asi 5 krát – vlastní 
město vzrostlo o téměř 507 %, kdežto v ostatních venkovských částech počet obyvatel poklesl 
na 75,7 %. O téměř polovinu obyvatel ztratila část Stržanov, z původních 455 na 236 osob. 
Radonín přišel ve sledovaném období o 51 obyvatel (43,6 %). U části Mělkovice můžeme 
uvažovat s počtem obyvatel až z roku 1890 (95 osob), před tímto rokem se jako osada 
neuvádí. V roce 2011 bylo v Mělkovicích 86 obyvatel, tudíž byl pokles oproti roku 1890 
pouze o asi 9,5 %, údaj odpovídá 9 osobám. Poslední část – Veselíčko – mělo při posledním 
Sčítání v roce 2011 dokonce o 1 obyvatele více než v roce 1869.   

. Ke Žďáru nad Sázavou již v roce 1869 patřila 
pouze osada Radonín. Mělkovice se jako osada v letech 1869–1890 a v roce 1921 a v roce 
1950 neuvádí, ovšem součástí Žďáru nad Sázavou byla zmíněna již v roce 1890. Zbývající 
dvě – Stržanov a Veselíčko – se ke Žďáru nad Sázavou přidružily až v období realizace 
koncepce střediskové soustavy osídlení Z tabulky č. 3.1 je patrné, jak probíhal vývoj 
jednotlivých částí města. Od 50. let začalo postupné, avšak dynamické osídlování 5 částí 
města – Žďáru nad Sázavou 3, Žďáru nad Sázavou 4, Žďáru nad Sázavou 5, Žďáru nad 
Sázavou 6 a Žďáru nad Sázavou 7. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Část obce je ve smyslu zákona o obcích evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné 
číselné řadě, která leží v jednom souvislém území (dle zákona č. 128/2000 Sb., díl 4). Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvů 
zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí. Termín místní část není oficiální a v textu 
nebude používán. Termín městská část se vztahuje pouze na některá statutární města. Kromě Prahy se to týká Plzně, Ústí nad Labem, 
Liberce, Pardubic, Brna, Opavy a Ostravy. 



 
 

© Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o., 2014 16 

Tab. 3.1: Vývoj počtu obyvatel ve Žďáru nad Sázavou podle částí obce v letech 1869–2011 
Název části 

obce 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Žďár nad 
Sázavou 1–7 3 586 3 274 3 010 3 344 3 882 4 008 4 001 4 461 9 682 15 108 20 281 22 629 23 732 21 759 

Ostatní části 752 752 832 780 784 647 673 475 623 578 583 562 557 569 

Mělkovice . . 95 80 97 . 78 . 84 76 73 62 63 86 
Radonín 117 125 106 105 109 88 98 50 58 63 72 80 71 66 
Stržanov 455 463 434 421 399 360 305 244 270 237 234 222 230 236 
Veselíčko 180 164 197 174 179 199 192 181 211 202 204 198 193 181 
Žďár nad 
Sázavou 1 2 955 2 670 2 430 2 763 3 242 3 376 3 250 3 671 3 699 3 726 1 787 4 094 4 883 4 269 

Žďár nad 
Sázavou 2 631 604 580 581 640 632 751 790 766 736 970 2 037 2 679 2 476 

Žďár nad 
Sázavou 3 . . . . . . . . 5 217 7 083 6 768 5 918 5 586 5 261 

Žďár nad 
Sázavou 4 . . . . . . . . . 3 563 3 853 3 289 2 677 2 887 

Žďár nad 
Sázavou 5 . . . . . . . . . . 2 395 2 188 2 011 1 829 

Žďár nad 
Sázavou 6 . . . . . . . . . . 3 115 3 209 4 140 3 471 

Žďár nad 
Sázavou 7 . . . . . . . . . . 1 393 1 894 1 756 1 566 

Město celkem 4 338 4 026 3 842 4 124 4 666 4 655 4 674 4 936 10 305 15 686 20 864 23 191 24 289 22 328 

Pramen: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, I. díl, ČSÚ, Praha, 2006, Statistický lexikon obcí 
ČR 2013, ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
 
Obrázek č. 3.4 graficky znázorňuje vývoj počtu obyvatel ve vlastním městě (části Žďár nad 
Sázavou 1 – Žďár nad Sázavou 7) a v ostatních částech města (Mělkovice, Radonín, Stržanov, 
Veselíčko). Rozmístění obyvatelstva na území dnešního Žďáru nad Sázavou zůstával v letech 
1869–1910, až na menší výkyvy, stabilní. Ve vlastním městě v tomto období žilo 78–83 % 
obyvatel, na venkově tedy 17–22 %. Poté do poloviny 20. století zaznamenává vlastní město 
pomalý růst populace, zbývající 4 části spíše pokles. Od roku 1950 v souvislosti s cíleným 
rozvojem Žďáru nad Sázavou došlo k navýšení populace ve vlastním městě. Každé desetiletí 
až do roku 1980 město vzrostlo o více než 5 tis. obyvatel. Ve vlastním městě se tak nacházelo 
94–97 % obyvatel. Zatímco se v roce 1950 v ostatních venkovských částech nacházelo 10 % 
obyvatel města, tak v roce 1980 jich bylo pouhých 3 % (necelých 600 osob), i když jejich 
počet byl v roce 1980 o něco málo přes 100 obyvatel vyšší v porovnání s rokem 1950. 
Následujících 20 let se počet obyvatel Žďáru nad Sázavou i nadále zvyšoval. Vlastní město 
vzrostlo o přibližně 3,5 tis. obyvatel, naopak ve venkovských částech počet obyvatel poklesl o 
26 osob. Koncentrace obyvatel se za posledních 30 let změnila jen minimálně. Poměr 
obyvatel města vůči venkovu zůstal do roku 2011 přibližně 97:3. Od roku 2001 je již patrný 
celkový pokles populace ve Žďáru nad Sázavou, město ztratilo téměř 2 tis. obyvatel a venkov 
získal 12 obyvatel. Tento fakt je dán především procesem suburbanizace, odliv obyvatel 
z měst na venkov. 
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Obr. 3.4: Vývoj počtu obyvatel ve Žďáru nad Sázavou, ve vlastním městě a v ostatních částech města 
v letech 1869–2011 
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Pramen: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, I. díl, ČSÚ, Praha, 2006, Statistický lexikon obcí 
ČR 2013, ČSÚ, Praha, 2013 
 
Průměrná hustota zalidnění celého území Žďáru nad Sázavou je 602 obyvatel na km2 (tabulka 
číslo 3.2). V samotném vlastním městě to je 856 obyvatel/km2 a v ostatních venkovských 
částech pouze 49 obyv./km2. Nejvíce obyvatel je koncentrováno v části Žďár nad Sázavou 3, 
kde žije více než 5,2 tis. osob, dále v části Žďár nad Sázavou 1 (4 269 obyvatel), Žďár nad 
Sázavou 6 (3 471 obyvatel), Žďár nad Sázavou 4 (2 887 obyvatel), Žďár nad Sázavou 2 (2 
476 obyvatel), Žďár nad Sázavou 5 (1 829 obyvatel) a Žďár nad Sázavou 7 (1 566 obyvatel). 
Avšak největší hustotu zalidnění má část u vlakového a autobusového nádraží – Žďár nad 
Sázavou 6 – kde na necelých 34 ha žije 3 471 obyvatel (10,3 tis. obyv./km2). Asi 8,5 tis. 
obyv./km2 najdeme vedle centra města se nacházející části Žďár nad Sázavou 4 a na území 
části Žďár nad Sázavou 3 je rovněž vysoká a to asi 3,6 tis. obyv./km2. 
 
Tab. 3.2: Hustota zalidnění v jednotlivých částech obce Žďáru nad Sázavou k 26.3.2011 

Část obce Počet obyvatel Rozloha (ha) Hustota zalidnění (počet obyv./km²) 
Žďár nad Sázavou 1 4 269 1 131 377 
Žďár nad Sázavou 2 2 476 1 005 246 
Žďár nad Sázavou 3 5 261 144 3 653 
Žďár nad Sázavou 4 2 887 34 8 491 
Žďár nad Sázavou 5 1 829 116 1 577 
Žďár nad Sázavou 6 3 471 34 10 209 
Žďár nad Sázavou 7 1 566 81 1 933 
Mělkovice 86 357 24 
Radonín 66 92 72 
Stržanov 236 413 57 
Veselíčko 181 301 60 
Celkem 22 328 3 708 602 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2012, vlastní výpočty 
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Koncentrace obyvatelstva je ve Žďáru nad Sázavou značně nerovnoměrná, neboť na necelých 
6 % rozlohy žije více než polovina obyvatel. V ostatních venkovských částech Žďáru nad 
Sázavou je hustota obyvatel následující: Radonín – 72 obyv./km2, Veselíčko – 60 obyv./km2, 
Stržanov – 57 obyv./km2 a Mělkovice – 24 obyv./km2. 
 
3.1.2. Vývoj počtu obyvatel v letech 2003–2013 
 
Data ze sčítání lidu nám poskytují mj. souhrnné informace o obyvatelstvu jednou za přibližně 
10 let. Ovšem vývoj počtu obyvatel je možný analyzovat i za pomoci dat z průběžné evidence 
obyvatelstva, která je publikována každoročně. Kromě počtu obyvatel v jednotlivých 
územních jednotkách (obec, okres, kraj, region soudržnosti, Česká republika) sleduje i 
přirozený (porodnost a úmrtnost) a mechanický (migrace) pohyb obyvatel.  
 
Obrázek č. 3.5 zachycuje vývoj počtu obyvatel ve Žďáru nad Sázavou v letech 2003 až 2013. 
Je patrné, že největšího počtu obyvatel mělo město na počátku sledovanou období, tedy v roce 
2003. Od tohoto roku populace začala postupně ubývat. Jediný nárůst počtu obyvatel oproti 
předešlému roku byl v roce 2007 způsobený kladným celkovým přírůstkem, neboť v roce 
2007 byla zjištěna vysoká porodnost (více níže v podkapitole 3.1.3 Pohyb obyvatelstva). 
Nejvyšší propad za celé sledované období byl v roce 2011 – o 4 % obyvatel (970 osob)3

 

. 
V roce 2013 byl celkový počet obyvatel 21 669, což by odpovídalo přibližně stavu z 
počátku 80 let 20. století.  

Obr. 3.5: Vývoj počtu obyvatel Žďáru nad Sázavou v letech 2003–2013 (vždy k 31.12.) 
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Pramen: Demografická ročenka měst (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Věkové složení obyvatelstva 2013, Praha 
2014 
 
Počet obyvatel na území Žďáru nad Sázavou mezi lety 2003–2013 je možné, za pomoci 
bazického indexu, porovnat s vývojem počtu obyvatel ve vyšších územních celcích (okres, 
kraj i celá Česká republika). Z obrázku č. 3.6 je zřetelné, že se na území města odehrály 
                                                 
3 Za roky 2011, 2012 a 2013 jsou již zohledněny výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 26.3.2011. Ty počet obyvatel většinou sníží, neboť jsou 
zjišťovány jinou metodou než přírůstkovou (rozdílem mezi narozenými a zemřelými, přistěhovalými a vystěhovalými), na níž je založeno 
sledování pohybu obyvatelstva. Pohyb obyvatelstva totiž např. nepříliš spolehlivě zachycuje obyvatele, kteří se vystěhovali do zahraničí, 
neboť není povinnost tuto informaci hlásit.. 
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mnohem výraznější změny ve vývoji počtu obyvatel, než na úrovni ostatních jednotek. 
Zároveň je rok 2004 zlomovým, neboť zde v porovnání se stavem v České republice došlo 
k opačnému trendu ve vývoji počtu obyvatel. Propad počtu obyvatel byl do konce roku 2013 
přibližně o 10 % (2 361 osob). Počet obyvatel v okrese Žďár nad Sázavou i v Kraji Vysočina 
stagnuje v celém sledovaném období kolem 100 %, i když se již mírně dostal pod její hranici 
(okres v roce 2011, kraj v roce 2013). V České republice populace naopak roste, i když od 
roku 2009 kolísá kolem hodnoty 103 %.  
 
Obr. 3.6: Vývoj počtu obyvatel ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina a 
v České republice v letech 2003–2013 (vždy k 31.12.) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003–2012), Praha 2013, Věkové složení 
obyvatelstva 2013, Praha 2014, vlastní výpočty 
 
3.1.3. Pohyb obyvatel 
 
Změny v počtu obyvatel v daném území se odvíjí od přirozeného a mechanického pohybu 
osob. Přirozený pohyb obyvatelstva se vztahuje k počtu živě narozených a zemřelých osob. 
Na území Žďáru nad Sázavou se mezi lety 2003–2012 živě narodilo celkově 2 261 osob a 
zemřelo 1 894 osob. Rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých v celém sledovaném 
období je 367 osob. Výsledkem je tedy kladný přirozený přírůstek (narodilo se více osob, než 
zemřelo) a každoročně tak průměrně ve Žďáru nad Sázavou přibyly více než 3 desítky 
obyvatel. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty základních složek přirozeného pohybu 
obyvatel mezi lety 2003–2012. Ve sledovaném období se vyjma roku 2010 ročně narodilo 
více než 200 dětí. Nejvíce dětí pak v roce 2004 (249 dětí) a v roce 2007 (251 dětí), naopak 
nejméně – 198 dětí – v roce 2010. Tomu odpovídá i hrubá míra porodnosti za jednotlivé roky 
(počet živě narozených na 1000 obyvatel středního stavu4

                                                 
4 V kalendářním roce se za střední stav považuje počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. sledovaného roku. 

). V roce 2007 dosahovala 10,6 ‰ a 
v roce 2010 to bylo 8,6 ‰. Shodné hodnoty hrubé míry porodnosti byly zjištěny i v roce 2011 
(10,6 ‰) a v roce 2003 (8,6 ‰) způsobené vyšším, resp. nižším počtem živě narozených dětí 
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a vyšším, resp. nižším počtem obyvatel středního stavu. Počet zemřelých ve sledovaném 
období rovněž kolísal. Každoročně zemřelo více než 150 osob, v letech 2009, 2011 a 2012 to 
bylo dokonce více než 200 osob. Nejnižší hrubá míra úmrtnosti (počet zemřelých na 1 000 
obyvatel středního stavu) byla zjištěna v roce 2007, kdy zemřelo pouze 151 obyvatel, a to 6,4 
‰. Naopak díky největšímu počtu zemřelých (222 osob) dosáhla hrubá míra úmrtnosti 
nejvyšší hodnoty v posledním roce sledovaného období a činila 10,1 ‰. Při porovnání dvou 
pětiletých období ve sledovaném úseku je možné zjistit, že počet živě narozených dětí má 
klesající tendenci, naopak počet zemřelých výrazně vzrůstající. Přesto byla hrubá míra 
porodnosti, díky nižšímu počtu obyvatel středního stavu, v druhém pětiletém období o 
desetinu promilních bodů vyšší než v letech 2003–2007. Hrubá míra úmrtnosti vzrostla v roce 
2008–2012 až o 1,7 promilních bodů oproti předcházejícímu pětiletému období na 9 ‰. 
 
Tab. 3.3: Vývoj počtu živě narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku obyvatel Žďáru nad Sázavou 
v letech 2003–2012 

Rok Počet živě 
narozených 

Počet 
zemřelých 

Přirozený 
přírůstek 

Hrubá míra (v ‰) 

porodnosti úmrtnosti přirozeného 
přírůstku 

2003 208  192 16 8,6 8,0 0,7 
2004 249  168 81 10,4 7,0 3,4 
2005 230  195 35 9,6 8,1 1,5 
2006 212  161 51 8,9 6,8 2,1 
2007 251  151 100 10,6 6,4 4,2 

Průměr 
2003–2007 230 173 57 9,6 7,3 2,4 

2008 239  189 50 10,1 8,0 2,1 
2009 231  217 14 9,9 9,3 0,6 
2010 198 197 1 8,6 8,5 0,0 
2011 234 202 32 10,6 9,1 1,4 
2012 209 222 - 13 9,5 10,1 - 0,6 

Průměr 
2008–2012 222 205 17 9,7 9,0 0,7 

Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
 
Graf číslo 3.7 zachycuje nejen vývoj počtu živě narozených a zemřelých ve Žďáru nad 
Sázavou v letech 2003–2012, ale i každoroční změny přirozeného přírůstku (v absolutních 
hodnotách). Přirozený přírůstek (rozdíl počtu živě narozených a zemřelých) byl vyjma roku 
2012 vždy kladný a jeho hrubá míra dosáhla maximální kladné hodnoty v roce 2007 (4,2 ‰), 
způsobené nejvyšším počtem narozených dětí (251 dětí) a nejnižším počtem zemřelých (151 
dětí) v tomto roce. V roce 2012 zemřelo o 13 osob více, než se narodilo, z tohoto důvodu byla 
hrubá míra přirozeného přírůstku záporná (-0,6 ‰). Vyšší hodnoty přirozeného přírůstku byly 
zjištěny v první polovině sledovaného období (v letech 2003–2007). Bilance přirozeného 
pohybu obyvatel Žďáru nad Sázavou za posledních 10 byla tedy celkově kladná.  
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Obr. 3.7: Vývoj počtu narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku ve Žďáru nad Sázavou v letech 
2003–2012 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
 
Údaje o vývoji přirozeného pohybu (porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek) obyvatelstva 
ve Žďáru nad Sázavou je možné porovnávat i s jednotlivými vyššími územními celky za 
využití hrubé míry – počtu živě narozených, zemřelých a přirozeného přírůstku – v přepočtu 
na 1 000 obyvatel středního stavu. V obrázku výše je zaznamenán vývoj hrubé míry 
porodnosti ve Žďáru nad Sázavou a ve vybraných územních jednotkách v letech 2003–2012 
 
Obr. 3.8: Vývoj hrubé míry porodnosti ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji 
Vysočina a v České republice v letech 2003–2012 (v ‰) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003 – 2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003–2012), vlastní výpočty 
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Ve srovnání s Českou republikou byla v Kraji Vysočina v celém zkoumaném období zjištěna 
podprůměrná hrubá míra porodnosti. Vývoj hrubé míry porodnosti v okrese Žďár nad 
Sázavou byl do roku 2006 nadprůměrný oproti vývoji v ČR. Od tohoto roku se dostal pod 
celorepublikový průměr a kopíroval tak linii vývoje s vývojem v Kraji Vysočina, i když 
s vyšším počtem narozených, až do roku 2011, kdy se hrubá míra porodnosti v obou 
územních celcích dostala na stejnou hodnotu. V roce 2012 byla již hrubá míra porodnosti 
nižší v okrese než v kraji. Na území Žďáru nad Sázavou je patrná značná rozkolísanost a 
nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2007 (10,6 ‰), ostatní území v následujícím roce. Hrubá 
míra porodnosti vykazovala v okrese Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina i v ČR až do roku 
2011 klesající trend a poté byla zaznamenána stagnace na úrovni všech vyšších územních 
jednotek. Hrubá míra porodnosti ve Žďáru nad Sázavou dosáhla svého minima v roce 2010 
(8,6 ‰). O rok později prudce stoupla a dostala se až na téměř maximální hodnotu z roku 
2007. V roce 2012 opět poklesla. 
 
Hrubá míra úmrtnosti (Obr. 3.9) byla ve Žďáru nad Sázavou, v porovnání s ostatními 
územními jednotkami, příznivá až do roku 2010. Z obrázku č. XY je patrné, že se hodnoty 
pohybovaly od počátku sledovaného období až do roku 2010 pod úrovní všech zkoumaných 
jednotek. Hrubá míra úmrtnosti do tohoto roku nedosáhla ani hodnoty 9,5 ‰. Nejméně lidí ve 
Žďáru nad Sázavou zemřelo v roce 2007, hrubá míra úmrtnosti byla 6,4 ‰. Již ale v roce 
2011 byla téměř shodná s údajem v okrese (9,1 ‰) a poslední rok sledovaného období 
vzrostla na hodnotu zjištěnou v kraji i v ČR (10,1 ‰). 
 
Obr. 3.9: Vývoj hrubé míry úmrtnosti ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji 
Vysočina a v České republice v letech 2003–2012 (v ‰) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003 – 2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003–2012), vlastní výpočty 
 
V obrázku č. 3.10 je graficky znázorněna průměrná hrubá míra přirozeného přírůstku za Žďár 
nad Sázavou, okres, kraj a Českou republiku v letech 2003–2012. V porovnání s těmito celky 
byl ve Žďáru nad Sázavou zachycen přirozený přírůstek v kladných hodnotách, i když v druhé 
polovině sledovaného období byl zaznamenán klesající trend. Přirozenou měnou výrazně 
přibýval počet obyvatel mezi lety 2003–2007. V okrese se každoročně v celém sledovaném 
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období více osob narodilo, než zemřelo. Naopak v Kraji Vysočina a v České republice byl 
přirozený přírůstek do roku 2006 záporný. V letech 2006–2011 se hrubá míra přirozeného 
přírůstku dostala do kladných hodnot a obyvatelstvo tedy přirozenou měnou přibývalo. V roce 
2012 počet obyvatel Žďáru nad Sázavou začal ubývat. Poprvé se přirozený přírůstek dostal do 
záporných hodnot (-0,6 ‰). Stejně tak i počet obyvatel ubýval v kraji (-0,1), v České 
republice stagnoval těsně nad nulovou hranici přirozeného přírůstku. 
 
Obr. 3.10: Vývoj hrubé míry přirozeného přírůstku ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, 
v Kraji Vysočina a v České republice v letech 2003–2012 (v ‰) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003 – 2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003–2012), vlastní výpočty 
 
Změny v počtu obyvatel v daném území ovlivňuje i druhý – mechanický – pohyb osob. 
Obyvatelé při tomto jevu (migraci) mění své trvalé bydliště a odvíjí se od počtu 
přistěhovalých a vystěhovalých osob. Následující tabulka č. 3.3 udává počet přistěhovalých, 
vystěhovalých, dále jejich součet (migrační obrat), rozdíl (migrační saldo) a efektivitu 
migrace ve Žďáru nad Sázavou mezi lety 2003–2012. Během tohoto sledovaného období se 
celkově do Žďáru nad Sázavou přistěhovalo 3 248 osob (průměrně ročně 325 osob) a 
vystěhovalo 4 995 osob (průměrně ročně 500 osob). Z tohoto vyplývá, že město v letech 
2003–2012 populačně ztratilo a to až 1 747 obyvatel, ročně průměrně 175 osob. Největší 
počet – 455 osob – se do Žďáru nad Sázavou přistěhoval v roce 2007. Naopak nejméně v roce 
2011 – 231 osob. V porovnání s lety 2003–2007 se v posledních pěti letech sledovaného 
období počet přistěhovalých každoročně snižoval průměrně o 94 obyvatel. 
Roční proměny v počtu obyvatel, kteří se ze Žďáru nad Sázavou vystěhovali, nebyly tolik 
výrazné, jako u těch přistěhovalých. Nejméně osob se vystěhovalo (424 obyvatel) na počátku 
sledovaného období, naopak nejvíce – 583 osob – v roce 2008. Při porovnání pětiletých 
období je patrné, že v prvním ubývalo ročně průměrně 491 obyvatel a od roku 2008 to bylo 
508 obyvatel. Je třeba zároveň upozornit, že statistiky těžko podchycují ty občany, kteří se 
stěhují do zahraničí, což se mj. projeví právě při sčítání lidu ve snížení celkového počtu 
obyvatel. 
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Tab. 3.4: Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel ve Žďáru nad Sázavou v letech 2003–2012 

Rok Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační 
obrat 

Migrační saldo Index 
migračního 

salda (v %)* absolutně relativně (v‰)  

2003 410 424 834 -14  -0,6 -1,7 
2004 373 508 881 -135  -5,6 -15,3 
2005 299 469 768 -170  -7,1 -22,1 
2006 323 527 850 -204  -8,6 -24,0 
2007 455 526 981 -71  -3,0 -7,2 

Průměr 
2003–2007 372 491 863 -119  -5,0  -14  

2008 294 583 877 -289  -12,2 -33,0 
2009 322 555 877 -233  -10,0 -26,6 
2010 278 500 778 -222  -9,6 -28,5 
2011 231 430 661 -199  -9,0 -30,1 
2012 263 473 736 -210  -9,6 -28,5 

Průměr 
2008–2012 278 508 786 -231  -10,1  -29  

Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
* Index migračního salda je ukazatelem efektivnosti migrace – podíl hodnoty migračního salda a migračního obratu násobený 100 – udává, 
zda má migrace z hlediska populačního vývoje spíše výměnný charakter, nebo zda na území převažuje a jak výrazně pouze jeden 
z migračních pohybů (emigrace, imigrace) 
 
Během celého sledovaného období Žďár nad Sázavou mechanickým pohybem obyvatele 
ztrácel, neboť v každém roce byl počet přistěhovalých nižší, než počet vystěhovalých 
(obrázek číslo 3.11). 
 
Obr. 3.11: Vývoj počtu přistěhovalých, vystěhovalých a migračního salda ve Žďár nad Sázavou v letech 
2003–2012 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
 
Nejnižší rozdíl mezi těmito dvěma složkami byl v roce 2003, kdy se vystěhovalo pouze o 14 
osob více, než se přistěhovalo. Naopak největší hodnota migračního salda (-289 osob) byla 
zaznamenána v roce 2008. Zatímco v průběhu prvního pětiletého období byla průměrná roční 
ztráta obyvatelstva migrací téměř 120 osob, v druhé polovině sledovaného období již více než 
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230 obyvatel. Z nízkých hodnot indexu migračního salda je patrné, že ve Žďáru nad Sázavou 
nijak výrazně nepřevažoval ani jeden z pohybů migrace (imigrace, emigrace), docházelo tedy 
spíše k výměně obyvatelstva. 
 
Srovnání vývoje mechanického pohybu ve Žďáru nad Sázavou s vyššími územními celky je 
možné prostřednictvím příslušných hrubých měr salda migrace5

 

. Růstový trend byl v letech 
2003–2007 zaznamenán pouze u kraje, zatímco město i okres obyvatele ztrácely. Z obrázku č. 
3.12 je patrné, že se ze Žďáru nad Sázavou vystěhovávalo ročně výrazně více obyvatel 
v porovnání s okresem, kde byla průměrná roční hrubá míra migračního salda mírně záporná. 
V posledních pěti letech zkoumaného období již ale všechny tři analyzované jednotky 
vykazovaly klesající trend, přičemž i nadále výrazně ubýval počet obyvatel z města. 

Obr. 3.12: Změna průměrné roční hrubé míry migračního salda ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár 
nad Sázavou a v Kraji Vysočina v letech 2003–2012 (v ‰) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003–2012), vlastní výpočty 
 
Vývoj počtu obyvatel vybraného území v daném období ovlivňuje celkový přírůstek obyvatel. 
Ten je dán součtem přirozeného a migračního přírůstku. V tabulce číslo 3.4 je zachycen vývoj 
celkového přírůstku a jeho složek. V celém sledovaném období došlo k celkovému úbytku ve 
městě o 1 380 obyvatel. Při analýze jednotlivých let je patrné, že byl tento přírůstek, až na 
roky 2003 a 2007, záporný. V roce 2003 a v roce 2007 se z města vystěhoval menší počet 
obyvatel, než v letech ostatních a navíc byl v roce 2007 zjištěn poměrně vysoký přirozený 
přírůstek (100 osob). Při bližším porovnání pětiletých období je patrné, že v obou došlo 
k celkovému úbytku obyvatel, ovšem s jinou intenzitou. V prvním (v letech 2003–2007) v 
úhrnu ubylo 311 osob (ročně tak průměrně 62 osob), kdežto za posledních pět let sledovaného 
období to již bylo 1 069 obyvatel (průměrně ročně 214 osob). 
 
 
 

                                                 
5 V následující analýze hrubých měr nebude použita komparace s vývojem v České republice, neboť v jejím případě se jedná o zahraniční 
migraci, a u hrubých měr za okres Žďár nad Sázavou a Kraj Vysočina jde o migraci přes jejich  hranice  (nikoliv o stěhování uvnitř území). 
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Tab. 3.5: Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku obyvatel ve Žďáru nad Sázavou v letech 
2003–2012 (relativně v ‰) 

Rok Přirozený přírůstek Migrační přírůstek Celkový přírůstek 
absolutně relativně absolutně relativně absolutně relativně 

2003 16 0,7 -14 -0,6 2 0,1 
2004 81 3,4 -135 -5,6 -54 -2,3 
2005 35 1,5 -170 -7,1 -135 -5,6 
2006 51 2,1 -204 -8,6 -153 -6,4 
2007 100 4,2 -71 -3,0 29 1,2 

Průměr 
2003–2007 57 2,4 -119 -5,0 -62 -2,6 

2008 50 2,1 -289 -12,2 -239 -10,1 
2009 14 0,6 -233 -10,0 -219 -9,4 
2010 1 0,0 -222 -9,6 -221 -9,5 
2011 32 1,4 -199 -9,0 -167 -7,5 
2012 -13 -0,6 -210 -9,6 -223 -10,2 

Průměr 
2008–2012 17 0,7 -231 -10,1 -214 -9,3 

Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
 
Celkový přírůstek vznikne součtem přirozeného a mechanického (migračního) přírůstku 
obyvatel v daném období a území. V obrázku níže je zaznamenán vývoj hrubé míry 
celkového přírůstku ve městě, okrese, kraji a ČR v letech 2003–2012.  
 
Obr. 3.13: Vývoj hrubé míry celkového přírůstku ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, 
v Kraji Vysočina a v ČR v letech 2003–2012 (v ‰) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003 – 2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003 – 2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003 – 2012), vlastní výpočty 
 
Celkový přírůstek města byl ve sledovaném období převážně záporný, to znamená, že město 
populačně ztrácelo. Klesající tendence ve vývoji počtu obyvatel byla ve Žďáru nad Sázavou 
v porovnání s ostatními celky velmi výrazná. Z tabulky výše je patrné, že v průběhu 
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sledovaného období byl mechanický přírůstek záporný (více lidí se z města vystěhovalo, než 
přistěhovalo) a v závěru sledovaného období byl záporný už i přirozený přírůstek. Minimální 
kladný přírůstek byl zjištěn na počátku sledovaného období v roce 2003 (0,1 ‰) a v roce 
2007 (1,2 ‰, což odpovídá počtu 29 obyvatel). Vývoj hrubé míry celkového přírůstku byl 
v okrese a kraji je dlouhodobě záporný od roku 2009, přičemž nejnižší hodnoty dosáhl v roce 
2012 – okres -1,9 ‰ a kraj -1,4 ‰. Nejvyššího kladného přirozeného přírůstku zaznamenal 
okres v roce 2008 (3,0 ‰) a kraj o rok dříve 4,0 ‰. V České republice se hrubá míra 
přirozeného přírůstku zvyšovala až do roku 2007, od kdy převážně mírně klesala až do roku 
2012, kdy dosáhla hodnoty 1,0 ‰, kterou měla na počátku sledovaného období. 
 
Z hlediska přirozeného pohybu lze na závěr této podkapitoly shrnout, že ve srovnání 
s okresem Žďár nad Sázavou, Krajem Vysočina a Českou republikou došlo v průběhu 
posledních 10 let ve Žďáru nad Sázavou k výrazné změně. Ta je dána velmi nízkou až 
podprůměrnou porodností a v posledních letech se zvyšující úmrtností. Navíc díky 
mechanické měně město ztrácí obyvatelstvo již dlouhodobě (v celém sledovaném období). 
V porovnání s okresem i krajem je to úbytek výrazný. Souhrnně lze konstatovat, že kvůli 
úbytku obyvatel přirozenou měnou v posledních letech a dlouhodobý pokles osob 
mechanickou měnou povede k mírnému, ale postupnému snižování obyvatel i v budocnousti. 
 
3.1.4. Sňatečnost, rozvodovost a potratovost 
 
Sňatečnost či rozvodovost patří mezi demografické procesy, které ovlivňují celkový pohyb 
obyvatel v území jen okrajově. Jejich vývoj na území Žďáru nad Sázavou bude popsán rovněž 
od roku 2003 do roku 2012. V závěru kapitoly bude zachycena změna v podílu počtu dětí 
narozených mimo manželství a index potratovosti (počet potratů na 100 živě narozených 
dětí). Tabulka níže udává vývoj počtu sňatků, rozvodů a potratů mezi lety 2003–2012 ve 
Žďáru nad Sázavou. Vývoj sňatečnosti ve sledovaném období zaznamenala klesající tendenci. 
Od roku 2003 kolísala až do roku 2008 od 111 do 126 sňatků za rok. 
 
Tab. 3.6: Vývoj počtu sňatků, rozvodů a potratů ve Žďáru nad Sázavou v letech 2003–2012 

Rok 
Sňatky Rozvody Potraty 

absolutně relativně (%) absolutně relativně (%) absolutně relativně (%) 
2003 116  4,8 58  2,4 91  3,8 
2004 121  5,0 95  4,0 94  3,9 
2005 113  4,7 81  3,4 105  4,4 
2006 126  5,3 80  3,4 103  4,3 
2007 125  5,3 71  3,0 107  4,5 

Průměr  
2003–2007 120 5,0 77 3,2 100 4,2 

2008 111  4,7 71  3,0 118  5,0 
2009 91  3,9 70  3,0 107  4,6 
2010 97  4,2 93  4,0 89  3,8 
2011 105  4,7 56  2,5 91  4,1 
2012 82  3,7 47  2,1 64  2,9 

Průměr  
2008 –2012 97 4,3 67 2,9 94 4,1 

Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
 
Od roku 2009 každoročně nedosáhl jejich počet ani 100 s výjimkou v roce 2011, kdy 
důsledky ekonomické krize způsobily v letech 2009 a 2010 odklad sňatků. Ovšem v roce 
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2012 dosáhla sňatečnost od roku 2003 svého minima – 82 sňatků. V prvním pětiletém období 
bylo průměrně sezdáno 120 párů za rok, v letech 2008–2012 pouze 97 za rok. Počet rozvodů 
se meziročně nijak výrazně neměnil. Nejvíce rozvedených manželství, více než 90, bylo 
zjištěno v roce 2004 a 2010, naopak nejméně v posledním zkoumaném roce (47 rozvodů). 
Rozvodovost ve zkoumaném měla rovněž klesající tendence. Zatímco v letech 2003–2007 
bylo průměrně ročně rozvedeno 77 párů, tak v následujícím pětiletém období 67 párů. 
Potratovost ve sledovaném období rovněž klesala, ale nijak zvlášť výrazně. V prvním 
pětiletém období bylo provedeno ročně průměrně 100 potratů, v druhém 94 potratů. 
Minimální počet provedených potratů byl zjištěn v posledním roce sledovaného období (64 
potratů). 
 
Sňatečnost a její vývoj za pomocí hrubé míry sňatečnosti (počet sňatků na 1 000 obyvatel 
středního věku) ve městě je zaznamenán v obrázku číslo 3.15. Ve Žďáru nad Sázavou byl 
vývoj hrubé míry sňatečnosti rozkolísaný pod průměrem ČR, vyjma výkyvů v roce 2006 a 
2011. V celé České republice počet sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu stoupal do roku 
2007, což bylo shodné i s hodnotami za okres a kraj. Od roku 2007 dochází k postupnému 
poklesu hrubé míry sňatečnosti.  Pokles se u  ČR a kraje zastavil v roce 2011 a stagnoval do 
roku 2012 kolem hodnoty 4,3 ‰. Naopak pokles dále přetrvával v okrese i ve městě, kde se 
hrubá míra sňatečnosti rovná 3,7 ‰ a je nejnižší v porovnání s ostatními územními 
jednotkami. 
 
Obr. 3.14: Vývoj hrubé míry sňatečnosti ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou a v Kraji 
Vysočina v letech 2003–2012 (v ‰) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003–2012), vlastní výpočty 
 
Vývoj hrubé míry rozvodovosti (počet rozvodů na 1 000 obyvatel středního věku) mezi lety 
2003–2012  ve městě a zvolených územích je uveden v obrázku níže. Rozkolísanost 
rozvodovosti není tolik značná jako u sňatečnosti. V České republice počet rozvodů 
dlouhodobě klesá. Ve Žďáru nad Sázavou rozvodovost prudce stoupla v roce 2004, poté 
klesala až do roku 2007. V letech 2007–2009 stagnovala na hodnotě 3 ‰. Nad průměrem ČR 
byla hrubá míra rozvodovosti ve městě v letech 2004–2006 a 2009–2011. Nárůst hrubé míry 
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rozvodovosti v roce 2010 byl zaznamenán ve všech územních jednotkách a v následujících 
dvou letech sledovaného období opět výrazně klesala. V roce 2012 byly hodnoty této hrubé 
míry města, okresu i kraje pod průměrem ČR. 
 
Obr. 3.15: Vývoj hrubé míry rozvodovosti ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou a v Kraji 
Vysočina v letech 2003–2012 (v ‰) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003–2012), vlastní výpočty 
 
Index rozvodovosti udává počet rozvodů na 100 sňatků uzavřených v daném roce. Vývoj a 
porovnání indexu rozvodovosti v jednotlivých územích v letech 2003–2012 znázorňuje 
obrázek č. 3.16. Vývoj tohoto demografického ukazatele byl na území Žďáru nad Sázavou 
opět velmi dynamický. Jeho rozkolísanost se pohybovala od 50 % do 96 %. Kolísání je patrné 
i v okrese Žďár nad Sázavou a Kraji Vysočina. Roční hodnoty indexu rozvodovosti se mezi 
lety 2004–2010 pohybovaly nad průměrem ČR. Nejnižší hodnota indexu na území města 
(50,0 %) byla zjištěna na počátku sledovaného období, tedy v roce 2003, stejně jako na území 
okresu (38,2 %). V Kraji Vysočina (45,1 %) se na minimální hodnotu dostal v roce 2012 a 
v ČR (54,5 %) v roce 2007. Nejvyšších hodnot dosáhl index rozvodovosti na úrovni města, 
okresu i kraje v roce 2010 (v ČR byl index rozvodovosti nejvyšší v roce 2003). Situace 
vznikla důsledkem ekonomické krize, která mnoha párům zabránila sňatek uzavřít, ale na 
druhou stranu nezabránila rozpadu manželství. V posledním roce index rozvodovosti poklesl 
na úrovni okresu, kraje i ČR. Naopak vlivem o něco nižší sňatečností v roce 2011 ve městě 
index rozvodovosti opět vzrostl a dostal se tak na průměr České republiky (přibližně 57 %). 
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Obr. 3.16: Vývoj indexu rozvodovosti ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou a v Kraji 
Vysočina a v České republice v letech 2003–2012 (v ‰) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003–2012), vlastní výpočty 
 
Počet obyvatel daného území je ovlivňován i potratovostí. Pro jeho porovnání mezi 
jednotlivými úrovněmi územních celků je možné využít demografického ukazatele – index 
potratovosti – který udává počet potratů na 100 celkově narozených dětí (Obr. 3.17).  
 
Obr. 3.17: Vývoj indexu potratovosti ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou a v Kraji 
Vysočina a v České republice v letech 2003–2012 (v ‰) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003–2012), vlastní výpočty 
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Ve Žďáru nad Sázavou dosáhl index potratovosti svého minima v roce 2012 (64 potratů) a 
maxima v roce 2008 (118 potratů). Přesto město kromě let 2003, 2004 a 2012 vykazovalo 
město výrazně vyšší index potratovosti v porovnání s Českou republikou, Krajem Vysočina a 
okresem Žďár nad Sázavou. Hodnoty indexu potratovosti v okrese i kraji byly v celém 
sledovaném období pod průměrem ČR, dokonce hodnoty v okrese nižší než ty krajské. V 
závěru sledovaného období byly indexy potratovosti za město, okres a kraj přibližně shodné – 
asi 31 %. 
 
Porodnost v minulosti velmi významně ovlivňovala vstup mladých lidí do manželství. 
Obrázek číslo 3.18 dokazuje, že se v současnosti stále více dětí rodí mimo manželství a lidé 
tak jeho vstup oddalují. Zatímco se ve městě mimo manželství v roce 2003 narodilo každé 
čtvrté dítě, v roce 2012 to již bylo téměř každé druhé dítě. V porovnání s okresem Žďár nad 
Sázavou a Krajem Vysočina z dlouhodobého vývoje je možné konstatovat, že se ve městě 
rodí více dětí mimo manželství. V posledním roce sledování byla již téměř polovina dětí, 
které mají nesezdané rodiče, jde dokonce o údaj vyšší než je průměr České republiky. 
 
Obr. 3.18: Podíl děti narozených mimo manželství z celkového počtu živě narozených dětí ve Žďáru nad 
Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou a v Kraji Vysočina v letech 2003–2012 (v ‰) 
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Pramen: Demografická ročenka měst ČR (2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka okresů ČR 
(2003–2012), ČSÚ, Praha, 2013, Demografická ročenka krajů ČR (2003–2012), vlastní výpočty 
 
3.1.5. Struktura obyvatel 
 
Obyvatelstvo lze také klasifikovat dle pohlaví, věku, nejvyššího dokončeného vzdělání, 
národnosti nebo náboženského vyznání. Je zřejmé, že se již počet obyvatel žijících na území 
České republiky dlouhodobě nijak zásadně nemění. Z tohoto důvodu je nutné analyzovat i 
strukturu obyvatel z hlediska výše uvedených demografických ukazatelů. Za nejvýraznější 
změnu je považováno stárnutí obyvatelstva a nedostatečné přibývání mladší ekonomicky 
aktivní složky, k němuž dochází na celém území České republiky. Tento děj má zásadní 
dopad především na ekonomiku státu. V důsledku toho se tak např. prodlužuje věk odchodu 
obyvatel do starobního důchodu a bude nutné zvýšení ekonomických nároků na zabezpečení 
zdravotní a sociální péče pro tuto složku obyvatelstva. Naopak velmi pozitivní je zlepšení 
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vzdělanostní struktury, kdy klesá podíl osob se základním vzděláním a přibývá osob 
minimálně s maturitní zkouškou. Níže bude obyvatelstvo Žďáru nad Sázavou klasifikováno 
dle zmíněných demografických ukazatelů na základě údajů ze sčítání lidu v roce 2011. 
Z hlediska času budou výsledky porovnávány s výsledky zjištěnými v roce 2001 a také se 
situací ve vybraných vyšších územních celcích, popř. s jinými městy nacházejícími se v Kraji 
Vysočina.  
 
Z hlediska pohlaví se struktura obyvatel Žďáru nad Sázavou od sčítání lidu v roce 2001 téměř 
nezměnila. V roce 2001 tvořily ženy 50,7 % obyvatel (12 304 osob). V roce 2011 se podíl žen 
o něco málo zvýšil a zastoupení tak bylo z celkového počtu obyvatel 50,9 % (můžu o 386 
méně). Tento podíl žen byl zároveň vyšší než v okrese Žďár nad Sázavou (50,3 %) a v Kraji 
Vysočina (50,5 %), ale nižší než v České republice (51,0 %). 
 
Věkovou strukturu obyvatel je možné hodnotit i za využití indexu stáří, který zachycuje počet 
osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku od 0 do 14 let. Tabulka níže poskytuje 
porovnání jednotlivých věkových kategorií obyvatel Žďáru nad Sázavou, okresu Žďár nad 
Sázavou, Kraje Vysočina a České republiky dle výsledků sčítání v roce 2001 a 2011.  
 
Tab. 3.7: Věková struktura obyvatel Žďáru nad Sázavou, okresu Žďár nad Sázavou, Kraje Vysočina a 
České republiky v letech 2001 a 2011 

  
1.3.2001 26.3.2011 

abs. % abs. % 

Žďár nad 
Sázavou 

0–14 let 4 310 17,8 3 035 13,6 
15–64 let 17 302 71,2 15 552 69,7 
65 a více let 2 677 11,0 3 690 16,5 
index stáří  62,1 121,6 
index ekonom. závislosti 40,4 43,2 

okres Žďár 
nad Sázavou 

0–14 let 22 946 18,3 17 737 15,1 
15–64 let 86 443 68,9 80 390 68,6 
65 a více let 16 018 12,8 18 838 16,1 
index stáří  69,8 106,2 
index ekonom. závislosti 45,1 45,5 

Kraj 
Vysočina 

0–14 let 89 728 17,3 73 798 14,6 
15–64 let 357 909 68,9 347 663 68,8 
65 a více let 71 574 13,8 82 741 16,4 
index stáří  79,8 112,1 
index ekonom. závislosti 45,1 45,0 

Česká 
republika 

0–14 let 1 654 862 16,2 1 488 928 14,3 
15–64 let 7 161 144 70,0 7 267 169 69,6 
65 a více let 1 414 054 13,8 1 644 836 15,8 
index stáří  85,4 110,5 
index ekonom. závislosti 42,9 43,1 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ, Praha, 2005, Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2013, 
vlastní výpočty 
 
Z výsledků jednoznačně vyplývá, že dochází ke stárnutí populace ve všech územních 
jednotkách. Počet osob mladších 15 let se oproti roku 2001 razantně snížil (důsledek nízké 
porodnosti) a zároveň se podstatně zvyšuje podíl osob starších 65 let. Index stáří díky tomuto 
faktu již překročil hodnotu 100 %. Ve Žďáru nad Sázavou byl zjištěn index stáří dosahující 
hodnoty 121,6 %. Naopak při sčítání v roce 2001 byl index stáří ve srovnání s ostatními 
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územími nejnižší (62,1 %), nejvyšší pak v České republice (85,4 %). Další používaným 
ukazatelem souvisejícím charakteristikou obyvatelstva dle věku je index ekonomické 
závislosti. Odpovídá počtu ekonomicky neaktivních osob v předproduktivním (od 0 do 14 let) 
a v poproduktivním (nad 65 let) na 100 osob v ekonomicky aktivním věku (tj. 15–64 let). Ve 
srovnání s ostatními jednotkami byl ve Žďáru nad Sázavou v roce 2001 nejnižší a to 40,4 %. 
V okrese i kraji dosahoval shodné hodnoty 45,1 % a v České republice 42,9 %. V roce 2011 
vzrostl index ekonomické závislosti u všech jednotek vyjma Kraje Vysočina, kde je přibližně 
shodný jako v roce 2001. Největší nárůst byl zaznamenán právě ve Žďáru nad Sázavou, 
přesto je hodnota indexu stále nižší, než v celém okrese a kraji. Je tedy možné konstatovat, že 
se věková struktura města během posledních deseti let zhoršila a to právě díky výraznému 
poklesu ekonomicky aktivních obyvatel, resp. jejich přesunu do věkové kategorie 65 a více 
let. 
 
Průměrný věk obyvatel České republiky byl dle posledního sčítání lidu 41 let. Ve Žďáru nad 
Sázavou jen o něco málo vyšší – 41,4 let (v okrese Žďár nad Sázavou dokonce 40,5 let). 
K 1.1.2014 již průměrný věk ve Žďáru nad Sázavou dosáhl hodnoty 42,5 let. Ve srovnání 
s rokem 2006, kdy probíhala tvorba předcházející strategie, byl průměrný věk obyvatel Žďáru 
nad Sázavou 39,1 let. Z tohoto tedy rovněž vyplývá, že populace města stárne. Při porovnání 
průměrného věku ve Žďáru nad Sázavou s městy nacházejícími se v Kraji Vysočina a která 
mají více než 10 tis. obyvatel, je situace následující. Vyšší průměrný věk byl zjištěn pouze 
v Humpolci – 42,8 let. U ostatních měst byl nižší – v sestupném pořadí – Havlíčkův Brod 
(42,3 let), Pelhřimov (42,1 let), Jihlava (41,9 let), Nové Město na Moravě (41,5 let), Třebíč 
(41,3 let) a Velké Meziříčí (40,9 let). 
 
V obrázku číslo 3.19 je zaznamenána vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let ve 
Žďáru nad Sázavou a příslušných komparovaných územních jednotek. Dle výsledků sčítání 
z roku 2011 město Žďár nad Sázavou vykazuje vyšší vzdělanost než je tomu ve zbývajících 
územních celcích. Základní vzdělání (včetně neukončeného základního vzdělání a osob bez 
vzdělání) má pouze 15,7 % obyvatel starších 15 let, zatímco na okresu, kraje i ČR to byla 
téměř jedna pětina. V porovnání se sčítáním lidu v roce 2001 se podíl těchto osob podstatně 
snížil na všech úrovních – v okrese, kraji i v ČR činil téměř čtvrtinu obyvatel starších 15 let a 
ve Žďáru nad Sázavou dokonce 19,0 % osob. Střední vzdělání bez maturity mělo ve městě 
32,2 % obyvatel, což je méně než na zvolených vyšších územních úrovních, přičemž okres i 
kraj vykazovaly shodné úrovně a zároveň vyšší než byl průměr za celou Českou republiku. Za 
10 let od posledního sčítání se podíl těchto osob ve městě rovněž snížil, neboť v roce 2001 
mělo toto vzdělání o 2,4 procentních bodů více osob. Střední školu s maturitou absolvovalo 
ve Žďáru nad Sázavou ke dni posledního sčítání 36,2 % osob starších 15 let. Podíl je 
v porovnání s vybranými územími vyšší – v okrese byla zjištěna hodnota 30,4 %, v kraji 30,7 
% a v ČR 31,6 %. Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob ve Žďáru nad Sázavou dosahuje 
hodnoty 15,9 %. V okrese, kraji i České republice je to opět podíl nižší, než ve městě. Podíl 
osob, které absolvovaly minimálně střední školu s maturitou, se od minulého sčítání v roce 
2001 zvýšil a to celkově téměř o 6 procentních bodů. Celý Kraj Vysočina vykazuje nižší než 
průměrnou úroveň z hlediska vzdělání. Dá se tedy konstatovat, že je ve městě Žďár nad 
Sázavou nadprůměrně vzdělané obyvatelstvo.  
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Obr. 3.19: Vzdělanostní struktura obyvatelstva Žďáru nad Sázavou, okresu Žďár nad Sázavou, Kraje 
Vysočina a České republiky k 26.3.2011 
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Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
 
Struktura obyvatelstva dle náboženského vyznání je zachycena v obrázku níže. Více než dvě 
čtvrtiny populace všech územních jednotek se k otázce náboženského vyznání vůbec 
nevyjádřila. Naopak v roce 2001 se nevyjádřilo asi 9 % obyvatel České republiky a na území 
Žďáru nad Sázavou to bylo pouze 1,4 % osob (v okrese i kraji to bylo něco málo přes jednu 
desetinu obyvatel). Z posledního sčítání je tedy zřejmé, že se nacházelo více věřících v okrese 
Žďár nad Sázavou (38,2 %) a v celém Kraji Vysočina (29,3 %). V samotném městě to bylo 
27,3 % a i přes to bylo více než v ČR (20,8 %).  
 
Obr. 3.20: Struktura obyvatelstva dle náboženského vyznání ve Žďáru nad Sázavou, okresu Žďár nad 
Sázavou, Kraje Vysočina a České republiky k 26.3.2011 
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Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
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Ke konkrétní církvi se ve Žďáru nad Sázavou přihlásila pětina obyvatel, přibližně shodně jako 
na území kraje. Na úrovni okresu to byla dokonce třetina všech osob. V roce 2001 konkrétní 
náboženské vyznání ve Žďáru nad Sázavou uvedly dvě pětiny, v kraji necelá polovina (46,4 
%) a v okrese dokonce téměř tři pětiny obyvatel. Věřících hlásících se k víře na území celé 
ČR byla v roce 2001 třetina (v roce 2011 pouze 14,0 %). Bez náboženské víry se na území 
města nachází necelá třetina osob, tedy přibližně stejně se těchto osob nachází v České 
republice (34,5 %). Nižší procento nevěřících je dle výsledků sčítání jak v okrese, tak v kraji.  
 
Na základě dat ze sčítání je možné obyvatelstvo klasifikovat i dle národnostní struktury, 
která je znázorněna v obrázku 3.21. Stejně jako u náboženské struktury tvořila hojně 
zastoupenou skupinu kategorie „nezjištěno“. Ve všech územních jednotkách to byla více než 
pětina osob, v Kraji Vysočina a České republice dokonce čtvrtina. Největší podíl osob, které 
se k nějaké národnosti přihlásili, jsou národnosti české. Ve všech územních jednotkách to 
byly více než 2 třetiny obyvatel, ve Žďáru nad Sázavou dokonce 70,4 % osob (94 % v roce 
2001). Druhou nejpočetněji zastoupenou skupinou je moravská národnost. V České republice 
tvoří osoby hlásící se k této národnosti 5,1 %. Z prostorového rozložení díky historickým 
souvislostem vyplývá, že tato hodnota bude zejm. v okrese Žďár nad Sázavou vyšší (12,2 %). 
Naopak ve Žďáru nad Sázavou se k moravské národnosti přihlásilo pouze 6,3 % obyvatel. 
V roce 2001 se tak vyjádřily 4,4 % obyvatel města, 9,2 % obyvatel okresu, 5,1 % obyvatel 
kraje a pouze 3,8 % obyvatel ČR. Osob slovenské národnosti žilo při posledním sčítání ve 
městě 1 %, je to více než v okrese i kraji. V roce 2001 tvořili Slováci stejný podíl obyvatelů 
Žďáru nad Sázavou, v okrese 0,6 % a v kraji 0,7 %. Zastoupení ostatních národnostních 
skupin je na území Kraje Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou i samotného města, minimální. 
Změna v jejich počtu byla přibližně stejná (minimální) jako při nárůstu podílu Slováků na 
obyvatelích jednotlivých území.  
 
Obr. 3.21: Národnostní struktura obyvatel Žďáru nad Sázavou, okresu Žďár nad Sázavou, Kraje 
Vysočina a České republiky k 26.3.2011  
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3.2. Vývoj bytového fondu města Žďár nad Sázavou 
 
Za pomocí dat zjištěných během všech moderních sčítání lidu od roku 1869 je možné pospat 
vývoj bytového fondu na jakémkoliv území. V podkapitolách níže bude zaznamenán vývoj 
počtu domů ve Žďáru nad Sázavou komparovaný s vývojem jejich počtu v okrese Žďár nad 
Sázavou, Kraji Vysočina a v celé České republice od roku 1869 do roku 2011 za pomocí 
využití bazického indexu (porovnání hodnoty počtu domů v určitém roce s hodnotou zjištěnou 
v roce 1869). V závěru je zmíněn domovní fond a jeho struktura. 
 
3.2.1. Vývoj počtu domů mezi lety 1869–2011 
 
Vývoj počtu domů na území Žďáru nad Sázavou byl v průběhu moderního sčítání od roku 
1869 zcela specifický. Z obrázku níže je možné vysledovat, že bylo ve městě za celé 
sledované období v úhrnu vystavěno 1 931 domů, přičemž pozvolný nárůst je možné sledovat 
do roku 1921. Mezi lety 1869–1921 tak ve městě přibylo pouze 88 domů a v roce 1921 na 
jeden z domů připadalo 7,4 obyvatel Žďáru nad Sázavou (v okrese to bylo 6,0 obyvatel, kraji 
6,7 obyvatel a v ČR 7,5 obyvatel). Během dalších dvou sčítání (v roce 1930 a 1950) počet 
narostl o 306 domů. V roce 1950 počet domů nedosahoval ani 1 000 budov. Na jeden dům 
v tomto roce připadalo 5,3 obyvatel města, v okrese 4,2, kraji 4,5 a v ČR 5,1 obyvatel. Nízké 
počty obyvatel na jeden dům ve vyšších územních celcích se odráží od výraznějšího poklesu 
počtu obyvatel v nich.  
 
Obr. 3.22: Vývoj počtu domů ve Žďáru nad Sázavou z dlouhodobého hlediska (v letech 1869–2011)6
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Pramen: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, ČSÚ, 2007, Statistický lexikon obcí ČR 2013, 
ČSÚ, Praha, 2013 
 
V druhé polovině 20. století dostává výstavba domů ve Žďáru nad Sázavou velmi dynamický 
rozvoj a vznikla tak velkokapacitní panelová sídliště. Důsledkem toho se projevilo zvyšování 
počtu obyvatel na jeden dům, které trvalo až do roku 1991 (11,7 osob na jeden dům). Ve 
zbývajících územích vrcholil počet obyvatel na jeden dům už při předešlém sčítání v roce 

                                                 
6 V letech 1961–1980 byly sledovány pouze trvale obydlené domy, v ostatních letech všechny domy – tedy ty trvale obydlené i neobydlené. 
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1980, a proto v roce 1991 připadalo na jeden dům v okrese 4,4, v kraji 4,3 a v ČR 5,5 
obyvatel. Za 50 let rozvoje Žďáru nad Sázavou zde bylo vystavěno asi 70 % bytového fondu 
(1 335 domů).  
Na počátku 21. století již přesáhl počet domů ve Žďáru nad Sázavou 2 tisíce, ovšem počet 
obyvatel na jeden dům poklesl na 10,7, což bylo stále dvakrát více v porovnání s Českou 
republikou (5,2 obyvatel na jeden dům) a podstatně více než v okrese (4,1 obyvatel na jeden 
dům) a kraji (4,0 obyvatel na jeden dům). V následujícím, posledním, desetiletí se počet domů 
ve Žďáru nad Sázavou i nadále zvyšoval. Z posledního sčítání domů v roce 2011 byl získán 
údaj o celkovém počtu – 2 474 domů. Nárůst oproti roku 2001 byl o 8 %. Za celé sledované 
období tvoří tento podíl jednu desetinu z celkového počtu vystavěných domů na území města. 
Vlivem ubývání populace ve všech sledovaných územních jednotkách připadl na jeden dům 
následující počet obyvatel: ve Žďáru nad Sázavou – 9,0, v okrese Žďár nad Sázavou a v Kraji 
Vysočina – 3,7 a v České republice 4,8.  
 
Přes bazický index a jeho vývoj mezi lety 1869 až 2011 je možné porovnat vývoj bytového 
fondu mezi jednotlivými územními úrovněmi (Obr. 3.23). Bazický index vykazoval ve Žďáru 
nad Sázavou zcela odlišný vývoj. Počet domů rostl na celorepublikové úrovni o něco rychleji 
až do roku 1950, kdy vzrostl počet domů o tři čtvrtiny v porovnání s rokem 1869, ve městě o 
necelé tři čtvrtiny, v okrese Žďár nad Sázavou o asi dvě pětiny a v Kraji Vysočina o polovinu 
počtu domů. Po roce 1950 intenzita výstavby ve Žďáru nad Sázavou předčila i výstavbu 
v ČR. Tento trend trvá ve městě až do současnosti. V roce 2011, v porovnání s prvním rokem 
moderního sčítání domů, narostl počet domů téměř 5 krát, zatímco na území okresu, kraje i 
České republiky to bylo asi 2 krát. Hodnoty za okres i kraj se pohybovaly po celé sledované 
období pod průměrným bazickým indexem zjištěným za celou Českou republiku.  
 
Obr. 3.23: Vývoj počtu domů ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina a 
v České republice z dlouhodobého hlediska (v letech 1869–2011) 
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3.2.2. Domovní fond 
 
Domovní fond a jeho struktura bývá zpravidla ovlivněna tím, zda má zkoumané území 
městský, či venkovský charakter. V městském prostoru převládá větší koncentrace obyvatel 
na malém území, jehož plochu je nutné maximálně využít. Proto zde zástavbu tvoří bytové 
domy, naopak ve venkovských částech měst převládají domy rodinné. Ve Žďáru nad Sázavou 
z hlediska domovního fondu tvořilo v roce 2011 v úhrnu 2 474 domů, z nichž bylo bez mála 
94 % trvale obydlených. Tento podíl daleko přesahuje hodnoty zjištěné na území okresu Žďár 
nad Sázavou (78,1 %), Kraje Vysočina (79 %) i České republiky (83,4%). Neobydlených 
domů bylo ve městě pouze 6 % (150 domů). Z tohoto počtu bylo identifikováno 27,3 % (41 
budov) jako objekty sloužící k rekreaci. V porovnání s ostatními územími jde naopak o 
hodnotu výrazně nižší (okres 57,6 %, kraj 61,1 % a ČR 47,1 %). Za posledních deset let (mezi 
lety 2001–2011) bylo postaveno či rekonstruováno 9,1 všech stávajících trvale obydlených 
domů, což bylo méně než v okrese a kraji (shodně 11,1 %) i v ČR (12,2 %). Průměrné stáří 
obydlených domů je ve městě 38,8 let, je to méně než v ostatních územích (v okrese 43,3 let, 
v kraji 45,9 let a v ČR 49,8 let).  
  
Tab. 3.8: Domovní fond ve Žďáru nad Sázavou, okrese Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina a České 
republice (k 26.3.2011) 

Území celkem 

z toho 

trvale obydlené 
neobydlené 

celkem pro 
rekreaci 

Žďár nad Sázavou absolutní počet 2 474 2 324 150 41 
relativní počet (v %) 100 93,9 6,1 27,3 

okres Žďár nad Sázavou absolutní počet 31 439 24 564 6 875 3 961 
relativní počet (v %) 100 78,1 21,9 57,6 

Kraj Vysočina absolutní počet 136 766 108 062 28 704 17 539 
relativní počet (v %) 100 79,0 21,0 61,1 

Česká republika absolutní počet 2 158 119 1 800 075 358 044 168 723 
relativní počet (v %) 100 83,4 16,6 47,1 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2013, vlastní výpočty 
 
Pro Českou republiku je typická převaha bydlení v rodinných domech na domy bytovými. 
Rodinné domy na celkový počet všech trvale obydlených domů v ČR tvoří 88 %. V okrese i 
kraji je podíl rodinných domů ještě vyšší (okres 93,3 % a kraj 92,4 %). Ve Žďáru nad 
Sázavou se naopak díky urbanizaci území a výstavbě panelových sídlišť poměr mezi počtem 
rodinných a bytových domů snížil. Rodinných domů bylo v roce 2011 evidováno 1 607 (71,2 
%) a bytových domů 627 (28,1 %). Ve srovnání s ostatními městy v Kraji Vysočina je 
zástavba bytových domů ve Žďáru nad Sázavou vyšší než ve všech okresních městech a 
dokonce i mírně převyšuje podíl bytových domů na celkovém počtu obydlených domů 
v krajském městě Jihlava, kde je roven 27,8 % (Havlíčkův Brod – 15%, Pelhřimov – 15,5 % a 
Třebíč – 17,3 %). 
 
K vývoji počtu domů na území Žďáru nad Sázavou lze říci, že se vlivem státní podpory 
odehrával nevídaný rozvoj z hlediska výstavby i nárůstu obyvatel v průběhu 2. poloviny 20. 
století. Rovněž specifický je ve městě značně vysoký počet trvale obydlených domů a 
podprůměrný podíl neobydlených objektů sloužících k rekreaci. Z hlediska struktury 
bytového fondu se díky vysoké koncentraci obyvatel snižuje rozdíl mezi počtem rodinných a 
bytových domů v porovnání s vybranými územními celky. 
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4. TRH PRÁCE 
 
4.1. Ekonomická aktivita a zaměstnanost 
 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je tvořeno osobami, které v daném území představují 
pracovní sílu, tedy jsou schopny podílet se na ekonomickém rozvoji a růstu. Ve Žďáru nad 
Sázavou žilo při posledním sčítání v roce 2011 celkem 11 224 ekonomicky aktivních 
obyvatel, jejichž podíl na celkovém počtu obyvatel města představoval 50,3 %. Bylo to více 
než v okrese Žďár nad Sázavou (47,8 %), Kraji Vysočina (48,2 %) i v celé České republice 
(48,7 %). Z hlediska míry ekonomické aktivity (podíl ekonomický aktivních osob ze všech 
obyvatel starších 15 let) byla v roce 2011 zjištěna hodnota 58,3 % (při sčítání v roce 2001 
dosahovala 62,1 %), která je vyšší v porovnání s ostatními územními celky – v okrese Žďár 
nad Sázavou 56,4 %, v Kraji Vysočina 56,6 % a v České republice 57,0 %. 
 
Ekonomický aktivní obyvatelé, resp. zaměstnané osoby na trhu práce však nepracují pouze ve 
Žďáru nad Sázavou. Za prací tak vyjíždějí i do ostatních obcí nejen v Kraji Vysočina, ale i 
mimo něj, dokonce i do zahraničí. Stejně tak do Žďáru nad Sázavou dojíždí do zaměstnání i 
obyvatelé jiných více či méně vzdálených míst České republiky. V roce 2001 vyjížděla za 
hranice Žďáru nad Sázavou za prací přibližně pětina ze všech vyjíždějících za prací, kdežto o 
deset let později to bylo 1 410 obyvatel města, tedy necelá třetina. Z tohoto počtu vyjíždělo 
v rámci okresu 645 osob, tj. 45,7 %. Nejvíce obyvatel města vyjíždělo za prací do Nového 
Města na Moravě (265, tj. 18,8 %), ale více než sto rovněž do Prahy (11,4 %), Jihlavy (9,6 %) 
a Brna (9,4 %). Naopak do Žďáru nad Sázavou celkově dojíždělo 4 104 osob. Nejvíce pak 
z Nového Města na Moravě 554 osob (13,5 %), dále více jak sto z Hamrů nad Sázavou (226 
osob, 5,5 %), Velké Losenice (156 osob, 3,8 %), Nového Veselí (148 osob, 3,6 %), Bystřice 
nad Pernštejnem (112 osob, 2,7 %) a z Bohdalova (109 osob, 2,7 %). Z jiných okresů Kraje 
Vysočina do Žďáru nad Sázavou dojíždělo pouze 324 osob za prací a z jiných krajů České 
republiky 184 osob. Bilance dojížďky, resp. saldo je dáno rozdílem mezi počtem dojíždějících 
a vyjíždějících osob za prací, které činilo 2705 osob.  
 
Na základě výše analyzovaných dojížďkových poměrů lze rovněž určit počet obsazených 
pracovních míst ve Žďáru nad Sázavou ke dni sčítání. V roce 2011 tak bylo na území města 
13 044 obsazených pracovních míst. Město Žďár nad Sázavou koncentruje v rámci Kraje 
Vysočina velký počet pracovních míst, i když v posledních deseti letech došlo k mírnému 
útlumu jeho pracovní funkce. V roce 2001 bylo na území města přibližně 15,2 tis. obsazených 
pracovních míst a bilance dojížďky činila 3 720 osob. Z tohoto tedy vyplývá, že za 
uplynulých deset let ve městě poklesl počet zaměstnaných i dojíždějících osob. Počet 
obsazených pracovních míst poklesl o 2 205, 14,5 %. 
 
Ve srovnání s městem Havlíčkův Brod, který je dle počtu trvale bydlících osob nejvíce 
srovnatelný se zkoumaným městem, vykazoval Žďár nad Sázavou o něco málo větší pracovní 
funkci. I když bylo v prvním ze zmíněných měst v roce 2011 sečteno 15,9 tis. obsazených 
pracovních míst, tak jejich počet za sledovaných deset let klesl o téměř 3 tis. (pokles o 17,9 
%). V ostatních okresních městech Kraje Vysočina došlo v roce 2011 rovněž k úbytku 
obsazených pracovních míst ve srovnání s rokem 2001. Obdobně jako ve Žďáře nad Sázavou 
pokles o 14,5 % v Třebíči, v Pelhřimově o 16,3 % a logicky nejméně ubyl počet obsazených 
pracovních míst v krajském městě a to pouze o 8,3 %.  
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4.1.1. Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva podle kategorie ekonomické 
aktivity 

 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) je možné dále rozdělit na nezaměstnané a 
zaměstnané, kteří se dále člení např. na zaměstnance a podnikatele. Struktura ekonomicky 
aktivního obyvatelstva je doložena v tabulce č. 4.1. Podíl nezaměstnaných na celkovém počtu 
ekonomicky aktivních obyvatel v roce 2011 ve Žďáru nad Sázavou činila 7,9 %, což bylo 
výrazně méně než v ostatních vyšších územních celcích (okres 9,1 %, kraj 9,4 %, ČR 9,8 %). 
Ze zaměstnaných ve všech územích převažoval počet zaměstnanců nad počtem podnikatelů. 
Největší podnikatelská aktivita byla zjištěna průměrně za celou Českou republiku – 16,5 %. 
Ve Žďáru nad Sázavou to bylo naopak nejméně – pouze 12,9 %. Zaměstnanci tak tvořili ve 
městě, okrese i kraji více než tři čtvrtiny zaměstnaných osob.  
 
Tab. 4.1: Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva města Žďár nad Sázavou, okresu Žďár nad 
Sázavou, Kraje Vysočina a České republiky (k 26.3.2011) 

Územní jednotka 

Ekonomicky aktivní 

celkem nezaměstnaní 
zaměstnaní 

celkem 
z toho 

zaměstnanci podnikatelé 

Žďár nad Sázavou absolutně 11 224 885 10 339 8 501 1336 
rel. (v %) 100 7,9 92,1 82,2 12,9  

Okres Žďár nad 
Sázavou 

abs. 56 001 5 123 50 878 40 981 7338 
rel. (v %) 100 9,1 90,9 80,5 14,4 

Kraj Vysočina abs. 243 720 22 977 220 743 176 727 32765 
rel. (v %) 100 9,4 90,6 80,1 14,8 

Česká republika abs. 5 080 573 499 859 4 580 714 3 568 223 754089 
rel. (v %) 100 9,8 90,2 77,9 16,5 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2012, vlastní výpočty 
 
4.1.2. Struktura zaměstnaných obyvatel podle vzdělání 
 
Vzdělanostní struktura zaměstnaných ve Žďáru nad Sázavou, okresu Žďár nad Sázavou, 
Kraje Vysočina a České republiky je zaznamenána v tabulce č. 4.2 a obrázku 4.1. Z obou je 
patrné, že nejvíce zastoupenou skupinou ve Žďáru nad Sázavou, shodně jako na úrovni celé 
České republiky byli zaměstnané osoby s nejvýše středním vzděláním s maturitou (37,3 %), 
naopak v případě okresu i kraje tvořily největší skupinu zaměstnaní s nejvýše středním 
vzděláním ale bez maturity. Ve Žďáru nad Sázavou však byl rozdíl mezi oběma skupinami 
středoškolsky vzdělaných osob značný a to téměř 7 %. Ve srovnání se všemi územními celky 
bylo ve Žďáru nad Sázavou více vysokoškoláků a to téměř jedna pětina všech zaměstnaných. 
Naopak nejmenší skupina byla ve všech územních jednotkách tvořena zaměstnanými 
s nejvýše dokončeným základním vzděláním (včetně bez vzdělání a s nedokončeným 
základním vzděláním). V této kategorii nebyly zjištěny nijak výrazné rozdíly, i když se ve 
městě nacházelo nejmenší procento osob s tímto vzděláním (4,2 %), tak byl v okrese i kraji 
sečten obdobný počet. Jedině v p říp adě celé ČR byl p rů měr o  něco málo vyšší – 5,7 % 
z celkového počtu zaměstnaných. Vzdělanostní úroveň všech zaměstnaných obyvatel města 
Žďáru nad Sázavou je ve srovnání s průměry okresu, kraje i České republice jednoznačně 
lepší, neboť skupina středoškolsky vzdělaných osob s maturitou a vysokoškoláků tvoří téměř 
tři pětiny všech zaměstnaných (v okrese 47,7 %, v kraji 47,3 %, v ČR 51,3 %). Co se týká 
kategorie nezjištěno, tak nejvíce osob se ke svému vzdělání nevyjádřilo v České republice 
(10,5 %), nejméně pak na úrovni obce – Žďáru nad Sázavou (8,2 %). 
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Tab. 4.2: Struktura zaměstnaných obyvatel města Žďáru nad Sázavou, okresu Žďár nad Sázavou, Kraje 
Vysočina a České republiky dle vzdělání (k 26.3.2011) 

Územní jednotka 

Zaměstnaní 

celkem 

z toho 
základní 
vč. bez 

vzdělání 

střední 
bez 

maturity 

střední s 
maturitou vysokoškolské nezjištěno 

Žďár nad Sázavou abs. 11 224 466 3 447 4 189 2 200 922 
(v %) 100 4,2 30,7 37,3 19,6 8,2 

Okres Žďár nad 
Sázavou 

abs. 56 001 2 426 21 535 18 289 8 380 5 371 
(v %) 100 4,3 38,5 32,7 15,0 9,6 

Kraj Vysočina abs. 243 720 11 120 93 032 80 944 34 434 24 190 
(v %) 100 4,6 38,2 33,2 14,1 9,9 

Česká republika abs. 5 080 573 288 612 1 652 777 1 688 341 918 098 532 745 
(v %) 100 5,7 32,5 33,2 18,1 10,5 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2012, vlastní výpočty 
 
Obr. 4.1: Struktura zaměstnaných obyvatel města Žďáru nad Sázavou, okresu Žďár nad Sázavou, Kraje 
Vysočina a České republiky dle vzdělání (k 26.3.2011, v %) 
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Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2012, vlastní výpočty 
 
4.1.3. Struktura zaměstnaných podle odvětví ekonomické činnosti 
 
Struktura zaměstnaných udává odvětví ekonomické činnosti, v rámci něhož byli v rozhodující 
okamžik v době sčítání obyvatelé zaměstnáni (k 26.3.2011). Odvětví ekonomické činnosti je 
rozděleno na tři sektory národního hospodářství. V tabulce č. 4.3 a obrázku 4.2 je 
zaznamenána struktura zaměstnaných osob dle vybraných odvětví ekonomických činnosti ve 
Žďáru nad Sázavou, okrese Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina a v České republice. Údaje o 
struktuře zaměstnaných budou srovnány s hodnotami zjištěnými v předcházející strategii 
(tedy k 31.12.2005).  
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Ke dni sčítání bylo ve Žďáru nad Sázavou celkově zaměstnáno 153 osob v primárním sektoru 
(zemědělství, lesnictví, rybolov), což představovalo podíl 1,5 % všech zaměstnaných osob (v 
roce 2005 to bylo 2,6 %). Tento rozdíl byl v porovnání s jinými částmi okresu i kraje 
podstatně nízký (okres 6,6 % a kraj 6,3 %) a zároveň i nízký v rámci průměru ČR (2,7 %). 
Dlouhodobě vysoký podíl pracujících v primárním sektoru vykazuje Kraj Vysočina i mezi 
všemi kraji České republiky. V ostatních krajích je zaměstnáno v zemědělství, lesnictví i 
rybolovu výrazně méně osob – v Jihočeském 5 %, Plzeňském 3,9 %, Pardubickém 3,8 % atd. 
V rámci Kraje Vysočina jsou všechny regiony značně zaměřené na primární sektor, nejvíce 
pak v okrese Pelhřimov (8,2 % všech zaměstnaných) a Havlíčkův Brod (7,1 % všech 
zaměstnaných).  
 
Tab. 4.3: Struktura zaměstnaných ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina 
a v České republice dle odvětví ekonomické činnosti (k 26.3.2011) 

Odvětví 
Žďár nad 
Sázavou 

Okres Žďár 
nad Sázavou Kraj Vysočina Česká republika 

abs. % abs. % abs. % abs. % 
I. sektor 153 1,5 3 349 6,6 13 872 6,3 124 284 2,7 
Zemědělství, lesnictví, rybolov 153 1,5 3 349 6,6 13 872 6,3 124 284 2,7 
II. sektor 4 392 42,5 21 529 42,3 88 731 40,1 1 474 878 32,2 
Průmysl 3 718 36,0 17 657 34,7 72 732 32,9 1 161 216 25,4 
Stavebnictví 674 6,5 3 872 7,6 15 999 7,2 313 662 6,8 
III. sektor 4 936 47,7 21 549 42,4 97 941 44,4 2 470 565 53,9 
Obchod 982 9,5 4 571 9,0 20 088 9,1 466 324 10,2 
Doprava a spoje 367 3,5 2 142 4,2 11 021 5,0 257 645 5,6 
Pohostinství a ubytování 302 2,9 1 402 2,8 5 437 2,5 144 136 3,1 
Informační a komunikační činnosti 207 2,0 722 1,4 3 161 1,4 136 119 3,0 
Finančnictví 211 2,0 740 1,5 3 487 1,6 112 816 2,5 
Služby pro podniky 579 5,6 2 223 4,4 10 640 4,8 357 124 7,8 
Veřejná správa a obrana 626 6,1 2 168 4,3 11 518 5,2 269 797 5,9 
Vzdělávání 797 7,7 3 178 6,2 13 274 6,0 276 436 6,0 
Zdravotní a sociální péče 591 5,7 3 301 6,5 14 129 6,4 296 681 6,5 
Ostatní služby 274 2,7 1 102 2,1 5 186 2,4 153 487 3,3 
Nezjištěno 858 8,3 4 451 8,7 20 199 9,2 510 987 11,2 
         
Celkem 10 339 100 50 878 100 220 743 100 4 580 714 100 

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2012, vlastní výpočty 
 
V sekundárním sektoru bylo zaměstnáno 4 392 pracovníků, tedy 42,5 % z celkového počtu 
zaměstnaných. Tento podíl byl ve srovnání s ostatními územními jednotkami nejvyšší, 
srovnatelný pouze s údajem za okres (42,3 %). V rámci sekundéru bylo v ve všech odvětví 
průmyslu zaměstnáno něco málo přes 3,7 tis. osob, což představovalo 36,0 % všech 
zaměstnaných. Opět byl podíl nejvyšší mezi srovnávanými územími, v celé republice pak 
pouze 25,4 % všech zaměstnaných. Nízké bylo v rámci sekundéru především zastoupení osob 
zaměstnaných ve stavebnictví – 6,5 %, přibližně shodně jako v České republice (6,8 %). 
V ostatních územích překračovalo hodnotu 7 %. Při komparaci současné situace s rokem 2005 
se ve Žďáru nad Sázavou podíl zaměstnaných v sekundárním sektoru změnil. V průmyslu 
bylo zaměstnáno 42,7 % osob a ve stavebnictví 8,6 % osob. 
 
Žďár nad Sázavou potvrdil svou pozici střediska v rámci Kraje Vysočina vyšším počtem osob 
zaměstnaných v terciárním sektoru. Podíl zaměstnaných ve službách – 47,7 % osob – byl 
vyšší, než činil průměr v okrese (42,4 %) i v kraji (44,4 %), ale přesto nedosahoval 
celorepublikového průměru – 53,9 % všech zaměstnaných osob. Pouze dvě odvětví služeb 
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vykazovaly vyšší podíl pracujících než v České republice, ovšem nejednalo se o žádnou 
konkrétní specializaci. Týkalo se to oblasti veřejné správy a obrany (6,1 %) a vzdělávání (7,7 
%). U obou se koncentroval vyšší podíl všech zaměstnaných, než v okrese (4,3 %, 6,2 %) i 
kraji (5,2 %, 6,0 %). Ve zbývajících odvětvích terciéru bylo zaměstnáno vždy menší procento 
osob než v ČR. Nejvýraznější byl zjištěn rozdíl ve službách pro podniky a také v dopravě a 
spojích. Ve srovnání s rokem 2005 sektor služeb ve městě nijak výrazně neposílil svoji pozici, 
neboť v terciárním sektoru pracovalo 46,1 % ze všech zaměstnaných. 
 
U poměrně velkého podílu zaměstnaných bylo evidováno nezjištěné odvětví jejich 
ekonomické činnosti a to ve všech územních úrovních. Ve městě neuvedlo svoje zaměření 8,3 
%, v okrese Žďár nad Sázavou to bylo 8,7 %, v Kraji Vysočina 9,2 a na úrovni České 
republiky až 11,2 %.  
 
Obr. 4.2: Odvětvová struktura zaměstnaných ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji 
Vysočina a v České republice dle odvětví ekonomické činnosti (v %) 
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Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ, Praha, 2012, vlastní výpočty 
 
Z hlediska ekonomické aktivity a zaměstnanosti lze tedy shrnout, že město Žďár nad Sázavou 
vykazovalo při posledním sčítání lidu v roce 2011 vzdělanější pracovní sílu ve srovnání 
s celým okresem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina. Také se zde postavení města jako 
střediska prokázalo větším významem terciéru pro zaměstnanost než v jiných částech kraje, 
nicméně tento sektor národního hospodářství zůstával i nadále poddimenzován ve srovnání 
s průměrem České republiky.  
 
4.2. Nezaměstnanost 
 
Úroveň nezaměstnanosti v daném území je dalším významným činitelem ovlivňujícím 
socioekonomickou situaci obyvatel. Níže bude popsán vývoj nezaměstnanosti ve Žďáru nad 
Sázavou z hlediska míry nezaměstnanosti v období 2002–2011 a to v porovnání s okresem 
Žďár nad Sázavou, Krajem Vysočina a Českou republikou. Nutné je zmínit to, že červenci 
roku 2004 byla změněna metodika ve výpočtu míry nezaměstnanosti za okresy, kraje i 
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Českou republiku a určitým způsobem i za menší územní jednotky (obce, SO POÚ, SO ORP). 
Analýza je vypracována pouze do konce roku 2011, neboť po tomto roce již nejsou potřebné 
údaje do úrovně obcí zveřejňovány. V další kapitole bude zaznamenána struktura 
nezaměstnaných osob dle vybraných charakteristik trhu práce, rovněž v porovnání s vyššími 
územními celky. 
 
4.2.1. Vývoj nezaměstnanosti 
 
Město Žďár nad Sázavou vykazovalo v posledních deseti letech míru nezaměstnanosti vždy 
nižší, než byla zjištěna hodnota průměru v okrese, kraji i v České republice. V roce 2007 byl 
na úřadu práce dokonce hlášen téměř shodný počet volných pracovních míst (540 míst) jako 
bylo evidováno uchazečů o zaměstnání (569 uchazečů). V tabulce číslo 4.4 jsou zachyceny 
základní charakteristiky trhu práce – počet uchazečů o zaměstnání, počet volných pracovních 
míst, počet uchazečů na jedno volné pracovní místo a míra nezaměstnanosti – přičemž údaje o 
počtu volných pracovních míst byly sledovány až od roku 2005. Z tabulky je dále jasně patrný 
nástup hospodářské krize v roce 2008, kdy výrazně ubyl v porovnání s rokem 2007 počet 
volných míst (o 313), i když počet uchazečů o zaměstnání ještě stále klesal. Míra 
nezaměstnanosti tedy od roku 2008 stoupala. Její nejvyšší hodnota byla zjištěna v roce 2010 a 
to 8,7 %, přesto nejvyšší počet uchazečů na jedno volné pracovní místo byl zaznamenán až o 
rok později – 19 osob.  
 
Tab. 4.4: Vývoj základních ukazatelů trhu práce ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v 
Kraji Vysočina a v České republice v letech 2002–2011 (vždy k 31.12.) 

Rok Počet uchazečů o 
zaměstnání 

Počet volných 
pracovních míst 

Míra 
nezaměstnanosti 

Počet uchazečů 
na 1 volné místo 

2002 963 - 7,8 - 
2003 916 - 7,4 - 
2004 957 - 7,7 - 
2005 922 132 7,4 7,0 
2006 721 336 5,8 2,1 
2007 569 540 4,6 1,1 
2008 523 227 5,0 2,3 
2009 953 79 7,7 12,1 
2010 1 086 67 8,7 16,2 
2011 988 51 8,0 19,4 

Pramen: Statistika nezaměstnanosti z územního hlediska, MPSV ČR, 2013, vlastní výpočty 
 
Každé území má svůj specifický vývoj, který se odráží i do oblasti nezaměstnanosti (Obr. 
4.3). Situace na trhu práce z hlediska míry nezaměstnanosti v období 2002–2008 byla v Kraji 
Vysočina příznivější než v celé České republice. Situace v okrese Žďár nad Sázavou byla již 
od roku 2004 z hlediska míry nezaměstnanosti výrazně horší než v kraji a v letech 2005–2007 
shodná s průměrnými hodnotami v ČR. Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazoval po celé 
sledované období Žďár nad Sázavou. Díky jeho administrativnímu významu (středisko SO 
ORP), dále pak koncentrací škol, sociálních a zdravotnických zařízení, které kladou nároky na 
kvalifikovanou pracovní sílu. Minima – 4,6 % – dosáhla míra nezaměstnanosti v roce 2007 
(počátek ekonomické krize) a maxima – 8,7 % – v roce 2010, kdy došlo k ukončení 
zmiňované krize. 
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Obr. 4.3: Vývoj míry nezaměstnanosti ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji 
Vysočina a v České republice v letech 2002–2011 (vždy k 31.12.) 
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Pramen: Statistika nezaměstnanosti z územního hlediska, MPSV ČR, 2013, vlastní výpočty 
 
V následujícím obrázku je zaznamenán vývoj počtu uchazečů připadajících na jedno volné 
pracovní místo ve městě, okrese, kraji i ČR od roku 2005 do roku 2011. Ideální stav mezi 
nabídkou a poptávkou trhu by nastal, kdyby byl jeden uchazeč na jedno volné pracovní místo. 
Tento přibližný soulad byl ve Žďáru nad Sázavou zjištěn mezi lety 2006–2008.  
 
Obr. 4.4: Vývoj počtu uchazečů připadajících na 1 volné pracovní místo ve Žďáru nad Sázavou, v okrese 
Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina a v České republice v letech 2005–2011 (vždy k 31.12.) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rok

Po
če

t u
ch

az
eč

ů 
na

 1
 v

ol
né

 p
ra

co
vn

í 
m

íst
o

Žďár nad Sázavou Okres Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina Česká republika
 

Pramen: Statistika nezaměstnanosti z územního hlediska, MPSV ČR, 2013, vlastní výpočty 
 
Podobně tomu bylo i na ostatních úrovních, i když v celém kraji byl již v roce 2008 
zaznamenán výrazný pokles volných pracovních míst (oproti roku 2007 asi o 3,3 tis. míst) a 
nárůst počtu evidovaných uchazečů (nárůst o téměř 2 tis. osob). Maximální hodnoty dosáhl 



 
 

© Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o., 2014 46 

ukazatel v roce 2009, kdy se na jedno pracovní místo hlásilo asi 36 uchazečů. Obdobná 
tendence byla od roku 2008 patrná i v okrese, i když ne s takovou intenzitou jako v kraji a oba 
celky měly v celém sledovaném období hodnotu zkoumaného ukazatele vždy vyšší 
v porovnání s průměrem za Českou republiku. Po roce 2008 se tedy situace s počty volných 
pracovních míst vlivem hospodářské krize výrazně zhoršovala na všech úrovních. Ve Žďáru 
nad Sázavou byl údaj o počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo mezi lety 2005–2010 
nižší než v ČR. Ovšem v roce 2011 bylo poprvé ve městě evidováno o asi 6 uchazečů na 1 
volné pracovní místo více, než byl zjištěný celorepublikový průměr (13,7). I když je z grafu 
patrné, že v roce 2010 a 2011 došlo k určitému oživení trhu – narostl počet volných 
pracovních míst – tak se tento děj Žďáru nad Sázavou vůbec nedotkl. Na konci roku 2011 i 
přesto zůstal poměr mezi uchazeči a volnými místy výrazně nad hodnotami v předkrizovém 
období. Nejméně uchazečů na jedno volné pracovní místo bylo v ČR, naopak nejvážnější 
situace se odehrávala v okrese, kde bylo hlášeno 31 uchazečů na 1 místo. 
 
Tabulka č. 4.4 níže zachycuje změnu ve vybraných charakteristikách trhu práce mezi roky 
2007 a 2011 a to na všech sledovaných úrovních, tedy město Žďár nad Sázavou, okres Žďár 
nad Sázavou, Kraj Vysočina a ČR. V porovnání s rokem 2007 se situace na trhu práce v celé 
České republice značně změnila. Zatímco výchozí rok lze z hlediska nezaměstnanosti 
hodnotit jako dlouhodobě nejpříznivější, tak v roce 2011, i když byl stav o něco lepší než 
předchozí dva roky ekonomické krize, nebylo zdaleka dosaženo hodnot vybraných ukazatelů 
před zmíněnou krizí. Důkazem je i počet uchazečů ve Žďáru nad Sázavou, jejichž počet se 
během sledovaných pěti let zvýšil téměř o 62,9 %, naopak počet volných míst klesl na 9 % 
původního stavu. Tato situace byla horší právě na území města, než v případě okresu (nárůst 
počtu uchazečů o 53,2 %, pokles počtu míst na 15 %), kraje (o 58,0 %, na 16 %) i České 
republiky (o 43,3 %, na 26 %). 
 
Během ekonomické krize se podíl žen na celkovém počtu nezaměstnaných snížil a to ve všech 
územních jednotkách. V roce 2007 mezi nezaměstnanými tvořily nadpoloviční většinu právě 
ženy, avšak v roce 2011 již převažovali muži. Zatímco ve Žďáru nad Sázavou v roce 2007 
tvořily ženy 51,0 % ze všech osob evidovaných na úřadu práce (celkem 318 nezaměstnaných 
žen), v roce 2011 to bylo už 47,6 %, tj. o 165 nezaměstnaných žen více než v roce 2007, 
celkově tedy 483 žen ucházejících se o práci. Obdobně jako ve městě se stav zaměstnaných 
žen projevil v celém okrese, nejvíce ale na území kraje, kde změna činila 5,3 procentních 
bodů. Z tohoto tedy vplývá, že se postavení žen na trhu práce za uplynulých pět let podstatně 
zlepšilo. 
 
Dopad měla ekonomická krize na absolventy a mladiství do 18 let. Mírný nárůst v podílu 
uchazečů o zaměstnání v této kategorii oproti roku 2007 byl zaznamenán na úrovni Kraje 
Vysočina a České republiky. Kdežto na úrovni okresu i města se jejich podíl dokonce o něco 
snížil, ovšem v absolutním vyjádření došlo ve městě k nárůstu o 25 osob (v okrese téměř o 
dvojnásobek absolventů). Rovněž k podstatné změně v zastoupení došlo i u osob se 
zdravotním postižením (OZP), jejichž absolutní počet se sice mírně navýšil na všech úrovních 
s výjimkou celé České republiky, kde poklesl. Ale podíl zdravotně postižených se na 
celkovém počtu uchazečů o zaměstnání významně snížil, a to na všech sledovaných úrovních. 
Ve Žďáru nad Sázavou v roce 2007 tvořila tato skupina osob asi pětinu všech 
nezaměstnaných, což bylo méně než v okrese (25,5 %) ale více než v kraji (20,7 %) i v ČR 
(18,4). V roce 2011 byl však podíl zdravotně postižených osob již 16,5 %, i když bylo těchto 
osob o 27 více než ve srovnání s rokem 2007. Nejvýrazněji se podíl osob se zdravotním 
postižením snížil na úrovni kraje. Z tohoto je tedy patrné, že navýšení počtu nezaměstnaných 
nenastalo pouze u zvláště sledovaných, hůře uplatnitelných skupin na trhu práce (absolventi a 
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mladiství a OZP), ale hospodářská krize měla komplexní dopad na všechny kategorie osob na 
trhu práce. 
 
Tab. 4.5: Změna vybraných charakteristik trhu práce ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad 
Sázavou, v Kraji Vysočina a v ČR mezi lety 2007 a 2011 (vždy k 31.12.) 

Měsíc Počet 
uchazečů 

z toho (v %) Volná 
místa PU/VM* 

Míra nezaměstnanosti  
(v %) 

ženy absolventi OZP* celkem ženy muži 
Město Žďár nad Sázavou  

2007 623 51,0 7,5 22,5 540 1,1 4,6 5,1 4,1 
2011 1 015 47,6 7,1 16,5 51 19,4 8,0 8,3 7,6 

Okres Žďár nad Sázavou  
2007 3 918 52,3 7,9 25,5 1 310 2,8 6,2 7,4 5,3 
2011 6 002 49,1 8,8 19,8 190 31,1 10,0 12,1 8,6 

Kraj Vysočina  
2007 16 202 53,9 7,8 20,7 5 765 2,6 5,6 7,0 4,6 
2011 25 605 48,6 8,5 14,4 921 27,3 9,4 10,8 8,4 

ČR  
2007 354 878 53,9 6,4 18,4 138 560 2,4 6,0 7,4 4,9 
2011 508 451 49,2 6,6 12,4 35 806 13,7 8,6 9,8 7,7 

Pramen: GIS prostorová analýza k 31.12.2007 a k 31.12.2011, Statistika nezaměstnanosti z územního hlediska, 
MPSV ČR, 2013, vlastní výpočty 
* OZP osoby se zdravotním postižením, PU/VM – počet uchazečů na jedno volné pracovní místo 
 
Ekonomická krize velmi výrazně zasáhla do počtu hlášených volných pracovních míst. Na 
konci roku 2007 bylo ve Žďáru nad Sázavou registrováno přibližně shodně uchazečů o 
zaměstnaná jako volných pracovních míst. Ve zbývajících územních jednotkách se situace 
jevila rovněž velmi příznivě, neboť poměr mezi počtem volných míst a nezaměstnanými 
nepřesahoval hodnotu 3. Během sledovaných pěti let se ovšem hodnota daného ukazatele 
v průměru v České republice zvýšila téměř šestkrát, v Kraji Vysočina a v okrese Žďár nad 
Sázavou jedenáctkrát a ve Žďáru nad Sázavou až osmnáctkrát – na jedno hlášené volné 
pracovní místo v roce 2011 připadalo již více než 19 uchazečů.  
 
Negativní vliv měla probíhající krize i na zvýšení míry nezaměstnanosti. Ve Žďáru nad 
Sázavou nastalo podstatnější navýšení nezaměstnanosti a zároveň i její míry u mužů než u žen 
(míra nezaměstnanosti mužů se téměř zdvojnásobila), rovněž výraznější navýšení bylo 
zjištěno u míry nezaměstnanosti i v případě celorepublikového průměru. V případě Kraje 
Vysočina došlo k navýšení u obou pohlaví zcela shodně. Avšak v okrese Žďár nad Sázavou 
byla zaznamenána značně vyšší změna u míry nezaměstnanosti žen.  
 
Obrázek č. 4.5 graficky přibližuje vývoj počtu uchazečů, hlášených volných pracovních míst 
a míry nezaměstnanosti ve Žďáru nad Sázavou v letech, kdy probíhala ekonomická krize. I 
když v roce 2008 byl počet uchazečů o zaměstnání nižší a míra nezaměstnanosti obdobná jako 
v roce předcházejícím, tak počet hlášených volných pracovních míst poklesl o více než 
dvojnásobek. V následujících dvou letech se situace na trhu práce ještě více zhoršovala. Počet 
uchazečů se zdvojnásobil, pracovní místa trojnásobně poklesla a míra nezaměstnanosti činila 
8,7 %. V roce 2011 je již patrné lehké oživení na trhu práce – pokles počtu uchazečů i míry 
nezaměstnanosti – i přestože volná pracovní místa i nadále klesala. 
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Obr. 4.5: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst a míry nezaměstnanosti ve Žďáru 
nad Sázavou v letech 2005–2011 (vždy k 31.12.) 

569
523

953

1086
988

516779

227

540

0

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009 2010 2011

Rok

Po
če

t u
ch

az
eč

ů 
a 

vo
ln

ýc
h 

pr
ac

ov
ní

ch
 m

íst

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M
ír

a 
ne

za
m

ěs
tn

an
os

ti 
(v

 %
)

uchazeči volná pracovní místa míra nezaměstnanosti
 

Pramen: Statistika nezaměstnanosti z územního hlediska, MPSV ČR, 2013 
 
4.2.2. Struktura nezaměstnanosti  
 
V následující kapitole bude analyzována struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání 
(tabulka č. 4.5 a obrázek č. 4.6) a délky evidence na úřadu práce (tabulka č. 4.6 a obrázek č. 
4.7). Z tabulky níže je zřejmé, že se na území Žďáru nad Sázavou nachází více kvalifikované 
pracovní síly než v okrese Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina i v České republice. Podíl osob 
s nejvýše dokončeným základním vzděláním zde činil v obou sledovaných letech méně než 
pětinu všech uchazečů o zaměstnání. To bylo podstatně méně ve srovnání s úrovní ČR, kde 
měla téměř třetina (31,7 %) všech uchazečů pouze základní vzdělání a na konci roku 2011 
jich byla stále více než čtvrtina (27,5 %). Nejvíce uchazečů o zaměstnání patřilo do kategorie 
střední vzdělání bez maturity (vyučení), i když ve městě jich byly evidovány pouze dvě pětiny 
(v roce 2007 – 42,7 %, v r. 2011 – 40,1 %), zatímco v okrese i kraji tvořili vyučení asi 
polovinu všech nezaměstnaných. V České republice se podíl těchto osob za sledované období 
mírně zvýšil. 
 
Tab. 4.6: Struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad 
Sázavou, v Kraji Vysočina a v České republice v letech 2007 a 2011 (k 31.12.) 

Územní jednotka 
Počet uchazečů 

celkem 

Struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání (v %) 

základní střední bez 
maturity 

střední 
s maturitou vysokoškolské 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 
Žďár nad Sázavou 623 1 015 16,1 17,6 42,7 40,1 31,6 29,6 9,6 12,7 
Okres Žďár nad 
Sázavou 3 918 6 002 17,4 15,4 49,2 49,6 25,2 25,0 8,2 10,0 

Kraj Vysočina 16 202 25 605 21,4 18,2 49,3 50,9 24,6 24,9 4,7 6,1 
Česká republika 354 878 508 451 31,7 27,5 42,4 43,0 21,5 23,1 4,5 6,3 

Pramen: GIS prostorová analýza k 31.12.2007 a k 31.12.2011, vlastní výpočty 
 
Uchazeči se středním vzděláním s maturitou tvořili ve Žďáru nad Sázavou v roce 2007 
necelou třetinu ze všech uchazečů o zaměstnání, což však bylo mnohem více ve srovnání 
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s okresem a krajem (přibližně čtvrtina) i ČR (přibližně pětina). Za zkoumaných pět let se 
podíl středoškoláků s maturitou ve městě o něco málo snížil, stejně jako v případě okresu, ale 
nikoliv v kraji a v ČR, kde ale podíl těchto osob nepřesáhl čtvrtinu ze všech nezaměstnaných. 
Z hlediska podílu vysokoškolsky vzdělaných uchazečů (vč. vyššího odborného vzdělání) 
převyšoval Žďár nad Sázavou hodnoty zjištěné za okres, kraj i ČR a to v obou sledovaných 
letech – v roce 2007 to bylo 9,6 % a v roce 2011 dokonce 12,7 % ze všech uchazečů o 
zaměstnání evidovaných na úřadu práce. Z tohoto tedy vyplývá, že Žďár nad Sázavou nemá 
dostatek pracovních míst pro více kvalifikovanou pracovní sílu, neboť v roce 2011 počet 
nezaměstnaných osob nejméně s maturitou dosahoval hodnoty 42,3 %, zatímco v jiných 
územních jednotkách byl nižší (v ČR dokonce 29,4 %). Naopak osoby se základním 
vzděláním a vyučeni bez maturity neměli ve Žďáru nad Sázavou problém nalézt pracovní 
uplatnění v porovnání s ostatními zkoumanými územními jednotkami.  
 
Obr. 4.6: Struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad 
Sázavou, v Kraji Vysočina a v České republice k 31.12.2011 (v %) 
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Pramen: GIS prostorová analýza k 31.12.2007 a k 31.12.2011, vlastní výpočty 
 
U uchazečů o zaměstnaná lze rovněž analyzovat délku jejich evidence na úřadu práce. Město 
Žďár nad Sázavou vykazovalo obdobné charakteristiky jako všechny ostatní zájmová území. 
Krátkodobě nezaměstnaní, tj. méně než 6 měsíců, tvořili v obou sledovaných letech největší 
skupinu uchazečů o zaměstnání a to přibližně polovinu ze všech uchazečů. Ve Žďáru nad 
Sázavou a v okrese došlo za uplynulých pět let v této skupině k poklesu (výrazněji na území 
města), naopak v kraji i v ČR k mírnému nárůstu.  
 
Více než v průměru v celé ČR bylo registrováno uchazečů o zaměstnání evidovaných na 
úřadu práce v rozmezí 6–12 měsíců. Rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi opět nejsou nijak 
markantní. Nejnižší podíl těchto osob byl zjištěn ve Žďáru nad Sázavou, v roce 2011 přibližně 
shodně jako činil celorepublikový průměr. Naopak nejmenší podíl se vyskytoval v kraji (v 
roce 2011 činil 13,2 %) a v okrese (v roce 2011 – 14,0 %). 
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Tab. 4.7: Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence na úřadech práce ve Žďáru nad 
Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina a v České republice v letech 2007 a 2011 (k 31.12.) 

Územní jednotka 
Počet uchazečů 

celkem 
Struktura uchazečů podle délky evidence na úřadu práce 

do 6 měsíců 6–12 měsíců 12 a více měsíců 
2007 2011 2007 2011 2007 2011 2007 2011 

Žďár nad Sázavou 623 1 015 52,0 46,2 17,0 16,0 31,0 37,8 
Okres Žďár nad 
Sázavou 3 918 6 002 47,8 46,5 14,3 14,0 38,0 39,5 

Kraj Vysočina 16 202 25 605 50,3 50,8 14,9 13,2 34,8 36,0 
Česká republika 354 878 508 451 46,3 48,0 15,1 15,8 38,6 36,2 

Pramen: GIS prostorová analýza k 31.12.2007 a k 31.12.2011, vlastní výpočty  
 
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (tj. osoby nezaměstnaní déle než jeden rok) byl v roce 
2007 ve městě podstatně nižší (31,0 %), než v okrese a ČR, kde tvořil téměř dvě čtvrtiny. 
Naopak o pět let později se ekonomická krize projevila i na zvýšení podílu těchto osob, 
kterých bylo ve městě evidováno na úřadu práce 37,8 % a v okrese dokonce 39,5 %, naopak 
méně v kraji i ČR, kde dokonce jejich počet mírně klesal.  
 
Obr. 4.7: Struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence na úřadech práce ve Žďáru nad 
Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina a v České republice k 31.12.2011 (v %) 
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Pramen: GIS prostorová analýza k 31.12.2007 a k 31.12.2011, vlastní výpočty  
 
V závěru této kapitoly lze konstatovat, že město Žďár nad Sázavou vykazuje příznivé 
podmínky z hlediska míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo. 
Ovšem na druhé straně zatímco pro osoby s nižším stupněm vzdělání je zde pracovních 
příležitostí více, uchazeči o zaměstnání s minimálně s maturitní zkouškou se zde uplatňují 
hůře a jejich podíl na nezaměstnaných výrazně převyšuje průměr za celou Českou republiku, 
Kraj Vysočina i okres Žďár nad Sázavou. Z hlediska délky evidence uchazečů o zaměstnání 
na úřadu práce vykazuje Žďár nad Sázavou obdobné charakteristiky jako na celém území 
České republiky – nižší podíl nezaměstnaných do 6 měsíců a vyšší podíl uchazečů hledajících 
pracovní uplatnění více než půl roku.  
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5. HOSPODÁŘSTVÍ 
 
5.1. Bilance půdy 
 
Využití půdy v  území je především ovlivněno polohou města, resp. přírodními podmínkami 
(nadmořská výška, členitost terénu, srážky, délka slunečního svitu, prodění vzduchu, teploty 
apod.). V případě měst a jejich okolí bývá omezena zemědělská půda a vyšší podíl tak spadá 
mezi zastavěné (včetně nádvoří) a ostatní7

 

 plochy. Toto pravidlo potvrzuje i bilance půdy na 
území Žďáru nad Sázavou. Z celkové rozlohy města 37,06 km2 tvoří stále ještě největší podíl 
půda orná (35,8 %), ale v porovnání s okresem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina zaujímá 
mnohem menší rozlohu. Orná půda společně se sady, zahradami (včetně vinic a chmelnic) a 
trvalými travními porosty (TTP) tvoří zemědělskou půdu. Ta se rozkládá na 49,0 % plochy 
území Žďáru nad Sázavou, což je rovněž méně než v případě okresu (55,7 %), kraje (60,3 %) 
i celé České republiky (53,6 %). Vzhledem k přírodním podmínkám, které nejsou příliš 
příznivé pro zahradnictví a výsadbu ovocných stromů a keřů a také pro založení vinic či 
chmelnic. I přesto lze ve Žďáru nad Sázavou zaznamenat nadprůměrný podíl území s tímto 
využitím, neboť ploch spadající do kategorie sady a zahrady zabírá 2,5 % rozlohy města, 
v okrese a kraji je to méně. Naopak v porovnání se všemi vyššími zemními celky byla 
existence trvalých travních porostů zjištěna jako podprůměrná (10,7 %, kraj a ČR něco málo 
přes 12 % a okres dokonce více než 14 %). 

Tab. 5.1: Využití půdy ve Žďáru nad Sázavou, v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina a v České 
republice (k 31.12.2012, v ha, v %) 

Území Orná Sady a 
zahrady* TTP Lesní 

plochy 
Vodní 
plochy 

Zastavěné 
plochy Ostatní Celkem 

Žďár nad Sázavou  
(v ha) 1 328 94 398 1 001 207 140 538 3 706 

Žďár nad Sázavou (%) 35,8 2,5 10,7 27,0 5,6 3,8 14,5 100 
Okres Žďár nad 
Sázavou (%) 40,0 1,5 14,2 34,7 2,1 1,3 6,2 157 856 

Kraj Vysočina (%) 46,6 1,6 12,1 30,4 1,8 1,3 6,2 679 560 
Česká republika (%) 38,0 3,1 12,5 33,7 2,1 1,7 8,9 7 886 598 

Pramen: Veřejná databáze ČSÚ, Praha, 2012 
* včetně vinic a chmelnic 
 
Druhou skupinou jsou nezemědělské půdy, kam patří: lesní, vodní, zastavěné a ostatní 
plochy v území. Největší podíl z nezemědělské půdy v České republice zastupují plochy lesní. 
Zalesnění Kraje Vysočina nedosahuje průměrných celorepublikových hodnot (asi třetina 
plochy území ČR) a stejně tak tomu je i na území Žďáru nad Sázavou, kde lesy tvoří pouze 
27,0 % rozlohy. Kdežto výskyt lesů v okrese Žďár nad Sázavou je nadprůměrný a lesní 
plochy zde zaujímají více než třetinu území – 34,7 %. Zbývající kategorie spadající do 
nezemědělské půdy jsou ve městě zastoupeny o větším podílu než na ostatních úrovních. Díky 
vysokému podílu rybníků a nadrží na území města rozkládajíc se vodní plochy na 5,6 % 
města (ČR i okres 2,1 %, kraj pouze 1,8 %). K již výše zmíněnému charakteru Žďáru nad 
Sázavou jakožto města je pochopitelný i o něco vyšší podíl zastavěných ploch – 3,8 % – 
v porovnání s okresem a krajem (shodně 1,3 %) i Českou republikou (1,7 %). Také podíl 
ostatních ploch nacházejících se ve Žďáru nad Sázavou přesahuje hodnoty zjištěné za okres, 
kraj (opět shodně 6,2 %) a ČR (8,9 %). 
 

                                                 
7 Ostatní plochy zahrnují např. území pod dopravními cestami (dálnice, silnice, železnice), rekreační plochy, hřbitovy, manipulační a 
skladovací plochy, dobývací plochy, skládky apod. 
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5.2. Struktura ekonomických subjektů 
 
Pro analýzu struktury ekonomických subjektů ve zkoumaném území byly využity údaje 
týkající se ekonomických subjektů, které mají ve Žďáru nad Sázavou své sídlo, případně i 
změny, které zachycují stav jejich počtu vzhledem k hospodářské krizi. Charakteristika 
struktury ekonomických subjektů bude popsána pouze u těch aktivních (tzn. vykonávajících 
svoji činnost) a to dle počtu zaměstnanců, právní formy a ekonomických činností a odvětví. 
Ve všech případech budou hodnoty zjištěné za město porovnávány s údaji za okres Žďár nad 
Sázavou, Kraj Vysočina i Českou republiku. 
 
V roce 2013 bylo na území Žďáru nad Sázavou registrováno celkem 5 153 ekonomických 
subjektů, z nichž je ale pouze 2 630 aktivních, tedy 51,0 % ekonomických subjektů vykonává 
svoji činnost. V okrese Žďár nad Sázavou je z celkového počtu subjektů aktivních 55,8 %, 
v Kraji Vysočina 57,8 % a v České republice 54,6 %. Počet aktivních ekonomických subjektů 
za poslední 4 roky mírně pokles, a tak je možné konstatovat, že se ekonomická krize měla ve 
Žďáru nad Sázavou na snížení počtu těchto subjektů vliv. V ostatních vyšších územních 
celcích nikoliv. Na sto ekonomicky aktivních obyvatel ve Žďáru nad Sázavou připadá 21,2 
aktivních ekonomických subjektů. Což je méně jak v celém okrese (23,5), v kraji (23,7) i 
v celé České republice (26,7). Důvodem podprůměrných hodnot je především menší počet 
aktivních ekonomických subjektů. Ve srovnání s městem Havlíčkův Brod, kde je přibližně 
stejný počet ekonomicky aktivních obyvatel připadá na 100 těchto osob 24,5 aktivních 
ekonomických subjektů.  
 
Rozdělení aktivních ekonomických subjektu z hlediska právních forem je následující. Mezi 
nejvíce zastoupené skupiny ve Žďáru nad Sázavou patří 1654 fyzických osob podnikajících 
dle živnostenského zákona (62,9 %, v okrese 62,8 %, v kraji 61,8 % ale v pouze ČR 58,7 %) a 
370 obchodních společností (14,1 %, v okrese pouze 10,3 %, v kraji 11,4 %, ale v ČR 
dokonce 20,4 %). Z obchodních společností byla téměř většina s ručením omezeným – 340 
subjektů (12,9 % ze všech aktivních ekonomických subjektů, v okrese 9,4 %, v kraji 10,5 % a 
v ČR až 18,7 %) a pouze 22 akciových společností (0,8 %, v okrese i v kraji 0,7 %, v ČR 1,4 
%). Ve Žďáru nad Sázavou bylo dále registrováno 30 podnikatelů – zahraničních osob, 30 
družstev, 28 společenství vlastníků jednotek, 22 zemědělských podnikatelů a 18 
příspěvkových organizací. 
 
Z hlediska počtu zaměstnanců šlo téměř ve všech případech o subjekty, které neměly uveden 
počet zaměstnanců a nebo byly bez zaměstnanců. Ve Žďáru nad Sázavou tvořily podíl 79,5 
%, což bylo o něco málo méně než v okrese (82,7 %), v kraji (83,3 %) i v ČR (81,1 %). 
Největší počet firem zaměstnává ve městě 1–5 pracovníků – tj. 357 ekonomických subjektů 
(13,6 % všech subjektů) – tedy více než bylo zjištěno ve všech sledovaných jednotkách (okres 
11,6 % a kraj 11,1 %) a přibližně stejně jako v ČR (13,2 %). Naopak podniků s více než 500 
zaměstnanci se ve Žďáru nad Sázavou nacházelo pět (0,2 %) – ŽĎAS, a.s., TOKOZ, a.s., 
Cooper-Standard Automotive Česká republika, s.r.o., Hettich ČR, k.s. a ZDAR, a.s., v okrese 
Žďár nad Sázavou pak 9 firem (0,1 %) a v Kraji Vysočina 43 firem (0,1 %). Dle počtu 
zaměstnanců mělo celkem 12 podniků mezi 100 a 499 pracovníky, podíl tak činil 0,5 %, více 
než ve všech studovaných územních jednotkách, kde bylo zjištěno zastoupení 0,3 % (okres – 
43, kraj – 217 a ČR – 5 146 firem). V kategorii od 20 do 99 zaměstnanců bylo ve městě 
registrováno 48 subjektů – tj. 1,8 % a podíl byl rovněž shodný ve všech územích (okres – 254, 
kraj – 1 113 a ČR – 24 531 firem). 
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Dle rozdělení do sektorů národního hospodářství (NH) jich z celkového počtu 2 630 aktivních 
ekonomických subjektů patřilo 86 do primárního sektoru (3,3 %, v okrese Žďár nad Sázavou 
však 10,6 %, v Kraji Vysočina 9,3 a v České republice pouze 4,8 %), 646 do sekundárního 
sektoru (pouze 24,6 %, v okrese 30,1 %, v  kraji 29,4 % a v ČR 25,2 %). Z celkového počtu 
firem spadajících do druhého sektoru NH se 346 z nich zabývá průmyslem (13,2 %, v okrese 
16,0 %, v kraji 15,3 % a v ČR 12,8 %) a 300 stavebnictvím (11,4 %, v okrese 14,1 %, v kraji 
14,1 % a v ČR 12,4 %). Do posledního sektoru, terciéru spadá 1 839 firem (69,9 %, v okrese 
pouze 56,1 %, v kraji 58,3 % a v ČR 66,9 %). Ve zkoumaném území se nacházejí i 
ekonomické subjekty, jejichž zařazení do sektorů nebylo zjištěno, ve Žďáru nad Sázavou je 
takovýchto firem 59 (2,2 %, ve zbývajících územích kolem 3 %).  
 
Největší počet ekonomických subjektů patřících do odvětví zpracovatelského průmyslu 
(sekundér) zastupuje obdobně jako v okrese Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina i České 
republice hutnický a kovozpracující průmysl (92 společností, tj. 3,5 % všech aktivních 
ekonomických subjektů, v okrese 4,4 % obdobně jako v kraji 4,1 % a v ČR 3,2 %). Z odvětví 
terciéru počtem subjektů dominoval ve Žďáru nad Sázavou obchod (486 subjektů, tj. 18,5 %, 
v okrese pouze 15,5 %, v kraji ještě méně – 14,5 %, v ČR 18,6 %) a služby pro podniky 
zahrnující činnosti v oblasti nemovitostí, právní a účetní, architektonické a inženýrské, 
výzkum a vývoj, reklamu a průzkum trhu a ostatní profesní činnosti (235 subjektů, tj. 17,5 %, 
v okrese pouze 10,0 %, v kraji 12,5 % a v ČR 18,3 %). Ubytováním a stravováním se 
věnovalo ve městě 143 subjektů (5,4 %, v okrese 4,6 % obdobně jako v kraji – 4,3 % a o něco 
více než v ČR – 4,8 %. Dále na území města působilo 5 organizací z oblasti veřejné správy 
(včetně obrany a povinného sociálního zabezpečení), ze vzdělání 82 a ze zdravotnictví 85 
subjektů. 
 
Z rozboru výše je možné konstatovat, že ve výrobních odvětvích národního hospodářství má 
ve Žďáru nad Sázavou sídlo méně aktivních ekonomických subjektů než v průměru v celém 
okrese Žďár nad Sázavou a v Kraji Vysočina. Struktura subjektů dle klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE) se více přibližuje průměrné struktuře zjištěné za celou 
Českou republiku, i když jsou patrné drobné niance např. u služeb pro podniky a v oblasti 
stravování a ubytování. 
 
5.2.1. Zemědělství 
 
Město Žďár nad Sázavou leží v průměrné nadmořské výšce 580 m n. m. a z hlediska typu 
zemědělských výrobních oblastí patří do bramborářské oblasti (přesahy řepařské i horské 
oblasti). Pro tu je charakteristický středně zvlněný až silně svažitý terén, kambizeměmi 
(hnědé horské lesní půdy), převážně hlinitopísčité až písčitohlinité půdy s nižším zastoupením 
mělkých a silně skřetovitých půd, dále pak mírně teplými klimatickými podmínkami s 
průměrnou roční teplotou 6–8°C a průměrnými úhrny srážek od 500 mm až do 750 mm za 
rok. Z hlediska zemědělské produkce se zde pěstují především konzumní, průmyslové a 
sadbové brambory, krmné obilniny (pšenice, ječmen, oves, kukuřice), řepka nebo len. 
Bramborářská oblast tvoří necelou pětinu zemědělského půdního fondu České republiky. Na 
území Žďáru nad Sázavou se nenachází žádný větší chov hospodářských zvířat.  
 
Jak již bylo zmíněno výše, se sídlem ve Žďáru nad Sázavou bylo zařazeno do primárního 
sektoru 86 aktivních ekonomických subjektů. Z tohoto počtu se nejvíce subjektů zabývalo 
zemědělstvím – 71, dále 11 lesnictví a 4 společnosti rybářstvím. Dle počtu zaměstnanců 
(100–199 osob) patří mezi největší zaměstnavatele v oblasti zemědělské, konkrétně živočišné 
výroby ve městě společnost AGROFARM, a.s., která je zaměřena na chov prasat a působí již 
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od roku 1992. Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti poskytuje od roku 
1993 firma ZAHRADA VYSOČINA, s.r.o. s přibližně 24 zaměstnanci. Kromě zahradního 
centra provozuje také hospodu Na divočině a ZOO – EKO centrum, kde najdeme ZOO 
koutek nebo dětské hřiště. Poskytují služby i pro školy v přírodě (výuka v učebně i v přírodě, 
videoprojekce atp.). V místní části Veselíčko se nachází firma zaměstnávající až 49 
pracovníků – Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s. (vznik v r. 1992), která se zabývá 
podpůrnou činností pro rostlinnou výrobu (ochrana rostlin, aplikace kejdy, setí kukuřice, 
poradenství pro zemědělce, prodej hnojiv, chemikálií, olejů apod.). V oblasti lesnictví je 
největším zaměstnavatelem KINSKÝ Žďár, a.s. (přibližně 100 zaměstnanců), jehož 
zaměření je na těžbu dřeva. Kromě toho provozuje také Obchodní dům (prodej zboží pro les, 
dům a zahradu).  
 
5.2.2. Průmysl 
 
Průmyslových firem bylo ve Žďáru nad Sázavou v roce 2013 registrováno 346 subjektů, 
z nichž spadá 321 do odvětví zpracovatelského průmyslu, 19 firem se zabývá výrobou a 
rozvodem elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu a pouze 6 subjektů zásobováním 
vodou a činnostmi souvisejícími s odpadními vodami, odpady a sanacemi. Těžbou a 
dobýváním nerostných surovin, rovněž jedno z odvětví průmyslu, se žádná z firem se sídlem 
na území města nenachází. Žďár nad Sázavou má dlouholetou průmyslovou tradici v podobě 
hutnických, strojírenských a kovozpracujících odvětví, jak již bylo naznačeno v úvodní 
kapitole týkající se historického vývoje města. Po roce 1948 vlivem cíleně směřovaných 
státních investic a vznik národních podniků, které zaměstnávaly a doposud zaměstnávají 
vysoké počty zaměstnanců. V posledních 20 letech vývoje se struktura zaměstnanosti 
v průmyslu ve Žďáru nad Sázavou podstatně změnila, i když některé společnosti fungují do 
současnosti, ale v transformované podobě a pod jiným názvem.  
 
V tabulce č. 5.3 jsou uvedeni největší zaměstnavatelé působící v roce 2013 na ve 
zpracovatelském průmyslu se sídlem ve Žďáru nad Sázavou. Pořadí je uvedeno dle počtu 
zaměstnanců, tedy nejvíce pracovníků má firma ŽĎAS, a.s. (asi 2 500 osob) a nejméně 
společnost VAMAFIL, s.r.o. (více než 100 zaměstnanců). Při tvorbě předcházejícího 
Strategického plánu v roce 2006 byla největším průmyslovým zaměstnavatelem ve městě 
firma ŽĎAS, a.s. (asi 2 900 zaměstnanců). Pořadí se za uplynulých sedm let nezměnilo, a tak 
je největší firmou i v současnosti ŽĎAS, a.s. se zhruba 2 500 zaměstnanci (konec roku 2013). 
Vlastníkem je od roku 2002 společnost Železiarne Podbrezová, a.s. se sídlem na Slovensku. 
Od roku 2006 měla společnost každoročně počet zaměstnanců pohybující se mezi 2 500–
2 999 osob kromě roku 2009, kdy vlivem ekonomické krize byl redukován počet pracovníků 
až na 2 358 osob. Výroba tehdejších Žďárských strojírnách a slévárnách, n.p. začala v roce 
1951, privatizace státního podniku proběhla v roce 1992 za vzniku akciové společnosti 
ŽĎAS. Firma soustředí na výrobu a dodání např. odlitků, tvářecích strojů, kovacích lisů, 
zařízení válcoven nebo na rekonstrukci a modernizaci strojů. V současnosti patří ŽĎAS, a.s. 
k významným českým výrobcům strojů a zařízení pro další výrobu s ročním obratem 
přesahujícím 3,1 mld. Kč. Společnost rovněž vlastní řadu nemovitostí jako je Hotelová 
ubytovna ŽĎAS (Veselská 62) poskytující ubytování jak pro zaměstnance firem na Vysočině, 
tak i pro turisty. Dále k podniku patří Hotel Svratka (Na Vyhlídce 41, Svratka), kde je možné 
trávit rodinnou dovolenou a umožňuje i využití ke kongresové turistice. Firma je také 
zřizovatelem Informačního a turistického centra (Zámek 11). V areálu firmy se nachází 
Střední škola technická Žďár nad Sázavou, kde byla zahájena výuka již v roce 1952 určená 
k vyškolení pracovníků určených pro firmu ŽĎAS, a.s. i pro ostatní podniky v regionu.    
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Dlouhodobou historii má v regionu Žďárska také společnost TOKOZ, a.s., která s odvíjí od 
koupi areálu dnešního podniku v roce 1920. Poté zde byla zahájena výroba drobného 
kovového zboží a visacích zámků. Postupem času byla produkce rozšířena na výrobu 
rybářských potřeb. V roce 1948 byla firma znárodněna a o dva roky později vznikl národní 
podnik Továrny na kovové zboží. Privatizace proběhla v roce 1998 na TOKOZ, a.s, přibližně 
650 zaměstnanců se v současnosti soustředí na výrobu zámků a kování pro domácnosti i firmy 
(tradiční výroba visacích zámků, uzamykatelných mechanizmů a nábytkové kování) a na 
zakázkovou výrobu pro různá průmyslová odvětví – automobilový průmysl, stavební kování 
ad. Specializovaní zaměstnanci poskytují servis při nouzovém otvírání bytů a objektů až do 
vzdálenosti 30 km. Dále provozuje Firemní prodejnu TOKOZ a.s. (Nádražní 19), kde je 
možné zakoupit všechny komponenty související se zámky a kováními.  
 
Třetí největším průmyslovým zaměstnavatelem zaměřující se na strojírenství je firma 
Cooper-Standard Automotive Česká republika, s.r.o. zaměstnávající více než 500 osob. 
Vznik firmy je datován k roku 1998 a vlastníky jsou dva nizozemští společníci – Cooper-
Standard Automotive International Holdings B.V. (majoritní podíl) a CSA International 
Holdings Coöperatief U.A. – jde o mezinárodní společnost, která vznikla v roce 1960 a která 
má nyní celosvětovou působnost – na 5 kontinentech v asi 20 zemích se nachází více než 80 
výrobních závodů. Zaměření výroby je na díly a příslušenství pro motorová vozidla – 
čerpadla, ložiska, rychlospojky, těsnící systémy, systémy vytápění i chlazení, palivové i 
brzdové systémy nebo řízení emisí a výkonu. Ve společnosti Cooper-Standard Automotive 
Česká republika, s.r.o. se výroba specializuje na kapalinové systémy a   mezi další činnosti 
patří obrábění a výroba zámků, kování, nástrojů či nářadí.  
 
I společnost Hettich ČR, k.s. patří k těm s dlouhou linií vývoje v historii. Již v roce 1888 
vyvinul Karl Hettich účinnou metodu pro výrobu součástky do kukačkových hodin. 
V průběhu historie došlo ke zdokonalování jednotlivých výrobků a v současnosti je světovou 
špičkou ve výrobě techniky – zámků a kování – pro nábytek. Společníci firmy jsou dva: 
Anton Hettich Auslandsbeteiligungs-Verwaltungs-GmbH (kamandista, Německo) a “Hettich 
ČR – správa, s.r.o.“ (komplementář, Žďár nad Sázavou). Sídlo celé společnosti je zároveň 
sídlem již zmíněné německé firmy Kirchlengern, kde se také společnost postupně rozrostla o 
nové vývojové a výzkumné středisko, logistické centrum a další výrobní halu. Působnost 
firmy je rovněž celosvětová a jen v Evropě má výrobní střediska ve více než 30 zemích. Ve 
Žďáru nad Sázavou vznikla firma v roce 1993 a v současnosti má více než 500 zaměstnanců. 
Výrobky nábytkového kování je ve městě možné zakoupit v provozovně firmy M - Kupr, 
s.r.o. (Brněnská 30). 
 
Dále budou uvedeny největší průmyslové společnosti, jejichž počet zaměstnanců se pohybuje 
od 250 do 499 osob (ENPEKA, a.s., DEL, a.s., PKS okna, a.s.) a od 100 do 199 osob 
(GRATA, spol. s r.o. a VAMAFIL, spol. s r.o.).  
 
Významné postavení mají mezi největšími zaměstnavateli zpracovatelského průmyslu 
potravinářské firmy. Pátým největším průmyslovým zaměstnavatelem je totiž pekárenská a 
cukrárenská společnost ENPEKA, a.s., která měla v roce 2013 přibližně 300 zaměstnanců. 
Vznikla v roce 1991, ještě jako společnost s ručením omezeným, privatizací Pekárny a 
cukrárny (od roku 1980 součást státního podniku Jihomoravské pekárny). Ke změně právní 
formy na akciovou společnost došlo až v roce 2003 z rozhodnutí valné hromady. 
V současnosti je prostřednictvím rozvozových linek zásobováno více než 600 odběrných míst 
po celém okresu Žďár nad Sázavou i mimo něj. Výrobky je možné zakoupit i ve firemních 
prodejnách, které se nejčastěji nacházejí v obcích po celém okresu Žďár nad Sázavou, jako je 
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např. Nové Město na Moravě, Bystřice na Pernštejnem, Velké Meziříčí, Křižanov, Velká 
Bíteš, ale i v některých obcích sousedních okresů – v Nedvědici, v Havlíčkově Brodě nebo v 
Poličce. Jenom na území Žďáru nad Sázavou je možné nakoupit výrobky v 6 kamenných a 
v 1 pojízdné prodejně. Firma také rozšířila nabídku pekárenských a cukrárenských produktů o 
mléčné výrobky (jogurty a dezerty) a o studenou kuchyni (různé druhy salátů, aspiků, 
chlebíčků, pomazánek, plněných baget nebo jednohubek). Do vlastnictví společnosti patří 
Penzion VRCHOVINA, který prošel v roce 2006 rekonstrukcí a současně zde byla vystavěna 
nová restaurace a hala na bowling. 
 
Mezi další strojírenské podniky se sídlem na území města patří DEL, a.s., který vznikl 
z původní elektrotechnické divize společnost ŽĎAS, a.s. v roce 1995 a tehdy zde bylo 
zaměstnáno asi 120 osob (v roce 2013 přibližně 280 pracovníků). Firma se zabývá 
projektovým managementem, engineeringem, robotizací, mechanizací, modernizací v oblasti 
strojírenství a také výrobou elektrických rozvaděčů, strojním vybavením a zámečnickými 
pracemi. Rovněž je firma schopná zajistit montáže a servis zařízení dodaných společností. 
 
Firma PKS okna, a.s. patří do skupiny firem PKS holding, a.s. a zabývá se výrobou a 
prodejem plastových, dřevěných a hliníkových oken, dveří, stěn či zimních zahrad. Jako 
akciová společnost vznikla v roce 1996 z původní firmy Agrostav a v roce 2013 zde bylo 
zaměstnáno něco málo přes 200 osob. Jednou za čtvrt roku společnost vydává časopis 
Okenář, ve kterém je možné nalézt  např. aktuality z dění ve firmě, zveřejnění novinek nebo 
nejrůznější rady a tipy týkající se oken. Pobočky společnosti je možné navštívit ne dalších 10 
místech České republiky (Praha, Brno, Hradec Králové, Jihlava, Havlíčkův Brod, Chrudim, 
Kolín, Litomyšl, Benešov a Jesenice). 
 
Nábytkářská společnost GRATA, s.r.o. se nachází v areálu firmy ŽĎAS, a.s. a zaměřuje se 
na výrobu nábytkových dvířek a to od roku 1992. Většinu svých produktů firma doposud 
vyvážela do zahraničí, především do Německa. Posledním největším průmyslovým 
zaměstnavatelem ve městě je firma VAMAFIL, s.r.o. Vlastníky firmy je nizozemská firma 
DIJKSTRA INDUSTRIAL FIBERS B.V. (majoritní společník, 95 %) a Mgr. Milan VÍŠKA. 
Společnost se specializuje na výrobu vysoce výkonných chemických vláken pro všechny 
druhy textilií (lana, sítě, řemeny, geotextilie, optické a elektromechanické kabely atp.).  
 
Tab. 5.2: Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Žďáru nad Sázavou působící ve zpracovatelském průmyslu 
(v roce 2013) 

IČO Název Odvětví průmyslu 

46347160 ŽĎAS, a.s. hutnictví, slévárenství, 
strojírenství 

25670042 TOKOZ, a.s. kovozpracující 
25824031 Cooper-Standard Automotive Česká republika, s.r.o. strojírenství 
49437283 Hettich ČR, k.s. kovozpracující 
44963378 ENPEKA, a.s. potravinářský 
63487454 DEL, a.s. strojírenství 
65276507 PKS okna, a.s. ostatní zpracovatelský 
46971157 GRATA, s.r.o. nábytkářský 
48531430 VAMAFIL, s.r.o. chemický 

Pramen: Registr ekonomických subjektů, ČSÚ, 2013 
 
Společnost atx - technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o. (vznik v roce 
1997) se řadila v ještě v roce 2011 mezi 8 největších zaměstnavatelů v oblasti 



 
 

© Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o., 2014 57 

zpracovatelského průmyslu. Firma se celosvětově orientovala na instalaci průmyslových 
strojů a zařízení zejména v automobilovém průmysl, jenž významně ovlivnila ekonomická 
krize. Dopad to mělo i na žďárskou firmu, která postupně ztrácela zakázky. Roční obrat firmy 
do roku 2009 činil necelých 200 mil. Kč, v roce 2009 asi 95 mil. Kč, v roce 2010 došlo 
k oživení na necelých 180 mil. Kč, ale v roce 2011 pokles na 130 mil. Kč. Koncem roku 2012 
skončila firma v konkursu. Majetek firmy získala firma EICHLER CAMPANY, s.r.o., rovněž 
se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, která se zabývá kovozpracujícím průmyslem.  
 
5.2.3. Stavebnictví 
 
Ve stavebnictví působilo v roce 2013 ve Žďáru nad Sázavou celkem 300 aktivních 
ekonomických subjektů, z nichž 214 firem se zabývalo specializovanými stavebními 
činnostmi, 82 firem výstavbou budov a na inženýrské stavitelství se zaměřovaly 4 subjekty. 
Největší stavební firmou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou je společnost PKS stavby, a.s. 
(další člen skupiny firem PKS holding, a.s.).  Společnost, která vznikla v roce 1992, je 
generálním dodavatelem staveb s asi 300 zaměstnanci poskytující pro své zákazníky 
kompletní stavební servis, tj. od přípravy zakázky, zpracování projektové dokumentace až po 
realizaci stavby. Firma je rovněž řazena mezi nevýznamnější společnosti v České republice 
v oblasti stavebnictví s orientací na pozemní stavby a to především na objekty: občanské 
vybavenosti, průmyslové, ekologické, pro sport a tělovýchovu nebo školství a kulturu. PKS 
stavby, a.s. vlastní řadu ocenění – za stavbu Vysočiny (v letech 2003–2007, 2009, 2012 a  
v roce 2013), stavbu roku (v letech 1997 a 2011) za zaměstnavatele regionu (v r. 2010 a 2011) 
a v roce 2012 se stala stavební firmou roku. 
  
Mezi další významnou stavební firmu patří společnost AQUASYS, s.r.o., která se zabývá 
výstavbou vodohospodářských děl, dopravních, železničních, lesotechnických, ekologických 
a jiných pozemních staveb. Rovněž působí na poli autodopravy a transportu, mechanizace, 
drcení nebo demolice. Společnost vznikla v roce 1997 a vlastníkem je firma TELESYS, s.r.o. 
Třetí největší stavební firmou ve městě je SPG - LINE, s.r.o., která vznikla před 10 lety (tj. 
v roce 2003, vlastník ing. Radek Gregor) a specializuje se na realizaci plynovodů a jiných 
vodohospodářských staveb (vodojemů, kanalizací). 
 
Více než 20 zaměstnanců měly z firem působících ve stavebnictví následující společnosti. 
VHS Žďár nad Sázavou, s.r.o., která vznikla již v roce 1991 a její zaměření je stejné jako 
v případě výše uvedené firmy SPG - LINE, s.r.o. Vlastníky firmy jsou Bohumír ŠIMEK a 
Ladislav HOUZAR, oba mají 50 % podíl. MEGALITY, s.r.o. (vznik v r. 1999, vlastník ing. 
Karel ŠVANDA) provádí výstavbu bytových i nebytových budov – stavby na klíč, přestavby 
bytových jader, zateplování a rekonstrukci staveb, sádrokartonové konstrukce či zámkové 
dlažby. Poslední větší stavební společnost sídlící ve zkoumaném městě je firma 
INTERFLEX, s.r.o. (vlastníci: Lubomír PLECHL – 62 %, Renata PLECHLOVÁ, vznik v r. 
1994). Specializuje na výstavbu, opravu, povrchovou úpravu a na speciální spárování 
průmyslových betonových podlah. 
Z menších společností je možné uvést firmy Střechokomplex, s.r.o. (klempířské a 
pokrývačské práce), PAMEX ŽĎÁR, s.r.o. (instalace a renovace rozvodů vody, odpadů, 
plynu, elektroinstalace, generální opravy domů, bytů a koupelen), A + Š STAVBY, s.r.o. 
(výstavba bytových a nebytových budov, rekonstrukce památkově chráněných objektů, 
klempířské a pokrývačské práce atd.), KOVAČKA, s.r.o. (stavební, geodetické a zemní 
práce) a KÖNIG CZ, s.r.o. (pozemní a inženýrské stavby). Všechny zaměstnávají více než 
10 pracovníků. Výše popsané stavební firmy seřazené dle počtu zaměstnanců jsou uvedeny 
v tabulce níže. 
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Tab. 5.3: Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Žďáru nad Sázavou působící ve stavebnictví (v roce 2013) 
IČO Název Počet zaměstnanců 

46980059 PKS stavby, a.s. 250–499 
25344447 AQUASYS, spol. s r.o. 100–199 
26906953 SPG - LINE, s.r.o. 25–49 
13695355 VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o. 20–24 
25558145 MEGALITY, s.r.o. 20–24 
60703024 INTERFLEX, s.r.o. 20–24 
25326392 Střechokomplex, s.r.o. 10–19 
25506722 PAMEX ŽĎÁR, s.r.o. 10–19 
25560263 A + Š STAVBY, s.r.o. 10–19 
28326474 KOVAČKA, s.r.o. 10–19 
45477752 KÖNIG CZ, spol. s r.o. 10–19 

Pramen: Registr ekonomických subjektů, ČSÚ, 2013 
 
5.2.4. Služby 
 
Služby jsou z hlediska počtu ekonomických subjektů největším sektorem ekonomiky města. 
V rámci nich je registrováno 1 839 aktivních ekonomických subjektů (pro rok 2013), nejvíce 
pak v oblasti obchodu (486 firem), dále v profesních, vědeckých a technických činností (378 
firem), v peněžnictví a pojišťovnictví (145 firem) a v oblasti ubytování, stravování a 
pohostinství (143 firem).  
 
Největší zaměstnavatele ve službách, dle počtu pracovníků, jsou uvedeny v tabulce č. 5.5. 
 
Tab. 5.4: Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Žďáru nad Sázavou působící ve službách (v roce 2013) 

IČO Název Počet zaměstnanců 
46965815 ZDAR, a.s. 500–999 
00295841 Město Žďár nad Sázavou 200–249 
25331698 P a Č - Prádelna a čistírna, s.r.o. 100–199 
43379168 Sociální služby města Žďár nad Sázavou 100–199 
48895598 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 100–199 
00025186 Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 100–199 
00226106 Střední škola technická Žďár nad Sázavou 50–99 
27757421 RASYGUARD, s.r.o. 50–99 
43380123 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 50–99 
47900539 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. 50–99 
47904585 Compas automatizace, spol. s r.o. 50–99 
48895229 Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 50–99 
48895407 Gymnázium Žďár nad Sázavou 50–99 
48899119 Poliklinika Žďár nad Sázavou 50–99 
64509818 ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 50–99 
65276493 PKS holding, a.s. 50–99 
65759800 SPORTIS, příspěvková organizace 50–99 
71001565 Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 50–99 

71196234 Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková 
organizace 50–99 

Pramen: Registr ekonomických subjektů, ČSÚ, 2013 
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Patří sem společnost ZDAR, a.s., jejíž vznik je datován již k roku 1992, kdy mezi 
podnikatelské aktivity patřily následující obory: osobní a nákladní doprava, technické, 
zasilatelské, obchodní a speciální služby. V současnosti je předmětem hlavní činnosti silniční 
nákladní doprava.  Mimo všechny ostatní služby také provozuje cestovní kancelář, dvě 
čerpací stanice a dceřinou společnost AUTOŠKOLA VYSOČINA, s.r.o. 
Ze sektoru služeb lze dále zmínit především středně velké zaměstnavatele, jako jsou v oblasti 
veřejné správy Město Žďár nad Sázavou a Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, v sociálních 
službách Sociální služby města Žďár nad Sázavou a ve zdravotnictví Poliklinika Žďár nad 
Sázavou. Do největší skupiny významných zaměstnavatelů v sektoru služeb patří školství. To 
na území města zabezpečují: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad 
Sázavou, Střední škola technická Žďár nad Sázavou, Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4, Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, Gymnázium Žďár nad Sázavou, 
Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace a Základní škola Žďár nad 
Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace. Dále pak: P a Č - Prádelna a čistírna, 
s.r.o. (praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků), ZZN Hospodářské 
potřeby, a.s. (obchod), PKS holding, a.s. (ubytování, hotelnictví), RASYGUARD, s.r.o. 
(bezpečnostní a pátrací činnosti), Compas automatizace, spol. s r.o. (činnosti v oblasti 
programování) a na ostatní profesní činnosti vykonává SPORTIS, příspěvková organizace. 
 
5.2.5. Příležitost pro rozvoj podnikání 
 
Na území Žďáru nad Sázavou jsou dle územního plánu vymezeny 2 výrobní zóny. První 
z nich je vyčleněna v severní části města (TOKOZ, a.s.), kde se nepočítá s dalším rozvojem 
tohoto území. Druhá se pak nalézá v jižní části města (ŽĎAS, a.s., U Kamenného rybníka, 
ulice Brněnská, Jamská, U Malého lesa), kde je možné určit několik lokalit, kde se nachází 
větší kumulace podnikatelských subjektů a kde jsou vyčleněné plochy určené k výstavbě 
objektů zabývajícími se výrobními aktivitami. 
 
Hlavní lokalita, která je připravena na dobudování, je průmyslová zóna Jamská, umístěná 
v relativně rovinatém terénu v jihovýchodní části města. Zóna je situována podél ulice Jamská 
(silnice č. III/35421) a její celková plošná výměra činí 200 000 m2. Byla budována ve dvou 
etapách a v obou případech získalo město dotaci prostřednictvím Agentury pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest.  
 
Tab. 5.5: Podnikatelské subjekty nacházející se v průmyslové zóně Jamská (v roce 2013) 

IČO Název Adresa provozovny/adresa sídla 
25561359 MTeZ, s.r.o. Jamská 45 
60112387 ARROW International CR, a.s. Jamská 47/Pražská třída 209/182, Hradec Králové 
48531430 VAMAFIL, spol. s r.o. Jamská 49 
26927306 KOVO Koukola, s.r.o. Jamská 51/Mezírka 775/1, Brno-střed 
26277841 VODASERVIS, s.r.o. Jamská 53 
25525930 NOVANYL s.r.o. Jamská 53/Tyršova 480/1 
60742569 Velkoobchod pneu Vladimír Máca, s.r.o. Jamská 55/Pávovská 4693/3a, Jihlava 
28325176 TISKÁRNA UNIPRESS, s.r.o. Jamská 57 
60728485 DALIX, s.r.o. Jamská 59 
25344447 AQUASYS, spol. s r.o. Jamská 65 
26942097 OBALY VYSOČINA, s.r.o. Jamská 67 
47910305 VHS Bohemia a.s. Jamská 69/Haškova 153/17, Brno-sever 

Pramen: vlastní šetření 
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V roce 2003 byla dokončena první etapa s celkovými náklady 53,4 mil. Kč (dotace 20 mil. 
Kč) a v roce 2007 byla završena etapa druhá o výdajích 24,3 mil. Kč (dotace 10,8 mil. Kč). 
V současnosti zde mají sídlo, nebo provozovny podnikatelské subjekty zaznamenané 
v tabulce č. 5.5. 
 
Mezi nejnovější vyčleněnou průmyslovou zónu patří rovněž jihovýchodně situovaná lokalita 
mezi ulicí Jamskou a Novoměstskou o celkové výměře 114 400 m2. Subjekty působící 
v průmyslové zóně Novoměstská musí, podle územního plánu, svým odvětvím své 
podnikatelské činnosti spadat do výrobních služeb a řemesel – výroba a výrobní služby 
průmyslové, popř. zemědělské, sklady, zařízení velkoobchodu. Podmínečně přípustná je i 
možnost výstavby objektů zaměřujících se na komerční aktivity, výzkum, zábavní nebo např. 
veletržní zařízení. Naopak jako nepřípustné je využití jako bydlení a obslužné činnosti, děje a 
zařízení, které s bydlením bezprostředně souvisejí. Do budoucna je také plánována 
propojovací komunikace mezi ulicí Jamskou (silnice č. III/35421) a Novoměstskou (silnice č. 
I/19). Výška vznikajících objektů v území nesmí přesáhnout dvě nadzemní podlaží (výška 
římsy do 10 m). Do roku 2013 zde prozatím bylo vybudováno 5 firem, které jsou uvedeny 
v tabulce níže. 
 
Tab. 5.6: Podnikatelské subjekty nacházející se v průmyslové zóně Jamská x Novoměstská (v roce 2013) 

IČO Název Adresa provozovny/adresa sídla 
25326392 Střechokomplex, s.r.o. Jamská 6 
28285531 LS MONT, s.r.o. Jamská 8 
27722287 VÝSTAVBA KLAFAR, s.r.o. Jamská 8 
18117422 Pelikán Milan, ing. Jamská 8/Lučiny 1 
44018045 GIENGER, spol. s r.o. Jamská 8/Kvítkovická 1633, Napajedla  

Pramen: vlastní šetření 
 
Třetí oblastí je lokalita Jihlavská rozprostírající se v jihozápadní části města za firmou 
Hettich ČR, k.s. Na asi 21 tis. m2 mohou být umístěny výrobní podniky jak zemědělské, 
průmyslové, tak ze sektoru služeb, včetně administrativy provozoven. Všechny ekonomické 
subjekty by pak měly být umístěny převážně v uzavřených areálech s nízkou frekvencí styku 
s veřejností. Dopravní obslužnost území je ze směru od velkého Beranova po silnici č. II/353, 
na které dojde pouze k vybudování prodloužení sjezdu do průmyslové zóny. Kritéria pro 
využití pozemků či maximální povolené výšky budov, dle územního plánu, je shodné jako 
v případě předcházející průmyslové zóny Novoměstská.  
 
Poslední průmyslovou zónou je opět lokalita ul. Jihlavská, jejíž výstavba a rozvoj je plánován 
v souvislosti s výstavbou obchvatu, resp. s přeložkou silniční komunikace č. I/37, nebo 
v případě prodloužení sjezdu z ulice Jihlavské (silnice č. II/353). Využití pozemků je obdobné 
jako výše s tím, že je zde výstavba určena pro centrální středisko pro třídění a recyklaci 
stavebních materiálů a pro objekty zabývající se zahradnictvím. Zóna se rozkládá v jižní části 
města o celkové ploše necelých 42 tis. m2.  
 
Žádná z ploch na území Žďáru nad Sázavou není začleněna na seznamu brownfieldů 
(CzechInvest) a ani nepatří mezi staré ekologické zátěže (Systém evidence kontaminovaných 
míst, projekt Ministerstva životního prostředí). 
 
 



 
 

© Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o., 2014 61 

6. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 
 
6.1. Vzdělanostní infrastruktura 
 
Úroveň výchovy a vzdělání patří mezi základní ukazatele socioekonomické charakteristiky 
území. Předškolní, základní a střední (včetně dvou vyšších odborných škol) vzdělávání 
v současnosti na území Žďáru nad Sázavou zabezpečuje 20 školských zařízení. Žďár nad 
Sázavou je také městem, které umožňuje dosáhnout vysokoškolského vzdělání. Fakulta 
strojního inženýrství VUT v Brně zde umožňuje externí výuku v bakalářském studijním 
oboru. V oblasti mimoškolních a zájmových aktivit dětí je důležitá existence a činnost 
Základní umělecké školy Františka Drdly a příspěvkové organizace Active – středisko 
volného času. Ve městě je rovněž možné využít služeb výchovného ústavu nebo 
pedagogicko-psychologické poradny.  
 
6.1.1 Předškolní vzdělávání 
 
Město Žďár nad Sázavou je zřizovatelem jedné mateřské školy – Mateřská škola Žďár nad 
Sázavou – která má po celém území města 7 odloučených pracovišť. Ve školním roce 
2006/2007 bylo otevřeno o jedno pracoviště méně (MŠ Okružní) a celková kapacita byla 673 
míst, přičemž zde bylo umístěno 562 žáků, takže využití bylo 83,5 %. Celková kapacita všech 
7 pracovišť mateřské školy je v současnosti 716 žáků (nejvíce MŠ Veselská – 168 míst, MŠ 
Vančurova – 160 míst, MŠ Haškova – 125 míst, MŠ Brodská – 100 míst, MŠ Okružní – 75 
míst, MŠ Vysocká – 50 míst a MŠ Santiniho – 38 míst). Ve školním roce 2012/2013 
navštěvuje mateřskou školu 715 žáků, kapacita je tudíž plně využita. Obsazenost se tedy 
v porovnání s rokem 2005/2006 zvýšila. Důvodem je nárůst počtu narozených dětí v letech 
2006–2009. 
 
Tab. 6.1: Přehled mateřských škol ve Žďáru nad Sázavou 

Mateřská škola Kapacita Počet žáků Obsazenost 
2012/2013 2005/2006 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 
Vančurova 14 160 160 100 % 95,6 % 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 
Brodská 5 100 100 100 % 87,0 % 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 
Haškova 14 125 124 100 % 88,8 % 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 
Okružní 73 75 75 100 % - 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 
Santiniho 13 38 38 100 % 73,7 % 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 
Veselská 39 168 168 100 % 78,0 % 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, 
Vysocká 10 50 50 100 % 100 % 

Pramen: Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina 2012/2013,  
MŚMT – Rejstřík škol a školských zařízení 
 
6.1.2 Základní vzdělávání 
 
Město Žďár nad Sázavou je zřizovatelem čtyř úplných základních škol. Jejich prostorové 
rozmístění odpovídá spádovým obvodům města a počtům obyvatel, resp. žáků žijících 
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v jednotlivých částech města. K základní škole na ulici Švermova patří detašované pracoviště 
školy nacházející se v areálu Zámku. Základní škola v Zámku byla samostatnou školou, která 
se ale k 1.7.2004 sloučila se ZŠ na ulici Švermova. Výuka je zde poskytována přibližně 100 
žákům v pěti třídách. Celkově základní školy ve Žďáru nad Sázavou navštěvuje ve školním 
roce 2012/2013 něco málo přes 2 tis. žáků a jejich obsazenost je necelých 71,7 %. Oproti roku 
2005/2006 počet žáků docházejících do základních škol poklesl o necelých 500 osob (23,9 % 
dětí). Při všech základních školách jsou k dispozici školní družiny – i při odloučeném 
pracovišti v Zámku. Vlastní jídelnu mají k dispozici školy na ulici Komenského 6, Švermově 
(i v Zámku) a Palachově. Základní škola Komenského 6 zajišťuje stravování i v budově 
Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 2, která má pouze výdejnu. 
Dle kapacity – 920 žáků – je největší Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4. Ve 
školním roce 2012/2013 do obou pracovišť (Švermova 4 a Zámek 4) dochází 836 žáků 
(obsazenost 90,9 %). Ve školním roce 2005/2006 byla obsazenost 99,6 %. Druhou největší 
školou je ZŠ na ulici Palachova. Ta měla po sloučení 1.7.2004 rovněž dvě pracoviště, kde 
probíhala výuka – ul. Palachova 35 a náměstí Republiky 4. Ve školním roce 2005/2006 byla 
kapacita obou budov 1 435 žáků a obsazenost 49,8 %. Z tohoto důvodu byla budova na nám. 
Republiky uzavřena (k 31.8.2008) a všichni žáci byli umístěni do budovy školy na ulici 
Palachova. V roce 2012/2013 školu navštěvuje 450 osob z 810 možných (využití 55,6 %). Ve 
zbývajících školách je kapacita obdobná, ale obsazenost značně rozdílná. ZŠ Komenského 6 
má ve školním roce 2012/2013 kapacitu 554 míst a navštěvuje ji 260 žáků (využití 46,9 %). 
Ve školním roce 2005/2006 do školy docházelo 419 žáků a kapacita byla 540 míst (využití 
77,6 %). Základní škola – Komenského 2 – má nejvyšší možnou kapacitu 540 míst, která se 
jako u jediné za sledované období nezměnila. V roce 2005/2006 sem docházelo celkem 458 
dětí (využití 84,8 %) a v roce 2012/2013 pak 479 dětí (využití 88,7 %). U poslední zmíněné 
základní školy došlo jako u jediné ze všech ke zvýšení počtu umístěných žáků. 
 
Tab. 6.2: Přehled základních škol ve Žďáru nad Sázavou 

Základní škola Kapacita Počet žáků Obsazenost 
2012/2013 2005/2006 

Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 2 540 479 88,7 % 84,8% 

Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Komenského 6 554 260 46,9 % 77,6 % 

Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Palachova 35 810 450 55,6 % 49,8 % 

Základní škola Žďár nad Sázavou, 
Švermova 4 920 836 90,9 % 99,6 % 

Pramen: Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina 2012/2013,  
MŚMT – Rejstřík škol a školských zařízení 
 
6.1.3 Střední vzdělávání 
 
Na území města Žďáru nad Sázavou se nachází devět zařízení tohoto typu (Tab. 6.3). Pět 
z nich jsou příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina – Gymnázium 
Žďár nad Sázavou, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, 
Střední škola technická Žďár nad Sázavou, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Žďár nad Sázavou a poslední je Praktická škola a Speciálně pedagogické 
centrum Žďár nad Sázavou. Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga a Biskupské 
gymnázium jsou školské právnické osoby zřízené Náboženskou společností A. Kolpinga 
(sídlící na náměstí Republiky 22). U posledních dvou středních škol je zřizovatelem 
soukromý subjekt – Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední škola s.r.o. 
(INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o. se sídlem v Jihlavě) a Střední škola 
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obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. (Svaz českých a moravských 
spotřebních družstev se sídlem v Praze). 
Největší kapacitu má Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. (710 
studentů), ovšem obsazenost není ani 50%. Podobně shodnou kapacitu (700 studentů) má 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou a Střední škola technická 
Žďár nad Sázavou. Standardně vysokou obsazenost vykazují obě gymnázia – Gymnázium 
Žďár nad Sázavou (obsazenost 93,3 %) a Biskupské gymnázium (89,4 %). Více než dvě 
třetiny využití je na školách: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad 
Sázavou (77,4 %), Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad 
Sázavou, (73,7 %) a Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga (70,7 %). Asi z poloviny  
využitých míst je dále na Střední škole technické Žďár nad Sázavou (54,3 %) a Praktické 
škole a Speciálně pedagogickém centrum Žďár nad Sázavou (50 %). Nejnižší obsazenost, 
pouhých 12,6 %, je zaznamenána u Školy ekonomiky a cestovního ruchu, soukromé střední 
odborné školy, s.r.o. 
Co se týká současné obsazenosti výše uvedených škol v porovnání se školním rokem 
2005/2006, tak k poklesu žáků došlo na 6 školách. Naopak vyšší počet žáků je ve školním 
roce 2012/2013 zaznamenán u: Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad 
Sázavou (o 2 žáky více), Gymnázia Žďár nad Sázavou (o 3 žáky více) a u Střední 
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou (o 6 žáků více). 
Největší úbytek žáků je patrný u Školy ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední 
odborná škola s.r.o. Oproti roku 2005/2006 sem dochází o 183 žáků méně. Tento stav je 
zapříčiněn poklesem žáků a nižší atraktivitou nabízených oborů. V roce 2005/2006 škola byla 
nabídka ze 3 studijních oborů (Právní administrativa, Podnikání, řízení a obchod a Ekonomika 
a cestovní ruch). Postupně byly rušeny zmíněné obory a nahradily je nové, tudíž od školního 
roku 2011/2012 je výběr zúžen na obory 2: Veřejnoprávní činnost a Cestovní ruch.  
 
Tab. 6.3: Přehled středních škol ve Žďáru nad Sázavou 

Střední škola Kapacita Počet studentů Obsazenost 
2012/2013 2005/2006 

Biskupské gymnázium, 
U Klafárku 3 360 322 89,4 % 92,5 % 

Střední škola gastronomická Adolpha 
Kolpinga, U Klafárku 3 270 191 70,7 % 82,2 % 

Gymnázium Žďár nad Sázavou, 
Neumannova 2 510 476 93,3 % 92,7 % 

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, 
soukromá střední odborná škola s.r.o., 
U Klafárku 1  

420 53 12,6 % 56,2 % 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 700 542 77,4 % 86,4 % 

Střední škola technická Žďár nad Sázavou, 
Strojírenská 6 700 380 54,3 % 74,8 % 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, 
Žďár nad Sázavou, s.r.o., Komenského 10 710 331 46,6 % 71,3 % 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, 
Dvořákova 4 

300 221 73,7 % 71,7 % 

Praktická škola a Speciálně pedagogické 
centrum Žďár nad Sázavou, Komenského 8 20 10 50 % 40 % 

Pramen: Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina 2012/2013,  
MŚMT – Rejstřík škol a školských zařízení 
 
Obdobný vývoj je zaznamenán i v případě Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár 
nad Sázavou, s.r.o. Školu navštěvovalo v roce 2005/2006 o 175 žáků více v 7 studijních a 
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učebních oborech: obchodní akademie, kosmetička, podnikání, aranžér/aranžérka, 
kadeřník/kadeřnice, kuchař-číšník a prodavač/prodavačka. V roce 2012/2013 bylo otevřeno 
oborů 6. Na Střední školu technickou Žďár nad Sázavou ve školním roce 2005/2006 
docházelo do 12 studijních a učebních oborů o 144 žáků více. Střední škola gastronomické 
Adolpha Kolpinga nabízí především učňovské obory (cukrář a kuchař-číšník). Ve školním 
roce 2005/2006 školu navštěvovalo o 31 žáků více, neboť škola nabízela 3 obory – kuchař, 
číšník-servírka a cukrář).  
Pro studenty ze vzdálenějších míst České republiky je ve Žďáru nad Sázavou možnost 
ubytování v domovech mládeže na třech středních školách. Na Vyšší odborné škole a Střední 
průmyslové škole, Žďár nad Sázavou a Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad 
Sázavou, s.r.o. je domov mládeže součástí těchto škol. Studenti navštěvující Střední školu 
technickou Žďár nad Sázavou docházejí z přibližně 2 kilometry vzdáleného internátu. 
 
6.1.4 Vyšší odborné školy 
 
Ve Žďáru nad Sázavou se nachází dvě vyšší odborné školy. Obě již byly zmíněny výše – 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola a Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická. První z nich v roce 2005/2006 navštěvovalo 131 studentů, v roce 
2012/2013 o 8 méně. Kapacita školy se od roku 2005/2006 nezměnila (200 míst). Nabízí 3 
obory: Automatizace, informatika, Ekonomika strojírenství a IT ve strojírenství. U druhé ze 
zmíněných škol došlo k nárůstu uchazečů o 13 oproti roku 2005/2006, kdy do školy 
docházelo 68 studentů. Kapacita stejně jako u předchozí školy zůstala shodná – 125 míst. 
Obor, který je zde vyučován, je pouze jeden a to Diplomovaná všeobecná sestra. 
 
6.1.5 Celoživotní vzdělávání 
 
Celoživotní vzdělávání nezaměřením na vzdělávání dospělých a tedy posílení jejich uplatnění 
na trhu práce se stává nedílnou součástí nabídky vzdělávacího systému i mnoha dalších 
vzdělávacích subjektů a organizací v České republice. Na pracovišti Vyšší odborné školy a 
Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou je otevřen bakalářský studijní obor – 
Strojírenská technologie – Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Forma studia je 
kombinovaná a probíhá 3 roky. V akademickém roce 2012/2013 do programu nenastoupil ani 
jeden student. V akademickém roce 2005/2006 nastoupilo na tento obor 63 studentů. Při 
posledním zpracování strategie byly na pracovišti VOŠ a SPŠ, Žďár nad Sázavou otevřeny 
další dva studijní programy. Pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 
obory Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování určený pro absolventy 
středních škol a Učitel střední školy určený pro absolventy vysokých škol. Kombinovanou 
formou studia v minimálním rozsahu 120 hodin programy v akademickém roce 2005/2006 
navštěvovalo 37 studentů. Při zakončení student obdrží osvědčení o absolvování programu 
celoživotního vzdělávání. Již ale v roce 2007/2008 Univerzita Hradec Králové ani jeden 
z uvedených programu na pracovišti VOŠ a SPŠ, Žďár nad Sázavou neotevřela. Jazykové 
vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou poskytuje International Education Center, s.r.o. se 
sídlem v Jihlavě (Rantířovská 9). Společnost působí při Škole ekonomiky a cestovního ruchu, 
soukromá střední škola s.r.o. (U Klafárku 1) a má právo udělovat státní jazykovou zkoušku 
z anglického a německého jazyka absolventům jednoletého kurzu s denní výukou. Mimo 
zmíněných jazyků je možnost navštěvovat kurzy francouzského jazyka. Škola dále nabízí i 
vzdělávací kurzy pro veřejnost z jiných oborů: daňová evidence, komunikační dovednosti, 
obchodní korespondence, právní minimum, psaní všemi deseti, mzdové účetnictví, podnikání 
apod. 
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Mimo výše uvedené školské zařízení nabízí vzdělávání dospělých i další subjekty a 
organizace. K těm nejvýznamnějším působícím ve Žďáru nad Sázavou patří následující. 
Vzdělávací společnosti ABS WYDA, s.r.o. (vznik 1997) a WYDA, s.r.o. (vznik 2008) sídlí 
na stejné adrese (Brněnská 30) a poskytují např.: 

• kurzy výpočetní techniky, 
• specializované kurzy pro administrativní pracovníky, obchodníky, manažery, účetní, 

podnikatele a projektové manažery, 
• ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikaci 

Personalista a Lektor dalšího vzdělávání, 
• testování ECDL (počítačová gramotnost) jedné v okrese Žďár nad Sázavou, služby 

využilo již asi 600 uživatelů,  
• poradenství v oblasti tvorby, realizace a řízení projektů (konzultace při tvorbě 

projektové žádosti, nebo její celé vytvoření), 
• zpracování určité části nebo celé analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců, 
• odbornou přípravu pracovníků v rámci rekvalifikačních kurzů, 
• přípravu a vyhodnocení metod Assessment centre a Developement centre nebo 
• další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 
Vzdělávací zařízení Fakta, s.r.o. (Dolní 1) působí ve městě od roku 1997 (tehdy jako veřejná 
obchodní společnost) a v současnosti poskytuje služby zejména v oblasti vzdělávání:  

• pedagogických pracovníků, 
• pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kurátorů pro mládež, sociálních 

kurátorů pro dospělé a sociálních pracovníků a 
• v sociálních službách – kvalifikační program Pečovatel/Pečovatelka. 

Pracovníci společnosti se rovněž podílejí na vzniku odborné literatury. 
 
Společnost IPI, s.r.o. (Strojírenská 34) byla založena rovněž jako veřejná obchodní 
společnost a to již v roce 1992. Poskytuje služby informační, poradenské a vzdělávací. Ze 
vzdělávání forma nabízí: 

• rekvalifikační kurzy – podvojné účetnictví, mzdová účetní, administrativní pracovník, 
• odborné kurzy pro firmy – ekonomika, administrativa a řízení podniku a 
• outsourcing vzdělávání – analýza vzdělávacích potřeb, výběr vhodných vzdělávacích 

produktů, hodnocení úrovně a účinnosti vzdělávání s cílem zefektivnění nákladů na 
vzdělávání. 

 
Vzděláváním dospělých se také zabývá od roku 1991 Akademie J. A. Komenského 
(Komenského 1) jednak zvyšováním odborných a pedagogických kvalit svých členů a 
spolupracovníků a jednak zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně všech občanů. Pořádají 
jednodenní odborné semináře a školení. Kurzy v oblasti daní, účetnictví, mezd, právní, 
počítačové gramotnosti realizuje i Organizační kancelář, s.r.o. (Strojírenská 14). Firma 
poskytuje i školení WinFAS (ekonomický podnikový software pro Windows vyvinutý právě 
společností). 
 
6.1.6 Ostatní zařízení 
 
Z dalších vzdělávacích institucí lze uvést především Základní uměleckou školu Františka 
Drdly a Active – středisko volného času.  
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Základní umělecká škola Františka Drdly 
 
Vzdělávání ve Žďáru nad Sázavou je doplněno i uměleckým. To je možné získat na Základní 
umělecké škole Františka Drdly (Doležalovo náměstí 4), jejímž zřizovatelem je od 1.1.2010 
Město Žďár nad Sázavou (do 31.12.2009 jím byl Kraj Vysočina). Škola nabízí výuku ve 
4 oborech: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Nejpočetněji zastoupený je 
hudební obor, který nabízí výuku všech na téměř všechny hudební nástroje včetně sborů a 
souborů. Mezi dětské pěvecké sbory patří Cvrčci a Žďáráček, jehož účastníci vystupují na 
nejrůznějších kulturních a společenských akcích (koncerty, festivaly apod.). Taneční obor 
umožňuje pohybovou průpravu v klasickém, lidovém, baletním a současném moderním tanci. 
Výtvarné vzdělání, techniky a postupy, dále práci s keramickou hlínou, koláže, grafiky, 
strukturální kompozice, práci s textilem, akční tvorbu – to vše je možné získat ve výtvarném 
oboru. Výrobky je možné shlédnout na výstavách, přehlídkách a soutěžích i mimo Žďár nad 
Sázavou. Poslední, literárně-dramatický obor je nejmladším vyučovaným oborem na ZUŠ 
Františka Drdly. Žáci se zde seznámí s historií dramatické a slovesné tvorby, navštíví vybraná 
filmová a divadelní představení, výstavy a kulturní památky. Celková kapacita školy je 750 
uchazečů. V roce 2006/2007 i v roce 2012/2013 byla kapacita využita plně.  
 
Active – středisko volného času 
 
Active – středisko volného času (sídlo Dolní 3) je příspěvkovou organizací o kapacitě až 
18 200 zájemců. Zřizovatelem se od 1.1.2010 stalo Město Žďár nad Sázavou (do 31.12.2009 
Dům dětí a mládeže, zřizovatel Kraj Vysočina). Činnost střediska je zaměřená na:  

• zájmové útvary – kroužky jazykové, hudební, výtvarné, estetické, přírodovědné, 
technické, sportovní, taneční a pohybové, 

• pořádání sportovních, vědomostních a jiných soutěží,  
• organizování letních táborů (tradiční všeobecný, příměstský a taneční), soustředění, 
• zahraničních pobyty (zájezdy do Chorvatska, Francie a Itálie), 
• připravování akcí pro děti a mládež a  
• provozování fit centra Active club (Dolní 3). 

Většina kroužků je vyučována v budově DDM (Horní 2). Zde se také nachází Klub DEPO, 
který je určen pro děti a mládež vlastnící klubovou kartu, nebo jsou členy kroužků. 
Návštěvníci si zde mohou např. zahrát kulečník, šipky, stolní tenis, stolní hry nebo využít 
počítačovou místnost. 
 
6.2. Zdravotní a sociální péče 
 
6.2.1. Zdravotnictví 
 
I když je dnes Žďár nad Sázavou centrem SO ORP Žďár nad Sázavou, tak se zde nenachází 
nemocniční zařízení. Obyvatelé tedy musí využít zdravotnických služeb nemocnic v okolních 
městech, spádově nejbližší zařízení tohoto typu je Nemocnice Nové Město na Moravě 
(příspěvková organizace Kraje Vysočina). V oblasti zdravotnictví je tedy ve Žďáru nad 
Sázavou základním článkem Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Města 
Žďáru nad Sázavou. Je zde možné využít zejména zdravotnických služeb ambulancí 
jednotlivých specialistů a činností praktických i odborných lékařů ve dvou objektech. První 
z nich je ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou (Studentská 4) a nachází se zde: 

• 10 samostatných ordinací praktického lékaře pro dospělé, 
• 3 samostatné ordinace praktického lékaře gynekologa, 
• 2 samostatné ordinace klinického psychologa, 
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• ambulance – diabetologická, interní, kožní, oční, ORL, alergologická, imunologická, 
psychiatrická, neurologická, ortopedická, radiologická, urologická nebo chirurgická, 

• oční optika, 
• rehabilitace a 
• výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. 

Ve druhé budově patřící společnosti Asklepius Společnost privátních zdravotníků, s.r.o. 
(Studentská 7) jsou ordinace následující: 

• 8 samostatných ordinací praktického lékaře stomatologa, 
• 4 samostatných ordinací praktického lékaře pro děti a dorost, 
• ambulance – alergologická, revmatologická, endokrinologická, interní, oční, ORL, 

gastroenterologická a nefrologická, 
• stomatologická laboratoř a 
• lékárna. 

Vyjma zmíněných zdravotnických služeb v budovách najdeme i ostatní služby: sociální, 
kadeřnictví, masáže, stravování, daňové poradenství a další. 
 
Lékařská péči je na území Žďáru nad Sázavou dále poskytována v jednotlivých privátních 
ordinacích, které jsou samostatné při školských zařízeních či rodinných domech, nebo jsou 
koncentrovány např. v budově bývalé polikliniky ŽĎAS, dětské polikliniky nebo v „Modrém 
domě“. Pro zaměstnance podniku ŽĎAS, a.s. byla určena zdravotnická péče, která byla 
poskytována lékaři, odbornými i praktickými, v přilehlé poliklinice (Strojírenská 6). 
V současnosti se v budově nacházejí tyto ordinace: 

• 3 praktičtí lékaři stomatologové, 
• 2 praktičtí lékaři pro dospělé,  
• ortopedická a oční ambulance, 
• 2 stomatologické laboratoře a 
• rehabilitace. 

V těsné blízkosti Polikliniky Žďár nad Sázavou se nachází bývalá dětská poliklinika (Dolní 
11). Vlastníkem nemovitosti je soukromá osoba, MUDr. Marie Košťálová, a svoje služby zde 
nabízí: 

• 2 praktičtí lékaři pro děti a dorost (včetně kardiologa), 
• 1 praktický lékař pro dospělé,  
• 1 ambulance alergologie a klinické imunologie, 
• 1 ordinace homeopatická, 
• laboratoř klinické biochemie a hematologie a 
• logopedické centrum. 

Modrý dům (nám. Republiky 16) je vlastnictví rovněž soukromých osob (MUDr. Karel 
Havlíček, CSc., Ing. Květuše Havlíčková, MVDr. Miroslav Havlíček a MUDr. Marie 
Havlíčková). Svoji ordinaci zde má: 

• 2 praktičtí lékaři pro dospělé, 
• 2 praktičtí lékaři stomatologové, 
• 1 praktický lékař gynekolog a 
• 1 ortodontista. 

 
V tabulce níže jsou zaznamenány počty všech nejvíce zastoupených soukromých ordinací 
nebo zařízení nacházející se ve Žďáru nad Sázavou.  
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Tab. 6.4: Zabezpečení lékařské péče soukromými ambulancemi a ordinacemi ve Žďáru nad Sázavou 
Ambulance, ordinace Počet lékařů Ambulance, ordinace Počet lékařů 

Stomatolog 18 Stomatologická laboratoř 5 
Praktický lékař pro dospělé 17 Gynekologie a gyn. ambulance 4 
Praktický lékař pro děti a dorost 6 Neurologie 4 
Oční 5 Rehabilitace 3 

Pramen: Registr zdravotnických zařízení 
 
V roce 2006 se na území města nacházelo, stejně jako v současnosti, 6 lékáren. Ovšem tři 
lékárny byly zcela zrušeny a nahrazeny jinými. Byla zrušena Lékárna U Asklepia (Nádražní 
9), Lékárna REGIA (Strojírenská 36) a Lékárna Na Brodské (Brodská 30). Z původních 
lékáren byly zachovány následující: 

• Lékárna Na náměstí, nám. Republiky 16, 
• Lékárna U Asklepia, Studentská 7 a 
• Lékárna U Kašny, Havlíčkovo náměstí 46. 

Mezi nově vzniklé lékárny patří: 
• Dr. Max lékárna, OD Kaufland, Chelčického 7 
• Dr. Max lékárna, nám. Republiky 21 
• Lékárna Harmonia, OC Convent, Horní 6 

 
Přednemocniční neodkladnou péči v Kraji Vysočina zajišťuje nepřetržitě 28 profesionálních 
výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS KV). Po celém 
Kraji Vysočina je v 5 oblastech rozmístěno 21 výjezdových základen. Ve Žďáru nad Sázavou 
se nachází jedna výjezdová základna (Studentská 4) s výjezdovou skupinou rychlé lékařské 
pomoci (RLP). Jejímu vzniku nejdříve předcházelo v roce 2003 zřízení výjezdového 
stanoviště rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a teprve v roce 2008 došlo k výměně 
a přestěhování posádky RLP z Nového Města na Moravě do Žďáru nad Sázavou. Výjezdovou 
skupinou RLP disponují v Kraji Vysočina i následující města: Telč, Pelhřimov, Humpolec, 
Havlíčkův Brod, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Bystřice nad 
Pernštejnem a Velké Meziříčí. Kombinace dvou a více výjezdových skupin přednemocniční 
neodkladné péče se nacházejí v Jihlavě, Pelhřimově, Havlíčkově Brodě, Třebíči a Telči. 
 
Ve městě se nachází jedno ze 4 detašovaných pracovišť Krajské hygienické stanice kraje 
Vysočina se sídlem v Jihlavě a jedno z 20 pracovišť Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. 
 
6.2.2. Sociální péče 
 
V době zpracování poslední strategie rozvoje v roce 2006 byl na základně metody 
komunitního plánování sociálních služeb rozpracován i střednědobý plán na zlepšení a 
rozšíření těchto služeb tak, aby odpovídaly místním specifickým podmínkám a potřebám 
jednotlivých občanů, při dodržení principů trvalé udržitelnosti. Za účasti poskytovatelů 
sociálních služeb a zapojení široké veřejnosti tak vzniklo Komunitní plánování sociálních 
služeb Města Žďáru nad Sázavou a jeho regionu pro časové období 2008–2013. Hlavním 
cílem celého procesu je zlepšení kvality života obyvatel města i v jeho okolí a to především 
uživatelů sociálních služeb. Mezi hlavní aktéry, kteří se na zpracování a realizaci komunitního 
plánu podíleli, patří: Město Žďár nad Sázavou, Agora CE, o.p.s., Sociální služby města Žďár 
nad Sázavou, Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Občanská poradna 
Žďár nad Sázavou, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., Svaz postižených 
civilizačními chorobami, o.s., Svaz důchodců ČR, 1. místní organizace Žďár nad Sázavou, 
Ječmínek, o.p.s., Kolpingovo dílo České republiky, o.s., Městská police Žďár nad Sázavou, 
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Územní odbor Žďár nad Sázavou Policie České republiky, Územní odbor Žďár nad Sázavou 
HZS Kraje Vysočina, Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou krajské pobočky Úřadu práce 
České republiky v Jihlavě, Správa CHKO Žďárské vrchy, ZDAR, a.s. nebo PAMEX – správa 
domů a bytů, s.r.o. V procesu realizace komunitního plánování by mělo dojít k efektivnímu 
vynakládání finančních prostředků na takové sociální služby, které jsou občany města i jeho 
okolí požadovány a to je schopno je zajistit, nebo podpořit.  
Vyšší pozornost byla zejména směřována do následujících oblastí: zvýšení informovanosti, 
navýšení kapacity v domovech pro seniory, odstranění bariér a zvýšení mobility, dostupnost 
odborného poradenství, sociálního bydlení, možnost pracovního uplatnění, volnočasových 
aktivit a vzdělávacích programů a další podpora a posílení stávajících služeb. Mezi cílové 
skupiny uživatelů sociálních služeb patří: 

• senioři, 
• občané s tělesným a duševním postižením a 
• rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby nepřizpůsobivé. 

 
Jak již bylo naznačeno výše, významným aktérem v rámci sociální péče poskytující 
nejrozmanitější sociální služby na území města jsou Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou, příspěvková organizace (Okružní 67). Níže bude popsáno 8 služeb, které jsou ne 
území města poskytovány.  
 
Domov pro seniory – Dům klidného stáří (Okružní 67) 
Domov se nachází v relativně klidné části města a je určen osobám starším 60 let, které 
vyžadují, z důvodu jejich snížení soběstačnosti, pravidelnou péči jiné osoby. Ve výjimečných 
případech jsou přijaty i osoby, které jsou mladší, než je stanovená věková hranice, a potřebují 
rovněž pravidelnou pomoc. Přednostně jsou přijímáni uživatelé žijící ve Žďáru nad Sázavou. 
Kapacita je 54 lůžek, které jsou v pokojích samostatně, nebo po dvou. Počet lůžek se oproti 
roku 2006 nezměnil. V domově se dále nachází společná jídelna, společenská místnost, 
cvičební a rehabilitační místnost nebo místnost pro kadeřnické a pedikérské služby.  
 
Domov se zvláštním režimem (Horní 32) 
Domov byl otevřen 1.9.2008 a nachází se v nově zrekonstruované budově téměř v centru 
města. Je určen pro osoby starší 40 let trpící Alzheimerovou chorobou a pro ty, které trpí 
stařeckou či jinou demencí. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové nebo třílůžkové 
nacházející se ve dvou poschodích. Na každém poschodí je příslušné oddělení, kde každý 
obyvatel může využívat malou společenskou místnost. V Domově se nachází i společná 
jídelna, kterou mohou uživatelé rovněž využít jako společenskou místnost. Celkový počet 
lůžek je 40. Objekt nemá žádné venkovní prostranství, ale osoby zde žijící mohou trávit volný 
čas na prostorných terasách. Vlastníkem nemovitosti je společnost Agrovysočina, a.s 
 
Pečovatelská služba (Libušínská 11) 
Na celém území města Žďáru nad Sázavou je pečovatelská služba poskytována jako terénní 
v bytech občanů a ambulantní ve 4 domech s pečovatelskou službou – Libušínská 11, 
Libušínská 13, Libušínská 15 a Haškova 12. Službu mohou využít částečně soběstačné osoby, 
které z nějakého důvodu (věk, zdravotní postižení, chronické onemocnění) vyžadují ve 
stanoveném čase péči další osoby a to zejména o osobní hygienu a o domácnost (nákupy, 
úklid, praní, žehlení). V domech s pečovatelskou službou jsou k dispozici prádelny a moderně 
vybavená střediska osobní hygieny. Počet osob, které mohou využít službu, je maximálně 
205. Pečovatelská služba má také k dispozici osobní automobily k rozvozu obědů, nebo 
v případě potřeby dopravy klientů k lékaři atp. Nepřetržitý provoz služby je zajištěn 
v objektech na Libušínské 11 a Libušínské 15. 
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Osoby, které čekají na vyřízení žádosti o zdravotnickou nebo rehabilitační pomůcku, nebo ji 
potřebují jen na krátkodobé užívaní, si pomůcku mohou zapůjčit. Půjčovna kompenzačních 
pomůcek je součástí pečovatelské služby, tedy na adrese Libušínská 11. 
 
Domovinka (Libušínská 15) 
Služba je v provozu pouze v pracovní dny od 6:30 do 15:30 a to pouze ambulantně se 
zajištěním celodenní stravy a možností odpočinku osobám, které nejsou soběstačné, tedy 
z důvodu věku, nebo zdravotního stavu nemohou být domácím prostředí sami. O tyto osoby 
se mimo pracovní dobu Domovinky starají rodinní příslušnici, ti jinak chodí do zaměstnání. 
 
Domácí ošetřovatelská péče (Libušínská 11) 
Je terénní poskytování zdravotní péče v domácnostech obyvatel města Žďáru nad Sázavou. 
Na doporučení lékaře a podle potřeb uživatelů je poskytována jakákoliv ošetřovatelská péče – 
hygiena, stravování, příprava léků, aplikace injekcí, koupele, převazy, zábaly, odběry krve, 
pohybová aktivizace a mnoho dalších služeb. Domácí ošetřovatelská péče pojme až 20 
klientů, shodně jako v roce 2006. 
 
Denní centrum pro děti (Okružní 1) 
Je zařízení, jehož zaměstnanci provádějí zejména výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
Dále učí kontaktu se společenským prostředím nebo pomáhají při uplatňování práv. Kapacita 
zařízení je 30 dětí ve věku od 6 do 8 let, ve výjimečných případech je horní věková hranice 
posunuta na 20 let. Službu mohou využít všechny děti vyrůstající v problémových a sociálně 
znevýhodněných rodinách ohrožených společenským vyloučením. Sociální začleňování 
probíhá ve výtvarné a sportovní místnosti, ve studovně, v kuchyňce nebo na zahradě. 
Pracovníci centra poskytují služby jak ve dnech školního vyučování (v odpoledních 
hodinách), tak o prázdninách (po celý den). Pro děti jsou pořádány nejrůznější výlety, 
procházky, výstavy atp. 
Denní centrum pro děti poskytuje i terénní službu. Ta se zaměřuje na poradenství a pomoc 
osobám nízkého vzdělání či dlouhodobé nezaměstnanosti, které jsou díky této situaci ohrožení 
sociálním vyloučením, v nejkrajnějším případě i bezdomovectvím. Cílovou skupinou jsou děti 
a mládež ve věku 6–26 let z rodin ohrožených společensky nežádoucími jevy v lokalitě Žďár 
nad Sázavou 3 (Stalingrad). Služba je poskytována v pracovních dnech téměř po celý den, ale 
je umožněna maximálně pro 20 kontaktů. 
 
Denní stacionář pro mentálně postižené (Haškova 14)  
Stacionář se nachází ve stejné budově s MŠ a je určen pro všechny osoby ve věku od 3 do 45 
let, které mají mentální postižení s kteroukoli přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou. 
Výjimečně je stacionář otevřený i pro občany starší 45 let. Zaměstnanci v pracovních dnech 
od 6 do 16 hodin podporují a snaží se o rozvoj a uchování získaných fyzických a psychických 
dovedností i návyků klientů. Stejně tak je kladen důraz na rozvoj samostatnosti s ohledem na 
možnosti a schopnosti uživatelů. Ve stacionáři je např. zajištěna: strava (možnost asistence), 
pomoc s osobní hygienou, podávání léků, výchovná i vzdělávací činnost, různá aktivizační a 
rehabilitační cvičení. Kapacita zařízení je 25 míst (v roce 2006 jich bylo 21), z tohoto počtu 
může být nejvýše 5 upoutáno na vozík. Pro klienty je umožněna i hiporehabilitace, kterou 
provozuje Sdružení AMBRA (se sídlem Stržanov 34) v obci Černá nedaleko Měřína.  
 
Azylová ubytovna pro muže (Brodská 33) 
Poskytuje 24 lůžek pro muže starší 18 let, kteří díky své tíživé sociální situaci přišli o bydlení. 
Je zde zajištěno dočasné ubytování s možností samostatnosti v běžných denních činnostech, 
jako je např. úklid, příprava stravy, praní nebo žehlení. Současně pracovníci pomáhají vyvíjet 
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klientům snahu k začlenění zpět do běžného života, motivují je k zabezpečení vlastního 
bydlení a správnému hospodaření s finančními prostředky. Ubytovna umožňuje i jednorázové 
přenocování.  
 
Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace (Zámek 1, Křižanov) 
Ústav se nachází od Žďáru nad Sázavou ve vzdálenosti asi 25 km. Poskytuje pobyt pro 142 
uživatelů se zdravotním postižením. Ústav je rovněž jedním z 32 vybraných zařízení z celé 
České republiky, u nichž nastává transformace sociálních služeb. V rámci projektu 
Transformace Ústavu sociální péče Křižanov I. byla alokována částka necelých 31 mil. Kč. 
Cílem je vybudování domů se službou chráněného bydlení s vlastní domácností pro menší 
skupinu osob s co největším přiblížením a zapojením se do běžného života. Ve dvou etapách 
by mělo dojít k výstavbě domků na území Bystřice nad Pernštejnem, Velkého Meziříčí, 
Křižanova, Bobrové a Žďáru nad Sázavou. Do června 2015 by tedy na Klafaru měly být 
postaveny 2 domy – každý pro 6 osob. 

Nezanedbatelná stránka týkající se mino jiné i sociální oblasti je rovněž prevence kriminality. 
Faktem je, že stále stoupá počet trestných činů a tedy i jejich příčin, které zasahují do dalších 
oblastí veřejného života – trávení volného času, vzdělávání, zaměstnanost apod. Prevence 
kriminality by se tedy měla zaměřovat na veškeré aktivity předcházející páchání jakýchkoliv 
trestných činů, nebo by se alespoň mělo vyvíjet co největší úsilí k zamezení páchání 
podmínek a příčin vzniku trestné činnosti. K dosažení poklesu kriminality je nezbytná kvalitní 
příprava, dobré plánování a průběžné vyhodnocování. V rámci Programu prevence 
kriminality na léta 2004–2007 byl schválen program Partnerství (prevence kriminality na 
místní úrovni), díky němuž bylo Město Žďár nad Sázavou v letech 2005–2007 úspěšným 
příjemcem státní dotace ve výši 2 072 000 Kč. Finanční podpora směřovala na zvýšení 
bezpečnosti seniorů ve městě (rok 2005), na rozšíření stávajícího kamerového systému (rok 
2005 a 2007), na instalaci informačních tabulí (rok 2005) a na zvýšení bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu (rok 2007). Žďár nad Sázavou bylo příjemcem dotaci (205 000 
Kč) i v Programu prevence kriminality v roce 2012 a to na Speciální výslechovou místnost 
na Územním odboru Policie ČR Žďár nad Sázavou a v Programu prevence kriminality 
v roce 2013 získal příspěvek ve výši 164 000 Kč na Asistenta prevence kriminality. 
V současnosti  
 
Další, neméně významné subjekty, působící na poli sociálních služeb ve Žďáru nad Sázavou 
jsou uvedeny ve výčtu níže. 
 
Tab. 6.5: Výčet vybraných poskytovatelů sociálních služeb působících ve Žďáru nad Sázavou 

Název, adresa  Charakteristika, služby 

Oblastní charita 
Horní 22 

• Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba  
(Studentská 4)  

• Osobní asistence (Studentská 4) 
• Domácí hospicová péče (Horní 22) 
• Centrum prevence (Horní 22) 
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Horní 22) 
• Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi (Horní 22) 
• Kambala – dobrovolnické centrum (Horní 22) 
• Klub V 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví 

(Okružní 1) 
• Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

(Nádražní 44) 

Kolpingovo dílo, o.s. 
nám. Republiky 22 

• Spektrum (Žižkova 16) – Kontaktní centrum a Terénní 
práce – práce s uživateli nelegálních drog a jejich blízkými 

• Spektrum (nám. Republiky 22) – Centrum primární 
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prevence – komplexní, dlouhodobé programy primární 
prevence v třídních kolektivech 

• Rodinné centrum Srdíčko (Studentská 4) – programy pro 
těhotné ženy, ženy s dětmi, prarodiče i pro širokou 
veřejnost 

Ječmínek, o.p.s. 
Jiřího z Poděbrad 15 

• Domov pro matky (otce) s dětmi, kteří jsou bez přístřeší, 
nebo žijí v podmínkách ohrožující zdraví a výchovu dítěte 

• Terénní programy 
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR, Klub Úsměv, o.s. 
Komenského 12 

• Vzdělávací akce, odborné semináře, kurzy, školení 
• Pobytové, volnočasové, táborové a rehabilitační akce 
• Pomocbanka –  půjčovna speciálních pomůcek 

Svaz postižených civilizačními 
chorobami, o.s. 
Dolní 1 

• Kluby diabetiků, kardiaků a respiriků 
• Poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotní 

Centrum pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina, o.s. 
Komenského 1 

• Odborné sociální poradenství 
• Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
• Půjčovna publikací a časopisů 
• Pomoc se sepsáním nejrůznějších písemností 
• Poradna pro osoby se ZP a jejich rodiny i blízké 

Speciálně pedagogické centrum 
Komenského 8 

Pro osoby se ZP, zdravotním znevýhodněním a více vadami 
• Poradenství dětem, žákům, studentům  
• Diagnostická a metodická činnost 
• Zpracování odborných podkladů 
• Ambulantní péče, návštěvy v rodinách 

Pedagogicko-psychologická poradna 
Veselská 35 

• Psychologické a speciálně-pedagogické vyšetření 
• Pomoc při řešení výukových i osobních a rodinných 

problémů žáků a studentů 
• Speciálně-pedagogické nápravné programy 
• Prevence sociálně-patologických jevů 
• Skupinová práce s dětmi a rodiči 

Psychocentrum – manželská a rodinná 
poradna 
Horní 22 

• Konzultace psychologické a právní 
• Psychoterapie – individuální, párové i rodinné 
• Psychologická diagnostika 
• Krizové intervece 

Občanská poradna, o.s. 
Dolní 1 

• Bezplatné poradenství osobám v tíživé životní situaci 
• Pomoc v oblasti: občansko-právní, sociální, bydlení, 

rodinných a mezilidských vztahů, pracovně-právních 
vztahů atd. 

Svaz důchodců ČR, 1. místní organizace 
Žďár nad Sázavou, o.s. 
Dolní 1 

• Organizace poznávacích zájezdů a kulturních akcí 
• Rekreační pobyty 

ROSKA Žďár nad Sázavou, regionální 
organizace Unie ROSKA v ČR, o.s. 
Mařákova 6 

Pro osoby s roztroušenou sklerózou 
• Ozdravné akce – rekondiční pobyty, rehabilitační cvičení, 

plavání, hipoterapie 
• Pořádání odborných přednášek 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 
oblastní pobočka 
Dolní 1 

• Poradenství sociální, právní, zdravotní, technické 
• Tlumočnické služby, výuka znakového jazyka 
• Psychorehabilitační pobyty 
• Údržba a distribuce zdravotnických pomůcek 

Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých, oblastní pobočka 
Dolní 1 

• Poradenství právní, zdravotní, sociální 
• Osvětová činnost – pořádání odborných přednášek 
• Vzdělávání v oblasti právní a informačních technologií 

Svaz tělesně postižených ČR 
Dolní 1 

• Poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče 
• Programy školící a rekondiční 
• Odborné přednášky, školící a rekondiční programy 
• Organizuje nejrůznější zájezdy  

Občanské sdružení – Klub endoprotéz • Rehabilitační cvičení, vodoléčba, masáže, rekondiční 
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OSKE, o.s. 
Dolní 1 

pobyty 
• Poradenství, přednášky 

Klub křesťanských seniorů, o.s. 
Dolní 1 

• Pořádání kulturních a společenských akcí 
• Vzdělávací kurzy a přednášky především s náboženskou 

(křesťanskou) tematikou 
Klub bechtěreviků, o.s. 
Vančurova 3 

• Poradenství a pomoc při léčení nemoci 
 

Probační a mediační služba ČR, 
pracoviště Žďár nad Sázavou 
Komenského 25 

• Umožnění setkání mezi pachatelem trestné činnosti a 
poškozeným za účasti prostředníka 

• Organizování, zajištění a kontrola výkonu alternativních 
trestů 

Soukromá etopedická poradna 
Studentská 4 

• Pomoc při zvyšování osobního potenciálu klientů, zvládání 
poruch učení, komunikace, chování, závislosti atd. 

• Řešení náročných životních situací 
• Poradenství s kariérou pro mládež i dospělé 
• Poskytuje profesní diagnostiku a finanční poradenství 

Občanské sdružení VerVia 
Vejmluvova 34 

• Pomoc matkám zdravotně postižených děti se začleněním 
do běžného života 

• Poradenství, odborné přednášky, semináře, kurzy 
Pramen: Komunitní plánování sociálních služeb Města Žďáru nad Sázavou a jeho regionu 2008–2013, vlastní 
šetření 
 
6.3. Kultura, sport, volný čas 
 
6.3.1. Kulturní vyžití 
 
Mezi hlavní organizátory kulturního života ve Žďáru nad Sázavou patří příspěvková 
organizace Kultura Žďár. Vznikla k 1.1.2010 a byla zřízena Městem Žďár nad Sázavou. 
Organizace pořádá kulturně-vzdělávací a zábavné produkce, dále výstavy, veletrhy, přehlídky 
a prodejní a odborné akce. Sdružuje dva kulturní subjekty a zajišťuje jejich chod – Dům 
kultury (Dolní 30) a Městské divadlo (Doležalovo náměstí 2).  
 
Další náplň činnosti: 

• spolupráce s uměleckými skupinami v rámci města i okresu, školami všech stupňů a 
zaměření, soukromými a jinými agenturami, církvemi, zájmovými organizacemi a 
s ostatními městy v rámci společenských aktivit, 

• pořádání tradičních jednorázových akcí – divadelní a pěvecká představení, koncerty, 
pořady pro děti, plesy, zábavy, hudební festivaly nebo festival vzdělávání, 

• zprostředkování mimoškolního vzdělávání formou kurzů a přednášek, besed či 
školení, 

• spolupráce s mediálním partnerem – Žďárský průvodce – informační portál 
zprostředkovávající aktuality (kulturní, společenské, turistické) a jiné zajímavosti 
z okolí Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě. 

 
Mezi další významné subjekty přispívající ke kulturnímu rozvoji ve městě patří: 
Informační a turistické centrum (Zámek 11) provozuje firma ŽĎAS, a.s. Na základě 
smlouvy s majitelem zámku a státními památkovými orgány poskytuje služby návštěvníkům 
v celém jeho areálu, bývalém cisterciáckém klášteře. Zajišťuje zde prohlídky např. do 
Baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Studniční kaple, Galerie Kinských nebo Muzea knihy. 
Centrum je organizátorem (nebo spoluorganizátorem) mnoha společenských akcí – poutě, 
koncerty, festivaly, taneční večery apod. Všechny se konají v prostorách zámku i v jeho 
areálu. 
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Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou (Tvrz 8) je organizační složkou města od 
roku 2001. V budově muzea se celoročně střídají nejrůznější expozice s regionální tematikou, 
umělecké i naučné. S dějinami města a historií řemesel a živností je možné se seznámit 
v Moučkově domě, jehož prohlídky zajišťují rovněž pracovníci muzea. Zájemcům je 
v badatelně Knihovny a Archivu Regionálního muzea umožněno nahlédnutí do tamních knih 
a dalších materiálů. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Žďáru nad Sázavou je 
několikrát do roka zpřístupněna i věž Kostela sv. Prokopa. V současnosti pracovníci muzea 
zajišťují vedení kroniky města Žďáru nad Sázavou a rovněž poskytují veřejnosti nejrůznější 
odborné konzultace, přednášky a diskuze. 
 
V tabulce níže jsou uvedena vybraná významná kulturní zařízení nacházející se ve městě a 
jejich provozovatelé. 
 
Tab. 6.6: Významná kulturní zařízení ve městě Žďár nad Sázavou 

Kulturní zařízení ve městě Provozovatel 
Dům kultury – plesy, koncerty, dětská představení atd. Kultura Žďár 
Městské divadlo – divadelní představení Kultura Žďár 
Výstavní síň Staré radnice – výstavy Kultura Žďár 
Areál Zámku rodiny Kinských – hudební a taneční 
festivaly, zábavy Informační a turistické centrum ŽĎAS 

 Konventní kostel – expozice Umění baroka ze sbírek 
 Národní galerie v Praze, Santiniho expozice Informační a turistické centrum ŽĎAS 

 Galerie Kinských – expozice obrazů, fotografií  Informační a turistické centrum ŽĎAS 
Muzeum knihy – Žďár nad Sázavou – dějiny knihy a 
knihtisku Informační a turistické centrum ŽĎAS 

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou – výstavy Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou 
Vyhlídková věž kostela sv. Prokopa Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou 
Moučkův dům – stálá expozice dějin města Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou 
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře Národní památkový ústav 
Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou – 
přednášky, besedy Knihovna M. J. S., Žďár n. S. 

Obří modelové kolejiště „HO“ s náměty Vysočiny Podnikatelský subjekt 
Kino Vysočina (digitální technologie 3D)  Podnikatelský subjekt 
Turistické informační centrum Žďár nad Sázavou Podnikatelský subjekt 
Kulturní centrum Batyskaf – koncerty, výstavy, divadla, 
besedy atd. Podnikatelský subjekt 

Kavárna u Tety Hany – koncerty, videoprojekce, besedy Podnikatelský subjekt 
 Max music club – diskotéky Podnikatelský subjekt 
Jazzmine club – koncerty Podnikatelský subjekt 
Restaurace a kavárna Krystal – diskotéky Podnikatelský subjekt 
Tělocvičná jednota Žďár nad Sázavou – zábavy Podnikatelský subjekt 

Pramen: www.zdarns.cz, vlastní průzkum 
 
6.3.2. Sportovní vyžití a volný čas 
 
Město Žďár nad Sázavou poskytuje širokou základnu sportovních zařízení a tedy i příležitostí 
nejen pro své obyvatele, ale i pro občany z blízkého i vzdáleného okolí. Hlavní úlohu ve 
sportovním vyžití v současnosti plní SPORTIS, příspěvková organizace (Horní 22), která 
byla založena již v roce 1997 jako příspěvková organizace Města Žďáru nad Sázavou pod 
názvem CERUM. Od 1.1.2011 byla organizace přejmenována. Na území města mj. zajišťuje 
provoz většiny významných sportovišť: krytý zimní (hokej a bruslení) a fotbalový stadion 
(umělý i přírodní povrch), rychlobruslařský ovál, tenisové kurty, relaxační centrum a 
sportovně relaxační areál u Pilské nádrže. Rovněž zabezpečuje úpravu běžeckých a 
lyžařských tratí v okolí města. Rychlobruslařský ovál (dlouhý 333 m) se nachází v těsné 
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blízkosti krytého zimného stadionu. V zimních měsících je na ploše oválu zpřístupněna 
ledová plocha pro sportovní účely i pro širokou veřejnost. Rovněž je plochu možné 
pronajmout k nejrůznějším kulturním a společenským akcím jako je např. např.: Celostátní 
setkání křesťanské mládeže, cirkus nebo Kinematograf bratří Čadíků apod. Relaxační 
centrum Žďár nad Sázavou, resp. revitalizace a rozšíření tehdejšího areálu bylo zahájeno 
v lednu roku 2011 a dokončeno v listopadu roku 2012. Centrum se tak stalo v kategorii 
„Rekonstrukce“ Stavbou roku Kraje Vysočiny v roce 2012 a nabízí 5 drah plaveckého bazénu 
(25 metrů dlouhý), 3 dětské bazény se skluzavkou, 1 cvičný bazén, relaxační zábavný bazén 
(proudový kanál, houpací bazén, lezecká stěna, lezecká síť, 8 masážních lavic a 4 masážní 
lehátka) nebo tobogán (100 m dlouhý). Z dalších služeb je možné využít wellness (suchá 
sauny, parní aroma sauna a Kneippova lázeň), solnou jeskyni, masáže a občerstvení. V letní 
sezóně je otevřen i venkovní bazén (se skluzavkou a vodním hřibem), součástí je i opalovací 
louka a možnost občerstvení. Již delší dobu byly vedeny diskuze týkající se využití území u 
Pilské nádrže pro sport a rekreaci. Na tomto základě byl vybudován (srpen 2013 – červen 
2014) moderní Volnočasový areál Pilák (otevřen 5.7.2014) nacházející se v extravilánu 
města, v jeho severní části, v blízkosti firmy Tokoz, a.s. V areálu je možné nalézt víceúčelové 
hřiště, plážové písčité hřiště, travnaté hřiště, hřiště pro mladší děti a starší dorost, lanový park, 
minigolf, discgolf, fitpark, stolní tenis a jiné solitérní aktivity, dále přírodní amfiteátr, 
půjčovnu sportovního vybavení (kola, brusle, koloběžky a sportovní náčiní), sociální zařízení 
(toalety, sprchy, převlékací koutky, šatny) a občerstvení. U areálu je možnost parkování pro 
více než 100 vozů. Pilská nádrž je celoročně využívaná k rybaření a v sezóně i jako přírodní 
koupaliště. Na území města se dále v sousedství zimního stadionu a rychlobruslařského oválu 
nachází Sportovní hala. Jejím provozovatelem je TJ Žďár nad Sázavou, která sdružuje přes 
700 členů v 14 sportovních oddílech. Cvičební hodiny jednotlivých oddílů probíhají i mimo 
Sportovní halu – tělocvičny při základních a středních školách, sokolovně, v Active clubu atd. 
Nedaleko centra města se nachází Active club (Dolní 3), který je součástí příspěvkové 
organizace Active – středisko volného času. Klub nabízí nejrůznější pohybové aktivity jako 
je: jóga, spinning, squash, pilates, power step, body styling, balance ball, alpinning aj. 
Sportovní organizace Orel jednota Žďár nad Sázavou provozuje na ulici Libická zařízení 
Orlovna. Součástí zařízení je: fitness centrum, sportovní (aerobic, zumba, judo, power jóga, 
stolní tenis, trampolínky, break dance, tai-chi) a spinningový sál. Pod správu spadá i nedaleké 
víceúčelové sportovní hřiště. Ve Žďáru nad Sázavou nalezneme i několik dětských hřišť 
(nově Rákosníčkovo hřiště vedle Relaxačního centra), u budov škol jsou to školní hřiště a 
tělocvičny a jedno nové moderní dětské dopravní hřiště u MŠ v ulici Okružní. V zimním 
období je v okolí města 5 upravených lyžařských tras v celkové délce 50 km. 
 
Na území města dále působí různé sportovní oddíly a kluby: TJ Žďár nad Sázavou – oddíl 
atletický, cyklistický, lyžařský, gymnastický, plavecký, rychlobruslařský, šachistický, 
turistický, volejbalový, jachtařský, tenisový, stolní tenis, rekreační sport, Asociace a Sport pro 
všechny; ČOCHTANKLUB – ploutvové plavání a potápění; Hasičský sportovní klub Žďár 
nad Sázavou; Hippos Žďár nad Sázavou, o.s. – florbal; Duha Alternativní zóna – letní/zimní 
tábory, vodáctví, turistika, cykloturistika, sportovní akce; Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
přístav Racek Žďár nad Sázavou; SK Axiom OrBiTt Žďár nad Sázavou – triatlon; Spolek 
akvaristů Tetra, Žďár nad Sázavou; Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou, UNITOP 
SKP Žďár nad Sázavou, o.s. – aikido, florbal, ju-jitsu, nohejbal, orientační běh, plavání, 
volejbal; Českomoravská myslivecká jednota, o.s.; H.S.C.ŽĎÁR – atletika, boccia, bowling, 
curling, kuželník pro handicapované a RC Model Klub Žďár nad Sázavou – RC modeláři. 
 
Tab. 6.7: Ostatní sportovní vybavenost ve městě Žďár nad Sázavou 

Druh zařízení Lokalita 
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Sokolovna – gymnastika, judo, florbal, nohejbal volejbal, stolní tenis Doležalovo nám. 3 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 – kondiční gymnastika Komenského 2 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 – tenis, lyžování Komenského 6 
Velká tělocvična ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 – atletika Švermova 4 
Malá tělocvična ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4 – tenis, volejbal, gymnastika Švermova 4 
Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 35 – volejbal Palachova 35 
Gymnázium Žďár nad Sázavou – jóga, tenis, cvičení pro ženy Neumannova 2 
Hotel Fit – plavecký bazén Horní 30 
Best Fitness – TRX, bojové sporty, alpinning, posilovna, senior fitness, bosu Dolní 30 
Studio Formička – kruhový trénink, vacushape, vibrační plošina, solárium Horní 30 
Expreska – kruhový trénink Dolní 38 
Volejbalové kurty Brněnská 
Skateboardové hřiště Jungmannova 
Restaurace INGOT – bowling Nádražní 46 
Bowling sauna – bowling Jungmannova 16 

Pramen: www.zdrans.cz, vlastní průzkum 
 
6.3.3. Kulturní a společenské akce 
 
Ve Žďáru nad Sázavou se každoročně pořádá celá řada společenských (kulturních i 
sportovních) akcí. Na jejich pořádání se podílejí místní aktéři zabývající se podporou 
společenského života, jako je např. Kultura Žďár, Informační a turistické centrum ŽĎAS, 
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou nebo Turistické a informační a turistické 
centrum Žďár nad Sázavou. V mnoha případech jsou ale organizátory také zástupci některých 
občanských zájmových spolků, mezi které patří následující. Nejprve jako čtenářský spolek 
byl v roce 1848 založen nejstarší spolek na území města Žďáru nad Sázavou, dnešní Pěvecký 
sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou. Má 35 členů a spolupracuje s mnoha dalšími interprety 
a hudebními tělesy po celé České republice i v zahraničí. Sbor významně přispívá ke 
kulturnímu dění ve Žďáru nad Sázavou i v okolních obcích. Také patří mezi účastníky nejen 
tuzemských, ale i zahraničních sborových přehlídek. Divadelní spolek Žďár, o.s. má 
v současnosti něco málo přes 50 členů a hraje představení pro děti i dospělé. Spolek tak 
navázal na tradici žďárského amatérského divadla z poloviny 20. století. Inscenace her uvádí 
pravidelně v Městském divadle, ale je možné je shlédnout na místech po celé České republice. 
Spolek posbíral i četné úspěchy za přední umístění jak v regionálních, tak celostátních 
přehlídkách. Od roku 1973 působí ve městě Dětský pěvecký soubor Žďáráček. Soubor 
působí pod hlavičkou ZUŠ Františka Drdly a za 40 let své existence ho vystřídalo více jak 
750 sborových zpěváků a bylo realizováno přes 550 vystoupení. V současnosti vystupuje na 
nejrůznějších koncertech, festivalech a přehlídkách. Sdružení národopisných souborů 
STUDÁNKA je organizace sdružující 3 folklórní soubory – Studánka, Bystřinka, 
Rozmarýnek. Jednotlivé soubory jsou rozlišeny dle věku: Rozmarýnek – děti ve věku od 5 do 
10 let, Bystřinka – děti ve věku od 10 do 15 let a Studánku tvoří starší 15 let. Dětské soubory 
se pravidelně účastní regionálních soutěží a vystoupení po celé České republice (festivaly, 
přehlídky, plesy). Největší úspěchy jsou zaznamenány v soutěži  Zpěváčci ve Velkých 
Losinách, kam z krajského kola již popáté postoupil soubor Bystřinka. Vystoupení Studánky 
je možné navštívit i za hranicemi České republiky. Před 27 lety bylo založeno Taneční 
sdružení Smyk Žďár nad Sázavou, které se tehdy věnovalo především k přípravě tanečních 
formací pro různé společenské akce. Od roku 1999 se sdružení intenzivně věnuje výchově 
sportovních tanečních párů. Je umožněna přípravka pro děti ve věku od 7 do 8 let, přípravka 
pro začínající páry a tréninky dospělých soutěžních párů. Četné úspěchy sdružení získalo na 
Mistrovství ČR v latinsko-amerických formacích, Mistrovství světa v latinsko-amerických 
tancích Seniorů nebo Mistrovství světa v 10 tancích. Sdružení nabízí i taneční vystoupení na 
plesech a firemních akcích.  Do kulturní a společenské sféry působící ve městě spadá i 
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sdružení Erteple a Hmla. Mimo pořádání festivalů, koncertů, výstav, podpory začínajících 
talentů, provozování Kulturního centra Batyskaf vydává i časopis Mlha. Na území města 
aktivně přispívá ke společenskému životu i Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 
s dlouholetou tradicí (vznik 1886). Při významných oslavách (významná výročí založení 
sboru, den otevřených dveří) organizují expozice historických dokumentů (např. kroniky 
sboru), fotografií, výzbroje, poskytují odborný výklad atp. Účastní se soutěže o nejlepší 
webové stránky dobrovolného hasičského sboru v Kraji Vysočina – Zlatý erb – 1. místo (v 
roce 2012), 2. místo (v roce 2010) a 3. místo (v roce 2014). Součástí dobrovolných hasičů 
jsou i Mladí hasiči ve věku od 6 do 18 let. Ti se účastní okresních soutěží v požárním sportu, 
střeleckých soutěží nebo se zapojují do projektu Čistá Vysočina, sběr odpadků kolem 
komunikací ve městě. Ke kulturnímu životu ve Žďáru nad Sázavou významně přispívá 
internetový portál Žďárský průvodce. Zprostředkovává kulturní, společenské a turistické 
aktuality a jiné zajímavosti z okolí Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě. Jednou 
měsíčně je vydáván a distribuován do schránek na Žďársku a Novoměstsku časopis Kulturně 
inzertní měsíčník, který poskytuje informace o kulturním dění a nabízí prostor pro inzerci.  
 
Výčet vybraných tradičních nebo významných společenských akcí konaných v Humpolci je 
uveden v tabulce níže. 
 
Tab. 6.8: Vybrané tradiční nebo významné kulturní a sportovní akce konané ve Žďáru nad Sázavou 

Termín konání Název a popis akce Místo konání 
Leden Novoroční ohňostroj Nám. republiky 
Leden Dětský karneval Dům kultury 
Leden Dětský karneval Dům dětí a mládeže 
Leden–březen Plesy Dům kultury  

Březen Pohádkový mlejnek – přehlídka amatérských 
souborů hrajících pro děti a mládež Dům kultury 

Duben Velikonoční pašije Víceúčelový areál na Libušíně 
Duben Velká čarodějnická show Víceúčelový areál na Libušíně 

Květen Motorkářská pouť 
Bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie/Kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře 

Květen Svatojánská pouť Kostel sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře 

Květen Žďárská pouť  Víceúčelová plocha u zimního 
stadionu a okolí 

Červen Den dětí Víceúčelová plocha u zimního 
stadionu 

Červen Muzejní noc Regionální muzeum 

Červen Concentus Moraviae – mezinárodní hudební 
festival Dům kultury, Městské divadlo 

Červen Festival dechových hudeb Vysočiny První nádvoří zámku Kinských 
Červenec Kulturní festival KoresponDance – mezinárodní  Areál zámku Kinských 

Červenec Festival Pod Zelenou horou – festival alternativní 
hudby První nádvoří zámku Kinských 

Červenec Kinematograf bratří Čadíků – filmová produkce 
vybraných filmů 

Amfiteátr ve Volnočasovém areálu 
Pilák 

Červenec Žďárský triatlon Volnočasový areál Pilák 
Červenec/srpen Taneční večery První nádvoří zámku Kinských 
Srpen Horácký džbánek – hudební folkový festival  První nádvoří zámku Kinských 
Srpen Národní pouť rodin Areál zámku Kinských 
Srpen Pilman triatlon – mezinárodní závod v tratlonu Volnočasový areál Pilák 

Srpen/září Slavnosti jeřabin – festival výtvarné, hudební a 
dramatické tvorby Všechny výstavní a kulturní prostory 
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Září Klášterní noc, Oslavy 20 let v UNESCO, Otevřené 
zahrady 

Areál zámku Kinských, Kostel sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

Září Festival sociálních služeb Dům kultury 
Říjen Žďárský Trpaslík – festival amatérského filmu  KC Batyskaf 
Říjen Drakiáda  
Listopad Revival fest Dům kultury 

Listopad Festival vzdělávání – přehlídka vzdělávacích 
možností a pracovního uplatnění Dům kultury 

Prosinec Rozsvícení vánočního stromu Nám. Republiky 
Prosinec Zimní trh Nám. Republiky 
Prosinec Živý Betlém Nám. Republiky 

Pramen: www.zdarns.cz, vlastní šetření 
 
6.4. Ostatní občanská vybavenost 
 
Mezi ostatní občanskou vybavenost patří administrativní budovy (instituce veřejné správy), 
které jsou uvedeny v tabulce č. 2.2 v jedné z úvodních kapitol, rozmístění čerpacích stanic 
v kapitole doprava apod. Co se týká vybavenosti finančními institucemi, nacházejí se zde 
pobočky České spořitelny, a.s., Československé obchodní banky, a.s., Komerční banky, a.s., 
GE Money banky, a.s., Raiffeisenbank, a.s. a Fio banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s., které zde provozují i své bankomaty. Na území města je možné využít 
služeb poradenských místa Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Wüstenrot - stavební 
spořitelna, a.s., Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, 
a.s. a následujících pojišťoven: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a.s., ČSOB Pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s, Česká pojišťovna, a.s., 
Generali Pojišťovna, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., Komerční 
pojišťovna, a.s., Wüstenrot pojišťovna, a.s. a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, 
pojišťoven a stavebnictví a Revírní bratrská pokladna. Lokální zástupce zde mají i další 
finanční ústavy. 
 
Ve Žďáru nad Sázavou se dále nachází dvě větší obchodní centra s koncentrací obchodů a 
služeb: Obchodní centrum Convent (Horní 6) a Nákupní park Žďár (Brněnská 28). V prvním 
ze zmíněných nalezneme AHOLD Czech Republic, a.s. (supermarket Albert) a ve druhém 
Penny Market, s.r.o. Z nejrozšířenějších obchodních řetězců na území města je nutné zmínit 
další prodejny: Kaufland Česká republika, v.o.s. (Chelčického 7), AHOLD Czech republic, 
a.s. (hypermarket, Strojírenská 34), Penny Market, s.r.o. (Strojírenská 20), Lidl Česká 
republika, v.o.s. (Studentská 2), COOP – Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí (Žitná 
4). Nejbližší prodejnu obchodního řetězce Billa, s.r.o. nalezneme v Novém Městě na Moravě 
a Tesco Stores ČR, a.s. v Jihlavě. 
 
Z ostatních služeb lze zmínit 3 pobočky České pošty, s.p. (Nádražní 23, Sychrova 75, 
Brodská 12). Zaměstnanci hlavní pošty na ulici Nádražní každý den obsluhují až 46 
mobilních míst. Na území města se dále nachází 4 pohřební služby: Pohřební služba Němec 
(Vysocká 33), Levné pohřby na splátky, s.r.o. (nám. Republiky 10), Pohřební služba Elysium, 
s.r.o. (nám. Republiky 2) a Pohřební služba PIETA, s.r.o. (Horní 30). Správu a údržbu 
pietních míst na území města zabezpečuje firma Sedlák - Santa G, s.r.o. (Vysocká 42). 
Poslední rozloučení se zesnulým je možné ve smuteční síni na Zelené hoře nebo v kostele sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Hřbitovů se ve Žďáru nad Sázavou nachází 5. 
V současnosti se ovšem nepohřbívá na Dolním hřbitově (vedle firmy Tokoz, a.s.) a na Starém 
hřbitově na Zelné hoře. Pohřby se tak odehrávají na: městský hřbitov Jamská, urnový háj 
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Horní a Nový hřbitov na Zelené hoře. Nejbližší krematorium se ovšem nachází v Jihlavě, jako 
jediné v Kraji Vysočina. Přes den jsou v provozu veřejné toalety. Jedny lokalizované na 
náměstí Republiky nedaleko budovy Staré radnice a druhé, uzpůsobené pro tělesné postižené 
osoby, v blízkosti městské tržnice. 
 
Ve venkovských částech města Žďáru nad Sázavou se ostatní občanská vybavenost nachází 
velmi zřídka. Z veřejných služeb v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, ani většina 
komerčních služeb se v žádné z nich nenachází (pošta, školka, škola, zdravotní středisko či 
lékař, veterinární služby, bankomat apod.). Důvodem chybějící vybavenosti je dobrá 
dostupnost města Žďáru nad Sázavou, které veškerou potřebnou občanskou i komerční 
vybavenost poskytuje. Nejblíže (necelý 1 km) se městu nachází část Radonín, kde je možné 
využít služeb autoservisu a pneuservisu osobních aut (Radonín 21). Něco málo přes 1 km jsou 
vzdáleny části Stržanov a Mělkovice. V Mělkovicích se nachází Autobazar Vysočina, s.r.o. 
(Mělkovice 2374) a čerpací stanice LPG (Mělkovice 2192). Ve Stržanově nalezneme vedle 
Stržanovského rybníka plochu pro sportování a volnočasové vyžití a prodejnu COOP – 
Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí (Stržanov 9). Nejvzdálenější částí Žďáru nad 
Sázavou je Veselíčko (asi 3,5 km). V části je možnost občerstvit se v Hostinci na Veselíčku, 
kde se také k vidění jeden z posledních hrajících orchestrionů v České republice. Dále je zde 
prodejna potravin a prodejna sportovních potřeb Sport Šíma, s.r.o. (lyže, snowboardy, 
hokejová výstroj, Veselíčko 65). Kulturní zařízení se nenachází v žádná z venkovských částí 
města. 
 
Tab. 6.9: Občanská vybavenost ve venkovských částech města Žďár nad Sázavou 

Zdroj: vlastní šetření 
 
 
 
 
 

Část obce Restaurace 
(ano/ne) 

Prodejna potravin 
(ano/ne) 

Kulturní zařízení 
(ano/ne) 

Sportovní zařízení 
(ano/ne) 

Mělkovice ne ne ne ne 
Radonín ne ne ne ne 
Stržanov ne ano ne ano 
Veselíčko ano ano ne ne 
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7. CESTOVNÍ RUCH A KULTURA 
 
7.1. Cestovní ruch 
 
Město Žďár nad Sázavou se všemi svými částmi leží v území, které má z hlediska cestovního 
ruchu, jehož charakter je na pomezí horské krajiny a venkovské krajiny s průměrnými i 
s velmi příznivými předpoklady pro cestovní ruch (dle Atlasu cestovního ruchu). Právě 
přírodní potenciál území je významným lokalizačním faktorem většiny aktivit cestovního 
ruchu a turistiky. Podíl potenciálních rekreačních ploch činí téměř polovinu z celkové rozlohy 
města.8 Téměř území Žďáru nad Sázavou se rozkládá na velkoplošném zvláště chráněném 
území CHKO Žďárské vrchy (nadregionální význam)9

 

 a v blízkosti bývalého cisterciáckého 
kláštera nalezneme přírodní památku Louky u Černého lesa. K významným přírodním 
předpokladům vzniku a rozvoje cestovního ruchu patří i vodní plochy. Nejdůležitější roli 
v letní rekreaci tak na území města plní vodní nádrž Pilská. V roce 2014 byl v těsné blízkosti 
vodní nádrže nově otevřen i sportovně rekreační areál (Kapitola 6). Ve městě ani jeho 
nejbližším okolí se nenachází rozhledna (nejblíže asi 8 km vzdálená rozhledna Rosička). 
Ovšem několikrát do roka, vždy u příležitosti významné kulturní akce, je veřejnosti 
zpřístupněna věž Kostela sv. Prokopa v centru města. Ve městě se nenachází zoologická (v 
Kraji Vysočina pouze v Jihlavě) a ani botanická zahrada nebo arboretum. 

Úroveň cestovního ruchu je dále ovlivňována i z hlediska kulturně-historického potenciálu 
území. Nejvýznamnější objekty jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. 
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře se stal touto výjimečnou církevní 
památkou v roce 1994. Žďár nad Sázavou je tak městem světového významu, neboť jde o 
kulturní památku mimořádného významu navštěvovanou nejen tuzemskými, ale i 
zahraničními turisty. Kostel je zároveň národní kulturní památkou (od r. 1995), tedy pod 
nejvyšším stupněm ochrany na úrovni České republiky. Žďár nad Sázavou nepatří mezi 
městské památkové rezervace a ani se na jeho území nenachází městské památkové zóny. 
Z architektonicky významných památek nalezneme ve městě např. Zámek Žďár nad Sázavou 
nebo kamenný barokní most přes řeku Sázavu (technická památka z 2. pol. 18. století). 
 
V oblasti cestovního ruchu je možné také hodnotit podnikatelskou aktivitu z hlediska 
pohostinství, ubytování a stravování. Aktivita je dána počtem subjektů působících ve 
zmíněném odvětví ekonomické činnosti vyjádřeném např. na počet všech ekonomicky 
aktivních obyvatel města. Ve Žďáru nad Sázavou bylo registrováno 482 subjektů v ubytování, 
stravování a pohostinství, což představuje přibližně 43 podnikatelů na 1 000 ekonomicky 
aktivních obyvatel. Další možným ukazatelem je zaměstnanost v cestovním ruchu. Ta je dána 
podílem zaměstnaných v ubytování, stravování a pohostinství ze všech zaměstnaných 
obyvatel ve Žďáru nad Sázavou a dle výsledků SLDB z roku 2011 činila 2,9 %. V okrese 
Žďár nad Sázavou bylo v tomto odvětví ekonomické činnosti zaměstnáno 2,8 % obyvatel a 
v Kraji Vysočina 2,5 % obyvatel. Průměrná hodnota za Českou republiku dosahovala 3,1 % 
osob zaměstnaných v pohostinství, ubytování a stravování. Zaměstnanost v cestovním ruchu 
je tedy ve Žďáru nad Sázavou téměř průměrná, ovšem v např. v Kraji Vysočina podprůměrná. 
 

                                                 
8 Ukazatel vyjadřující podíl potenciálních rekreačních ploch (lesní půda, louky, pastviny, zahrady, sady, vodní toky a vodní plochy) v území 
vhodných k rekreačnímu využití 
9 Z CHKO Žďárské vrchy je vyčleněno území v jihovýchodní části města – oblast průmyslové zóny Jamská. Do chráněného území rovněž 
nespadají části Mělkovice a Veselíčko. 
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Ve Žďáru nad Sázavou je rovněž možné zhodnotit turisticko-rekreační funkci území. Která je 
vypočtena jako poměr počtu lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních10 a v objektech 
individuální rekreace11

  

 na sto obyvatel obce. Ve městě se nachází 65 ubytovacích zařízení 
s 1 410 lůžky. Na sto obyvatel Žďáru nad Sázavou tak připadá asi 6,5 lůžek, tudíž je možné 
turisticko-rekreační funkci města hodnotit jako malou. Další možností, jak posuzovat 
udržitelný cestovní ruch, je za využití turistické únosnosti území. Ta je dána počtem 
turistických a rekreačních lůžek na jeden km2 daného území. Hodnota turistického zatížení ve 
Žďáru nad Sázavou dosahuje 38 lůžek na km2, a tak se v porovnání s průměrnou hodnotou 
tohoto zatížení za celou Českou republiku (25 lůžek na km 2) jeví jako velmi dobrá. 

7.1.1. Pěší turistika, cykloturistika, zimní turistika 
 
Přírodní a kulturní atraktivity, které je možné vidět nejen ve městě Žďár nad Sázavou, ale i 
v jeho bezprostředním okolí a vhodné terénní podmínky tvoří významnou základnu pro vznik 
a rozvoj pěší turistiky, cykloturistiky i zimní turistiky. V současné době městem Žďár nad 
Sázavou procházejí níže uvedené značené turistické cesty. Pouze v jedné venkovské části 
nalezneme turistickou značku a to zelenou ve Stržanově. Části Radonín se nejblíže nachází 
červená jih, Mělkovice a Veselíčko modrá. Samotným středem Žďáru nad Sázavou vede 
červená a modrá trasa, v blízkosti Zámku se pak prochází čtyři trasy – červená, žlutá, modrá 
(sever) a zelená. Mezi významné lokality patří poutní místo na Zelené hoře, kam se dá dostat 
pomocí žluté turistické trasy vedoucí přes dvě přírodní památky Rozštípená skála (566 m n. 
m.) a Peperek (675 m n. m.) až do Žďáru n. S. a pokračuje dále na východ. Tři turistické trasy 
(červená, zelená, modrá sever) se sbíhají u Pilské vodní nádrže. Zde je nejpříhodnější výchozí 
bod do Pilského lesa. Okružní turistická trasa modrá (sever) vede od Pilské vodní nádrže 
(Autokempink Pilák) přes Pilskýles, Adamův kopec (656 m n. m.) dále kolem jezera 
Vápenici, rybníka Mikšovec, Starého Dvora a přes ulici Dvorskou zpět o Autokempinku 
Pilák. Červená turistická trasa prochází celým městem, přes centrum, za Hotelem Jehla se 
napojuje na cyklostezku a dále kopíruje trasu kolem řeky Sázavy až k Bránskému rybníku, 
přes ulici Santiniho (kolem zámku) až k Pilské nádrži. Poslední, zelená trasa vede Pilským 
lesem k vodní nádrži Pilská, po její hrázi kolem uměle vytvořeného hraničního kamenu (blíže 
viz další text) do části Stržanov a dále k rybníku Strž.  
 
Tab. 7.1: Pěší trasy procházející územím města Žďár nad Sázavou 

Barva Průběh pěší trasy 

červená Přibyslav – Velká Losenice – Žďár nad Sázavou – Polnička – Škrdlovice – Žákova hora – 
Devět skal (rozc.) – Malinská skála – Sněžné – Štarkov – Dalečín – Sulkovec 

zelená Synkův kopec – Tálský mlýn – Stržanov – Sklené – Sykovec (ryb.) – Nové Město na 
Moravě 

modrá Polná – Babín (rybník) – Žďár nad Sázavou – Harusův kopec – Tři Studně – Cikháj – 
Vojnův Městec 

žlutá U Křížku – Rozštípená skála – Peperek – Zámek – Zelená hora – Sklené 

modrá sever Tálský mlýn (hotel) – Nad Pilskou nádrží – Jezero Vápenice – U Jordáku – Tálský mlýn 
(hotel) 

červená jih Žďár nad Sázavou (železniční stanice) – Radostnín nad Oslavou – Netín 
Zdroj: www.mapy.cz 
 
Údržbu a obnovu značení turistických tras ve městě a jeho okolí zajišťuje, ve spolupráci 
s KČT Regionální komisí Kraje Vysočina, Klub českých turistů Žďár nad Sázavou. Tento 
                                                 
10 Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) je dle metodiky Českého statistického úřadu každé ubytovací zařízení s více než pěti pokoji nebo 
s více než deseti lůžky. 
11 Při přepočtu čtyři lůžka na jeden objekt individuální rekreace.  
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klub byl založen již v roce 1929 a v současnosti je organizátorem dálkových či etapových 
pochodů, kulturně poznávacích akcí nebo vícedenních pobytů. 
 
Ve Žďáru nad Sázavou je dále pro zájemce připraven okruh městem, který se nazývá Cestou 
do kláštera. Prostřednictvím tohoto okruhu je umožněno seznámit se se zajímavostmi, které 
město nabízí např. v podobě staveb, historických událostí nebo významných osobností. 
Počátek trasy je u vlakového nádraží vedoucí dále přes centrum města (náměstí Republiky) až 
k Pilské nádrži, klášteru v Zámku, kapli sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře a zpět k 
nádraží po ulicích Polní, Hlohová, Luční a Studentská. Délka celého okruhu je 12 km. Další 
zajímavou poznávací naučnou trasou je od roku 2011 Naučná stezka kolem Zelené hory, 
která vznikla za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Stezka je 
rozdělena do dvou vycházkových okruhů souhrnně v délce 4,7 km. První z nich, vycházkový 
okruh A, je dlouhý 2,1 km vedoucí kolem Bránského rybníka a dvou historicky významných 
staveb – Hospodářského dvoru Lyra a Dolního hřbitova – které navrhl architekt Jan Blažej 
Santini Aichel. Druhý vycházkový okruh B je o půl kilometru delší a je situován v 
nejklidnější části města s výhledy na Konventský rybník, zámek a poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. Součástí naučné stezky je lokalita PP Louky u Černého lesa.  
Druhá – Naučná stezka Babín – vede po modré turistické trase začínající v okrajové části 
podniku ŽĎAS, a.s. Délka trasy je 4 km a po celé délce narazíme na 6 informačních tabulí. 
Důvodem vzniku naučné stezky je Babínský rybník, který patří díky zdejšímu výskytu silně 
ohrožené populace vážky jasnoskvrnné do kategorie evropsky významných lokalit.  
 
Přírodní podmínky, kulturní a sportovní atraktivity, které se nachází v okolí města, jsou cílem 
i mnoha cyklistů. Přímo městem prochází dvě cykloturistické trasy (Obr. 7.1). První z nich je 
tzv. Posázavská cyklotrasa číslo 19 vinoucí se kolem řeky Sázavy od jejího ústí do řeky 
Vltavy u Davle přes Jílové u Prahy – Týnec nad Sázavou – Sázavu – Český Šternberk – Zruč 
nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou – Havlíčkův Brod – Přibyslav – 
Žďár nad Sázavou – Mělkovice – Veselíčko – Nové Město na Moravě a končí v obci Lísek, 
kde se napojuje na tzv. Pražskou cyklotrasu č. 1. Celková délka Posázavské trasy je něco 
málo přes 240 km. Druhá je Santiniho cyklotrasa č. 5061 dlouhá 66 km a její počátek je ve 
Vojnově Městci a vede přes obce Radostín – Polnička – Žďár nad Sázavou – Jámy – Ostrov 
nad Oslavou – Bobrová – Zvole – Rozsochy až do Bystřice nad Pernštejnem, kde se opět 
sbíhá s Pražskou cyklotrasou.  
 
Ve Žďáru nad Sázavou jsou vybudovány dvě cyklistické stezky12

 

. První z nich je dlouhá více 
přibližně 4 km a probíhá v klidném prostředí a okrajové části od Pilské nádrže podél řeky 
Sázavy téměř do centra města (kolem Bránského rybníku, Bouchalek, kulturního domu a přes 
víceúčelový park Farská humna a ústí na ulici Husova). Druhá cyklistická stezka vede 
souběžné s rušnou silnicí první třídy I/37 (ulice Bezručova a Jungmannova) a měří necelé 3 
km. Ke konci roku 2006 byla dokončena cyklostezka vedoucí 2 km podél Pilské nádrže do 
obce Polnička. Při ostatním pohybu za pomocí jízdních kol musí cyklisté využít stávající 
silniční síť.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Stavebně upravené a dopravním značením vymezené komunikace určené cyklistům. 
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Obr. 7.1 Cykloturistické trasy číslo 19 a číslo 5061 procházející Žďárem nad Sázavou  

 
Zdroj: www.mapy.cz 
 
V zimním období je v okolí Žďáru nad Sázavou upravováno 50 km běžeckých a lyžařských 
tratí. O údržbu 11 tratí Ski regionu Žďársko se od sezóny 2011/2012 stará příspěvková 
organizace SPORTIS. Ne všechny však procházejí přímo územím Žďáru nad Sázavou. Ve 
městě tak můžeme využít nejdelší okruh upravovaný rolbou tzv. Žďárský a měří 12 km. Dále 
2 okruhy pravidelně upravované skútrem, v délce asi 24 km a přibližně 30 km a jeden okruh 
nepravidelně upravovaný skútrem dlouhý něco málo přes 2 km. Možnost sjezdového lyžování 
Žďár nad Sázavou nenabízí, nejblíže pak najdeme SKI SNOWPARK na Harusově kopci 
v Novém Městě na Moravě, Skiareál Svratka, a SKI Areál Jimramov, Ski areál Dalečín a 
sjezdovka na Karasíně. 
 
Tab. 7.2: Lyžařské a běžecké trasy procházející územím města Žďáru nad Sázavou 

Značení Průběh trasy 

Zelená  
linie 

Žďár nad Sázavou Skiareál Martina Koukala – Řádkova louka – Odbočka směr Račín – 
Mikšovec – Dolinky – Odbočka na Hamerský okruh – U Dívky – Mamlas – Klafar – Bouchalky 
Jordánek – Skiareál M. K. 

Fialová 
přerušovaná 
(čárkovaná) 

Žďár nad Sázavou Bouchalky – Mamlas – Mikšovec – úzkokolejka – Peperek – Račín – 
Peperek – úzkokolejka – Mikšovec – Mamlas – Bouchalky 

Červená 
přerušovaná 
(čárkovaná) 

Žďár nad Sázavou Hotel Grunt nebo Za Humny v části Vodojem – Velký les – Lhotka – 
Sklenský vrch – Tři Studně – Sklenský vrch – Lhotka – Velký les – Hotel Grunt nebo Za 
Humny v části Vodojem 

Zelená 
přerušovaná 
(tečkovaná) 

Žďár nad Sázavou Hotel Grunt – Zelená hora – Hotel Grunt 

Zdroj: www.skizdarsko.cz 
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7.1.2. Ubytovací kapacity 
 
Na území Žďáru nad Sázavou bylo celkově identifikováno 14 hromadných ubytovacích 
zařízení (HUZ), která jsou zaznamenána v tabulce níže. Do této kategorie patří objekty, 
v nichž se nachází minimálně 5 pokojů, nebo 10 lůžek. Celková maximální kapacita 
hromadných ubytovacích zařízení ve městě v roce 2013 byla 1 210 lůžek a 300 vyčleněných 
míst pro stany, nebo karavany. Ani jedno hromadné ubytovací zařízení se nenachází v žádné 
z jeho venkovské části: Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko. Nejvíce z nich je pak 
lokalizováno přímo v centru města (7 HUZ), dále pak v části Žďár nad Sázavou 2 (4 HUZ) a 
po jednom hromadném ubytovacím zařízení v částech Žďár nad Sázavou 3,4 a 5. Mezi 
největší z hlediska kapacity je ve Žďáru nad Sázavou Domov mládeže při VOŠ a SPŠ Žďár 
nad Sázavou – 276 lůžek. Z hotelů je s kapacitou 170 lůžek největší Hotel Jehla. Více jak 100 
lůžek ještě najdeme v Hotelovém domě Morava, Autokempinku Pilák, Hotelové ubytovně 
ŽĎAS a v  Domově mládeže při Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou. 
Ostatní ubytovací zařízení disponují méně než stovkou lůžek. Do kategorie se *** patří ve 
Žďáru nad Sázavou 5 hotelů s celkovou kapacitou 344 lůžek a jeden s * se 143 lůžky. Do 
kategorie penzion spadají ve městě 4 zařízení o celkové kapacitě 60 lůžek. Ubytovny, tedy 
hromadné ubytovací zařízení nižší kvality, byly na území Žďáru nad Sázavou zjištěny 3. 
Celkově mají tyto objekty k dispozici 523 lůžek, přičemž největším počtem – 273 lůžek – 
disponuje v období letních prázdnin Domov mládeže VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. 
Obdobně tomu je u Domova mládeže Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad 
Sázavou, s.r.o, v nemž se v červenci a srpnu může ubytovat až 115 osob. Ve Žďáru nad 
Sázavou se nachází i další objekty pro ubytování, které již nespadají do kategorie HUZ, ale 
jsou to tzv. objekt individuální rekreace – např. Penzion Santini nebo Privát sedmička.  
 
Tab. 7.3: Počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních ve Žďáru nad Sázavou dle zvolených 
kategorií 

Ubytovací zařízení Část 
obce Hotel Penzion Ubytovna Kemp Stravování 

Hotel Jehla *** ZR 1 170    ANO 
Hotelový dům Morava * ZR 1 143    NE 
Hotel Hajčman *** ZR 1 70    ANO 
Hotel Tálský mlýn *** ZR 1 44    ANO 
Hotel U Labutě *** ZR 1 30    ANO 
Hotel Grunt *** ZR 5 30    ANO 
Penzion Táferna ZR 2  21   ANO 
Penzion Na stezce ZR 2  17   ANO 
Penzion V Kapli ZR 2  12   NE (snídaně) 
Penzion u Draka ZR 1  10   NE (snídaně) 
Domov mládeže VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou ZR 4   276  NE 

Hotelová ubytovna ŽĎAS ZR 1   132  NE 
Domov mládeže Střední školy 
obchodní a služeb SČMSD, 
Žďár nad Sázavou, s.r.o. 

ZR 3   115  NE 

Autokempink Pilák ZR 2    140 * NE 
Celkem  487 60 523 140  

Pramen: Hromadná ubytovací zařízení České republiky, ČSÚ, 2013, vlastní průzkum 
* 140 lůžek v chatách + 300 vyčleněných míst pro stany a karavany 
 
Co se týká kongresové turistiky, má Žďár nad Sázavou velmi příhodné podmínky pro tuto 
specifickou formu cestovního ruchu. Je to dáno jednak polohou města v rámci České 
republiky, neboť leží v její centrální části s dobrou dostupností dálnice D1 (25 km), a jednak 
tím, že se ve městě nachází Hotel Jehla. Ten poskytuje dobré zázemí právě pro kongresovou 
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turistiku, neboť jako jediný hotel v Kraji Vysočina nabízí k ubytování více než 101 pokojů (až 
170 lůžek). Zároveň je zde možné využít kongresový sál s kapacitou 199 osob, nebo dalších 
10 sálů a salónků pro 10 až 60 osob. Kapacita restaurace s letní zahrádkou patřící k hotelu je 
asi 120 návštěvníků. Pro školení a zasedání více než 200 osob je možné ve městě využít 
prostor kongresového centra s až 1 100 míst v nedalekém kulturním domě. Školící místnosti o 
menší kapacitě pro nejrůznější školení byly dále zjištěny v následujících ubytovacích 
zařízeních: Hotel Hajčman (55 míst) a Hotel Tálský mlýn (50 míst).  
 
Nedílnou součástí cestovního ruchu a turistiky je rovněž nabídka stravovacích zařízení – 
restaurací, občerstvení, cukráren nebo kaváren. Z výše uvedených ubytovacích zařízení je 
restaurace k dispozici v 7 z nich. Hotelový dům Morava přímo nenabízí možnost stravovaná, 
ovšem stravování je možné využít v restauraci Convent, která se nachází hned vedle 
hotelového domu. V Penzionu u Draka a V Kapli je možnost dostat pouze snídani, ale jídlo 
během dne zajišťuje poměrně hustá síť kvalitních stravovacích zařízení, která se ve městě 
nachází. Ve zbývajících hromadných ubytovacích zařízeních možnost stravování chybí úplně. 
Ve Žďáru nad Sázavou se dále nachází 23 restaurací. V blízkosti centra pak 8 – Radniční 
restaurace (nám. Republiky 24), Čínská restaurace (nám. Republiky 32), Pizzerie Pod Věží – 
Mexico restaurant (Radniční 1), Restaurace u Chalupy (Veselská 9), Süssův hostinec 
(Veselská 1), Swing klub (Nádražní 66), Pub & Cafe (Nádražní 5) a SteakBar L.A. (Nádražní 
54). Dále je v centru města možnost využít rychlého občerstvení v bufetech: Losenka 
(Nádražní 66), Nemrut Kebab (Nádražní 66) nebo Vesna (Horní 4). Pro posezení slouží i řada 
kaváren – Café u tety Hany (Veselská 5), Cafe-Bar Galerie (Havlíčkovo nám. 11), Čajovna a 
Kafírna Samára (Radniční 4), Kavárna Ekvilibrium (Husova 3), Kavárna Evropa (Zahradní 2) 
a 2 cukrárny: Fontána (nám. Republiky 64) a U Tří Hvězd (Santiniho 24). Pro noční život ve 
Žďáru nad Sázavou nechybí ani široká nabídka tohoto druhu zařízení, tedy bary, herny či 
vinárny – Bar 21 (Nádražní 66), El Gordo (Nádražní 71), NumberONE a NumberTHREE 
(Nádražní 24), Campanula (Veselská 6), Colorado Bar (Brodská 10), Bar Dobré časy (nám. 
Republiky 49), Cocktail bar Havana (nám. Republiky 64), Zelená sedma (nám. Republiky 
64), Pivní bar U Rebela (nám. Republiky 147), NumberTWO (Havlíčkovo nám. 152), 
Jazzmine club (Dolní 30), Herna Bar Centrum (Jungmannova 14) a další. 
 
7.2. Turistické atraktivity 
 
Jak již bylo zmíněno v předcházejícím textu, na území Žďáru nad Sázavou se nachází jak 
přírodní tak i kulturní atraktivity nadregionálního významu. Níže bude uveden výčet těch 
nejvýznamnějších přírodních a kulturních památek, které by mohly být přínosné pro cestovní 
ruch a lákavé pro turisty.  
 
7.2.1. Přírodní atraktivity 
 
Celé ú zemí města p atří d o  CHKO Žďársk é v rchy,  k teré bylo  vyhlášeno v roce 1970 a 
zahrnuje i další maloplošná zvláště chráněná území – 4 národní přírodní rezervace, 9 
přírodních rezervací a 37 přírodních památek. Z těchto maloplošných chráněných území se v 
katastrálním území Žďáru nad Sázavou zčásti rozprostírá pouze jedna přírodní památka 
Louky u Černého lesa (vyhlášena v roce 1988). Na zrašeliněných loukách údolní nivy, olšin a 
mokřadů rybníka žije zde řada druhů organismů. Právě zajímavé území z hlediska ochrany 
přírody a díky výjimečným pohledům na poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
a bývalý cisterciácký klášter přes Konventní rybník byl vybudován jeden z okruhů již 
zmiňované naučné stezky. Na území města se také nachází jeden z památných stromů. Jde o 
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„Lípu u Tokozu“ (lípa malolistá), jejíž stáří je odhadováno na více než 400 let. Je tak druhým 
nejstarším památným stromem v CHKO Žďárské vrchy. 
 
Velmi vyhledávaným cílem turistů se staly i monumentální plastiky od umělce Michala 
Olšiaka. Rodák ze Žďáru nad Sázavou začleňuje sochy z betonu a pískovce do krajiny, proto 
je plastiky možné nalézt v okolí Žďáru nad Sázavou, a vždy jsou s tímto místem nějakým 
způsobem symbolicky spojeny. Jsou umístěny na turistických, či cyklistických trasách, nebo 
na veřejně dostupných prostranstvích. V současnosti soch existují více než dvě desítky. Na 
území Žďáru nad Sázavou se nachází 3 z nich – Mamlas (v blízkosti Starého Dvora), Hraniční 
kámen Čechy x Morava (u Pilské nádrže) a Charlie Chaplin (ul. Veselská). 
 
7.2.2. Kulturní památky 
 
Kulturní památky, které jsou pro turisty atraktivní, se nacházejí především v dvou jádrových 
oblastech města, neboť vznikly a dále se rozvíjely jako dvě samostatné části. První z nich je 
současné centrum celého Žďáru nad Sázavou, kde je možné najít např. několik dochovaných 
měšťanských domů, kostel, radnici, kaple apod. Všechny zmíněné významné kulturní 
památky se nacházejí na maloplošném území s rozptýlenými památkami a to na náměstí 
Republiky, Havlíčkově náměstí, Veselské ulici a na Tvrzi. V druhé části Žďár nad Sázavou 2 
patří mezi kulturní atraktivity především stavby sakrálního charakteru, které jsou umístěny 
v ulici: Santiniho, Dvorská a Zámek. Přičemž areál zámku je řazen do skupiny památek 
velkolepé panoramatické hodnoty (ochranné pásmo areálu bývalého cisterciáckého kláštera a 
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře). V tabulce níže je uveden výčet 
všech nemovitých kulturních památek ve Žďáru nad Sázavou zapsaných na Ústředním 
seznamu kulturních památek pod hlavičkou Ministerstva kultury České republiky. 
Z uvedeného seznamu kulturních památek byly kvůli demolici v roce 2004 vyřazeny dva 
měšťanské domy na náměstí Republiky (č.p. 65 a č.p. 144).  
 
Tab. 7.4: Nemovité objekty na Ústředním seznamu kulturních památek ve Žďáru nad Sázavou (v r. 2014) 

Část obce Č.p. Památka Umístění 
Žďár nad Sázavou 1  kostel sv. Prokopa v centru města, na Tvrzi 
Žďár nad Sázavou 1  kaple hřbitovní, Nejsvětější Trojice v centru města, ulice Horní 

Žďár nad Sázavou 1  kaple sv. Barbory v centru města, v blízkosti 
kostela sv. Prokopa 

Žďár nad Sázavou 1 
 

boží muka Jiřího z Poděbrad, při čp 488 

Žďár nad Sázavou 1  boží muka Brněnská 
Žďár nad Sázavou 1  boží muka park u nového hřbitova 
Žďár nad Sázavou 1  kříž u nového hřbitova 
Žďár nad Sázavou 1  sousoší Nejsvětější Trojice nám. Republiky 

Žďár nad Sázavou 1  smírčí kámen u plotu chaty č. 72 u hráze 
rybníka Velká Strana 

Žďár nad Sázavou 1 
 

pomník obětem nacismu městský park 

Žďár nad Sázavou 1 čp.1 fara, s omezením: bez stodoly Tvrz 
Žďár nad Sázavou 1 čp.60 měšťanský dům Veselská 
Žďár nad Sázavou 1 čp.62 měšťanský dům nám. Republiky 
Žďár nad Sázavou 1 čp.64 měšťanský dům nám. Republiky 
Žďár nad Sázavou 1 čp.253 měšťanský dům Čechův dům Havlíčkovo nám. 
Žďár nad Sázavou 1 čp.276 tvrz Tvrz 
Žďár nad Sázavou 1 čp.294 radnice nám. Republiky 
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Žďár nad Sázavou 2  kostel sv. Jana Nepomuckého Zelená hora 
Žďár nad Sázavou 2  hřbitov Dolní ulice Santiniho 
Žďár nad Sázavou 2  boží muka u rozcestí k Polničce 
Žďár nad Sázavou 2  boží muka u cesty do Starého Dvora 
Žďár nad Sázavou 2  boží muka při železničním mostě 
Žďár nad Sázavou 2  sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého u mostu 
Žďár nad Sázavou 2  hraniční kámen  

Žďár nad Sázavou 2  hraniční kámen při silnici, k.ú. Zámek Žďár a 
k.ú. Stržanov 

Žďár nad Sázavou 2  lávka - mostek Dvorská 
Žďár nad Sázavou 2  silniční kamenný barokní most s 8 sochami přes Sázavu, ulice Santiniho 
Žďár nad Sázavou 2 čp.1 zámek s areálem Zámek 
Žďár nad Sázavou 2 čp.33 zemědělský dvůr Lyra Dvorská 
Žďár nad Sázavou 2 čp.38 hospoda Táferna Santiniho 
Žďár nad Sázavou 6  boží muka Nádražní 
Radonín  kaplička náves 

Pramen: http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php 
 
Na Ústředním seznamu je uveden zámek s jeho areálem (bývalý cisterciácký klášter), ve 
kterém dnes sídlí Správa hospodářství rodiny Kinských (Zámek 1), Správa římskokatolické 
farnosti Žďár nad Sázavou - II (Zámek 2), Informační a turistické centrum ŽĎAS (Zámek 11) 
a Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 (Zámek 9).  
 
V celém areálu se dále nachází níže uvedené významné historické stavby. 

• Bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla původně postavena v gotickém stylu 
koncem 13. století jako konventní kostel. Za působení Jana Blažeje Santiniho Aichela 
v zámku byl kostel přestavěn do barokní gotiky.  

• Studniční kaple byla původně vystavěna v gotickém, později upravena do barokního 
stylu. Již před rokem 1260 byla symbolem celého cisterciáckého kláštera a 
v současnosti je symbol studny nacházející se v kapli součástí znaku města. 

• Klášterní prelatura postavena až v první polovině 18. století jako sídlo 
představeného preláta. V současnosti je zde Muzeum knihy se stálou expozicí dějin 
knihy a knihtisku. Projekt vypracoval J. B. Santini 

• Barokní konírna je stavbou rovněž projektovanou J. B. Santinim, která byla zřízena 
pro šlechtickou mládež (v roce 1727) jako součást akademie pro vědy a umění 
jezdecké.  Dnes jsou tyto prostory hojně využívány jako obřadní síň.  

• Kašna Panny Marie s Ježíškem vznikla před rokem 1705 a nachází se na prvním 
nádvoří areálu. 

• Renesanční zvonice upravená do barokního stylu.  
• Kaple sv. Markéty v roce 1802 vyhořela a byla přestavěna na hospodářské stavení. 

Na konci minulého století byl však objekt zrekonstruován a v současnosti je zde 
provozován Penzion V Kapli.  

 
Mimo areál zámku, ale v jeho blízkosti je pro turisty rovněž atraktivitou navštívit:  

• Dolní hřbitov z počátku 18. století s původně trojúhelníkovým půdorysem a 
• Barokní most z první poloviny 18. století s plastikami 8 světců po jeho bocích. 

 
Jednoznačně nejvýznamnější stavbou je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 
Vznikal mezi lety 1719–1722 ve stylu barokní gotiky dle projektu J. B. Santiniho za působení 
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opata Václava Vejmluvy. Pro svou jedinečnost byl v roce 1994 zařazen mezi památky 
zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. 
 
V druhém historickém centru dění, dnes v blízkém okolí náměstí Republiky, byly realizovány 
rovněž výjimečné stavby.  

• Radnice byla postavena na přelomu 16. a 17. století přímo na náměstí Republiky. 
Poslední úpravy byly v klasicistním stylu a tuto podobu má radnice i v současnosti. 
Součástí radnice byla od roku 1839 i věznice. Věž s hodinami, která byla součástí 
radnice, byla zničena požárem na konci 19. století. V současnosti jsou prostory 
využívány k svatebním obřadům a v její spodní části se konají výstavy. 

• Farní kostel sv. Prokopa první zmínka pochází z konce 14. století, i když byl založen 
po roce 1270. Později přestavěn v pozdně gotickém slohu. Součástí kostela je 54 
metrů vysoká strážní věž s hodinami, která je několikrát v roce zpřístupněna 
veřejnosti. 

• Kaple sv. Barbory se nachází hned vedle Farního kostela sv. Prokopa a jde o 
jednoduchou stavbu z roku 1729. 

• Tvrz patří k nejstarším dochovaným budovám ve městě (kolem roku 1300) v pozdně 
gotické přestavbě s barokní střechou. Stavba je nedaleko kostela sv. Prokopa a dnes 
zde sídlí Regionální muzeum. 

• Moučkův dům stojí nedaleko Regionálního muzea. První zmínka jako o škole je až 
z roku 1672. Od roku 2013 je zde umístěna stálá expozice dějin města Žďáru nad 
Sázavou. 

• Kostel Nejsvětější trojice je původní hřbitovní a špitální renesanční kaple s úpravou a 
přístavbou sakristie dle J. B. Santiniho z počátku 18. století. Do roku 1910 byl prostor 
okolo kostela využíván jako hřbitov, dnes se zde nachází urnový háj.  

• Hotel Veliš s bohatou secesní fasádou z počátku 20. století vytvořil z nevýrazné 
stavby náměstí jednu z dominant. 

 
7.3. Propagace turistických zajímavostí ve Žďáru nad Sázavou 
 
Propagaci turistických atraktivit na území města zajišťuje hned několik subjektů. Internetovou 
turistickou propagaci celého města spravuje samo Město Žďár nad Sázavou – 
www.zdarns.cz – kde je možné získat konkrétní informace týkající se jednotlivých kategorií 
cestovního ruchu ve městě – památky, cyklotrasy, naučné stezky, ubytování apod. Turistické 
informační centrum (nám. Republiky 24), které je provozováno Cestovní kanceláří 
SANTINI tour, poskytuje více podrobnějších informací o: 

• zajímavostech města a okolí (tipy na výlety, volný čas, lyžařské a horolezecké 
možnosti, koupání atd.), 

• turistických možnostech a cílech v okolí, 
• možnosti stravování a ubytování,  
• kulturních a sportovních akcích v okolí nebo 
• autobusových a vlakových spojení. 

 
V informačním centru je také možnost zakoupení map (města, turistické, cyklistické), 
pohlednic, průvodců, knihy a audiovizuální nosiče o Žďársku, turistické známky, kalendářů, 
upomínkových předmětů a vstupenek na kulturní vystoupení. Je zde tako možnost využít 
úschovy zavazadel a služeb průvodce po památkách Žďáru nad Sázavou. 
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Informační turistické centrum (Zámek 11) se zabývá webovou propagací areálu Zámku 
Žďár nad Sázavou – www.zamekzdar.cz – zde jsou poskytovány poznatky o historii, areálu 
zámku a kulturních akcích konajících se zde, architektu Janu Blažeji Santinim Aichelu apod. 
Provozovatelem ITC je firma ŽĎAS, a.s a v zámku tak zajišťuje: 

• prohlídky historického areálu bývalého cisterciáckého kláštera, 
• průvodcovskou činnost, 
• prodej vstupenek a upomínkových předmětů a 
• svatební obřady – úprava obřadní síně, hudební doprovod (klavír, varhany, zpěv), 

svatební přípitek apod. 
 
Dalším webovým informačním portálem zprostředkovávajícím kulturní, společenské a 
především turistické aktuality i jiné zajímavosti ze Žďárska a Novoměstska je Žďárský 
průvodce (www.zdarskypruvodce.cz). Turistické zajímavosti z oblasti sportu a kultury ze 
Žďárska (ale i Novoměstska a Bystřicka) přibližuje na svém internetovém portále Televize 
Vysočina (www.televizevysocina.cz) se sídlem na adrese Okružní 11. 
 
Mezi tištěné materiály distribuované do schránek obyvatel Žďáru nad Sázavou patří: 
Žďárské noviny (dříve Noviny žďárské radnice) jsou vydávány již 20 let společností Parola, 
s.r.o. se sídlem v Jihlavě. Noviny poskytují jedenkrát do měsíce nejrůznější informace z dění 
ve městě, něco málo z historie, rozhovory, poskytuje prostor pro inzerci nebo i pro vlastní 
vyjádření k danému problému. Archiv vydaných čísel je zveřejněný na webových stránkách 
(www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/?noviny=zr). Pod záštitou Žďárského průvodce je 
vydáván a zdarma distribuován Kulturně inzertní měsíčník, který je zaměřený na dění 
v regionu (články, kulturní programy a akce). Firmy zde mají prostor pro svoji inzerci. 
Všechny měsíčníky lze stáhnout i v elektronické podobě na stránkách průvodce.  
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8. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
8.1. Dopravní infrastruktura 
 
8.1.1. Silniční síť 
 
Město Žďár nad Sázavou leží na křižovatce dvou silnic I. třídy: 

• silnici č. I/19  Nezbavětice – Rožmitál pod Třemšínem – Lety – Milevsko – Olině – 
Tábor – Pelhřimov – Pohled – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – 
Sebranice (224,9 km) a 

• silnice č. I/37 Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Ohrazenice – Pardubice – 
Chrudim – Žďírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou – Velká Bíteš (145,4 km). 

 
Síť silnic I. třídy doplňuje jedna komunikace II. třídy, která tvoří významnou alternativu pro 
napojení se jednak na dálnici D1 a jednak umožňuje spojení s krajským městem Jihlavou: 

• silnice č. II/353 Polička – hranice kraje – Žďár nad Sázavou – Velký Beranov. Tato 
komunikace je dlouhá 65,3 km patří mezi tzv. Páteřní silniční síť Kraje Vysočina 
v úseku ze Žďáru nad Sázavou po Velký Beranov. Od roku 2008 jsou zde realizovány 
práce a změny dosahující řádově několika mil. Kč hrazených jak z prostředků Kraje 
Vysočina tak z prostředků Evropské unie – Regionální operační program Jihovýchod 
(dokončený obchvat u Bohdalova v roce 2009 a v roce 2014 u Jamného). Silnice 
prochází místní částí Radonín. 

 
Silniční síť dále doplňují následující silnice III. třídy č.: 

• III/01843 Žďár nad Sázavou – Hamry nad Sázavou (3,8 km), 
• III/35016 Žďár nad Sázavou – Polnička (2,9 km), 
• III/35421 Žďár nad Sázavou – Jámy – Hlinné (8,5 km), 
• III/35420 křiž. I/19 – Mělkovice – Veselíčko – Řečice – Radešínská Svratka (11 km), 
• III/35422 Veselíčko – Jámy (2,6 km) 

 
Na území Žďáru nad Sázavou je kvůli odlehčení silniční dopravy centrem od prosince roku 
2007 plánována výstavba dopravního obchvatu města. Již v roce 2009 byla dokončena 
technická studie Přeložka silnice I/37 – obchvat města Žďáru nad Sázavou 
(METROPROJEKT Praha, a.s. a VIAPONT, s.r.o., Brno). Ale ani jedna z předkládaných 
variant řešení nebyla shledána jako optimální, zejména díky vysoké finanční náročnosti 
v první etapě úseku obchvatu. Z tohoto důvodu byla zadána další studie, která by měla 
nabídnout možnosti dalšího řešení. V územním plánu města z roku 2012 je navržena dopravní 
koncepce, která počítá s přeložkami silnic I. třídy č. 19 a 37 na západ od centra, dále pak 
silnice č. II/350 v ulici Jihlavská a č. II/353 v ulici Vysocká, Jihlavská a východní tangenta. 
Vnitřní systém obslužných komunikací III. Třídy bude ponechán beze změn s možností 
lokálních úprav tak, aby byly odlehčeny zatížené páteřní komunikace včetně křižovatek na 
těchto komunikacích. Vzhledem k technické náročnosti a finanční situaci byla však příprava 
stavby zastavena. 
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Obr. 8.1: Základní silniční síť ve Žďáru nad Sázavou a jeho okolí 

 
Pramen: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, 2014 
 
Jednou za pět let od roku 2000 bylo uskutečněno celostátní sčítání dopravy organizované 
Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. V tabulce níže je uvedena změna intenzity 
dopravy na jednotlivých úsecích ve Žďáru nad Sázavou, na nichž průměrně projede více než 
1 000 dopravních prostředků za 24 hodin, v roce 2005 a 2010. Na většině úseků byl 
zaznamenán pokles celkového počtu vozidel mezi zvolenými roky. Nejvíce zatíženou 
komunikací ve městě zůstala silnice č. I/37, na které intenzita provozu v určitých úsecích 
překračovala v obou sledovaných letech 10 tis. prostředků za den. Významněji intenzita 
dopravy klesla v jižní části města v úseku, kde vyúsťuje silnice č. I/19 (vedoucí z východní 
části města od Nového Města na Moravě) do silnice č. I/37, která dále vyúsťuje do silnice č. 
II/353 (vedoucí na jihozápad ve směru k Jihlavě). Tento úsek byl v roce 2005 i v roce 2010 
nejvytíženější ve městě, i když celkový počet projetých dopravních prostředků během 
posledních pěti let poklesl o 4,2 tis. (tj. o jednu čtvrtinu vozidel). Důvodem snížení celkového 
počtu vozidel je dáno nižším výskytem osobních a dodávkových vozidel (o 3,6 tis. méně, 26 
%), přesto je na tomto úseku počet projíždějících automobilů stále vyšší než v roce 2000 (o 
860 vozidel). Intenzita dopravy vyšší než 10 tis. dopravních prostředků za den byla ve Žďáru 
nad Sázavou dále zjištěna v obou sledovaných letech ještě v úseku probíhajícím centrem 
města, ovšem pokles v intenzitě na této části byl minimální (526 vozidel, 4,4 %). V roce 2010 
projelo rovněž více než 10 tis. vozidel panelovou zástavbou zvanou Libušín směrem k centru 
města. V porovnání s rokem 2005 zde projelo o necelé 3 tis. dopravních prostředků více (o 
jednu třetinu) a byl to tak jeden ze dvou úseků ve Žďáru nad Sázavou, kde došlo k nárůstu 
v množství projetých vozidel. 
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Tab. 8.1: Průměrná denní intenzita dopravy na komunikacích ve městě Žďár nad Sázavou (více než 1000 
aut) 

Silnice 
č. Sledovaný úsek TV O M SV 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

I/19 

6-1151 začátek 
zástavby Žďáru nad 
Sázavou – centrum 
(zaústění do I/37) 

1 388 684 7 930 4 243 102 55 9 420 4 982 

I/19 

6-1163 vyústění 
ze I/37 – konec 
zástavby Žďáru nad 
Sázavou 

1 434 1 161 8 987 7 663 70 72 10 491 8 896 

I/19 

6-1160 konec 
zástavby Žďáru nad 
Sázavou – Nové 
Město na Moravě 

1 155 809 6 497 6 323 51 50 7 703 7 182 

I/37 

6-1590 křiž. 
se II/350 – začátek 
zástavby Žďáru nad 
Sázavou 

1 568 1 139 4 920 4 891 39 70 6 527 6 100 

I/37 

6-1592 začátek 
zástavby Žďáru nad 
Sázavou – zaústění 
II/353  

1 624 1 139 4 794 4 891 49 70 6 467 6 100 

I/37 
6-1591 zaústění 
II/353 – centrum 
(zaústění I/19) 

2 232 1 536 6 245 9 762 26 67 8 503 11 365 

I/37 
6-1161 centrum 
(zaústění I/19) – 
vyústění I/19 

2 432 1 659 9 440 9 660 81 108 11 953 11 427 

I/37 6-1582 vyústění I/19 
– vyústění II/353 2 622 2 009 13 749 10 119 54 97 16 425 12 225 

I/37 

6-1586 vyústění 
II/353 – konec 
zástavby Žďáru nad 
Sázavou 

3 314 1 311 5 683 6 386 57 43 9 054 7 740 

I/37 

6-1580 konec 
zástavby Žďáru nad 
Sázavou – zaústění 
II/354 

1 659 1 033 4 527 4 350 40 35 6 226 5 418 

II/353 

6-3381 začátek 
zástavby Žďáru nad 
Sázavou – zaústění 
do I/37 

541 260 3 205 2 793 50 31 3 796 3 084 

II/353 

6-3371, 3376 
vyústění ze I/37 – 
konec zástavby Žďár 
nad Sázavou 

2 458 1 347 5 856 6 478 40 76 8 354 7 901 

II/353 
6-3370 konec 
zástavby – vyústění 
III/35311 

725 786 4 428 5 294 27 51 5 180 6 131 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Sčítání dopravy v roce 2005, Celostátní sčítání dopravy 2010 
Vysvětlivky zkratek: TV – těžká motorová vozidla, O – osobní a dodávková vozidla, M – jednostopá motorová 
vozidla, SV – všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) 
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Ve Žďáru nad Sázavou byly dále měřeny tři úseky na komunikaci č. I/19. Více než 5 tis. 
vozidel projelo v roce 2005 i  v roce 2010 dvěma úseky a i zde došlo ke poklesu intenzity, i 
když nebyl až tak markantní. Oproti tomu značný úbytek, a to téměř o polovinu dopravních 
prostředků, byl zjištěn na úseku vedoucím ze západu do centra města. 
 
Mezi další měřené úseky na území Žďáru nad Sázavou byly realizovány na silnici druhé třídy 
č. II/353.  I zde byl na dvou úsecích, jež na sebe navazují, zaznamenán vyšší počet vozidel 
než 5 tis. a to v jihozápadním směru na Jihlavu. U prvního úseku došlo k poklesu 
zaznamenaných dopravních prostředků o 5,4 % (453 vozidel), ale naopak u druhého k nárůstu 
projetých vozidel o 18,4 % (951 vozidel). V posledním sledovaném úseku od Hotelu Grunt 
k sídlišti Libušín bylo zjištěno snížení intenzity o 712 vozidel za den (přibližně jedna pětina) a 
zároveň jde o úsek s nejnižší naměřenou průměrnou hodnotou intenzity dopravy za den (pod 4 
tis. dopravních prostředků). 
 
8.1.2. Ostatní druhy dopravy ve městě 
 
Pěší doprava ve městě využívá chodníky a částečně v místech, kde to umožňuje nízká 
intenzita dopravy, i vozovku. Dále mohou obyvatelé města a jeho návštěvníci využít 
značených pěších turistických cest nebo smíšených komunikací pro provoz cyklistů a chodců, 
tedy cyklostezek. Podrobněji o turistických trasách pojednává kapitola Cestovní ruch a o 
cyklistických stezkách více níže. 
 
Doprava v klidu se týká parkování a garážování vozidel. Ve městě je řešena využíváním 
stávajících parkovacích a jiných odstavných ploch. Dle územního plánu (2012) je na 
veřejných parkovištích v majetku města evidováno asi 4,1 tis. míst, přičemž se z tohoto počtu 
v centrální zóně nachází 560 míst. Další zhruba 110 míst je v ulicích a na minimálních 
parkovacích plochách. Účelová parkoviště u obchodních zařízení a výrobních podniků 
disponují 2,3 tis. míst (z toho ŽĎAS, a.s. nabízí 500 míst). Ostatní odstavná stání v podobě 
individuálních a řadových garáží celkově čítají 3,5 tis. míst. Na území Žďáru nad Sázavou 
jsou 4 lokality, ve kterých se nachází placená parkoviště (10 Kč/hod.). Jde o placená 
parkoviště na ulici Hutařova (pracoviště Zdravotního ústavu), Tyršova (detašované pracoviště 
Krajské hygienické stanice kraje Vysočina), Veselská (Café u tety Hany) a na náměstí 
Republiky. Od srpna roku 2010 byla zavedena nová služba v placení parkovného a to za 
pomoci zaslání textové zprávy SMS obsahující odpovídající text. Počet odstavných stání ve 
městě byl identifikován jako nedostačující. V následujících letech bude nutné zajistit ještě asi 
dalších 600 míst. Uvažováno je se stavbou parkovacího vícepodlažního domu v blízkosti 
centra o kapacitě až 200 míst. Největší deficit parkovacích ploch, resp. hromadných garáží, 
byl zjištěn v lokalitách Žďár nad Sázavou 3 a Žďár nad Sázavou 6, neboť právě zde se 
nachází  na km2 nejvíce bytových jednotek a tedy i obyvatel. 
 
Na území Žďáru nad Sázavou se rovněž nacházejí dvě cyklistické stezky13

                                                 
13 Stavebně upravené a dopravním značením vymezené komunikace určené cyklistům. 

, které usnadňují 
pohyb cyklistům po městě nebo při výjezdu z něj. První z nich je dlouhá přibližně 4 km a 
probíhá v klidném prostředí a okrajové části od Pilské nádrže podél řeky Sázavy téměř do 
centra města (kolem Bránského rybníku, Bouchalek, kulturního domu a přes víceúčelový park 
Farská humna a ústí na ulici Husova). Druhá cyklistická stezka vede souběžné s rušnou silnicí 
první třídy I/37 (ulice Bezručova a Jungmannova) a měří necelé 3 km. Ke konci roku 2006 
byla dokončena cyklostezka vedoucí 2 km podél Pilské nádrže do obce Polnička. 
Cyklisté pouze jedné venkovské části Žďáru nad S8zavou mohou využít cyklistickou stezku a 
to obyvatelé Radonína. Cyklostezka vede od firmy Hettich ČR, k.s. podél silniční komunikace 
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č. II/353 v celkové délce něco málo přes 600 m. Všechny cyklostezky na území města mají 
smíšenou funkci, tedy mohou je využít i chodci pro pěší dopravu.  Při ostatním pohybu za 
pomocí jízdních kol musí cyklisté využít stávající silniční síť. I když lze současnou síť 
cyklostezek hodnotit jako dostačující, do budoucna je uvažováno s výstavbou cyklostezky od 
společnosti TOKOZ, a.s. do místní části Stržanov. O vzniku cyklostezky vedoucí do části 
Mělkovice a následně na Veselíčko se neuvažuje.  
 
Do Žďáru nad Sázavou se lze dostat také po dvou železničních tratích. První z nich má 
národní význam a jde o dvojkolejnou elektrizovanou celostátní železniční trať č. 250 spojující 
Prahu, Kolín, Kutnou Horu, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Křižanov, Tišnov, Brno, 
Břeclav a slovenské Kúty. Traťová rychlost dosahuje 100 km/hod. První úsek železniční trati 
Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou byl otevřen v roce 1898. K napojení na Brno přes 
Křižanov došlo až ke konci roku 1953 (tehdy jednokolejně). Před první světovou válkou byl 
ještě připravován projekt na napojení Žďáru nad Sázavou se Ždírcem nad Doubravou, 
k výstavbě ale již nedošlo. Druhá, jednokolejná, neelektrizovaná trať č. 251, je pouze 
místního významu. V délce necelých 60 km vede přes Žďár nad Sázavou, Nové Město na 
Moravě, Bystřici nad Pernštejnem a Tišnov. Do provozu byla uvedena v roce 1905. 
Železniční stanice na trati číslo 251 je také v části obce Veselíčko. Železniční dopravu 
zajišťují České dráhy, a.s. Zbývající části nacházející se v extravilánu města (Mělkovice, 
Radonín a Stržanov) nedisponují železniční zastávkou a jejich obyvatelé jsou tak odkázáni na 
využití veřejné dopravy autobusy. Vlakové a autobusové nádraží se nachází na stejném místě 
v jižní části města vzdálené 1 km od náměstí Republiky. Z nejvzdálenější části Žďáru nad 
Sázavou je to k nádraží asi 5 km, z Mělkovic 4 km, z Radonína necelé 2 km, ze Stržanova i 
z Veselíčka 6 km. Kompletní rekonstrukcí si prošla obě nádraží, v roce 2012 byla dokončena 
oprava vlakového a v roce 2013 autobusového nádraží. Všechny příměstské a dálkové 
autobusy zajíždí na nádraží, ale rovněž využívají i dalších zastávek v průjezdu městem. 
Dopravní obslužnost není ve všech částech Žďáru nad Sázavou sejná. Četnost spojů, které 
zastavují v jednotlivých částech města, dle autobusové a železniční dopravy, zachycuje 
následující tabulka č. 8.2. 
 
Tab. 8.2: Počet spojů železniční a autobusové dopravy dle jednotlivých částí města Žďáru nad Sázavou 

Místní část 
Autobusová doprava Železniční doprava 

pracovní 
den sobota neděle, 

svátek 
pracovní 

den sobota neděle, 
svátek 

Žďár nad Sázavou 371 50 84 91 53 63 
Žďár nad Sázavou 1 352 41 67 0 0 0 
Žďár nad Sázavou 2 67 6 16 0 0 0 
Žďár nad Sázavou 3 75 7 6 0 0 0 
Žďár nad Sázavou 4 9 0 0 0 0 0 
Žďár nad Sázavou 5 14 2 7 0 0 0 
Žďár nad Sázavou 6 371 50 84 91 53 63 
Žďár nad Sázavou 7 0 0 0 0 0 0 
Mělkovice 77 12 12 0 0 0 
Radonín 61 8 12 0 0 0 
Stržanov 45 1 8 0 0 0 
Veselíčko 75 12 11 30 8 19 

Pramen: www.idos.cz 
Pozn. Pracovním dnem bylo vybráno pondělí. Ve dnech uprostřed týdne může být četnost spojů nižší. 
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V části Žďár nad Sázavou 6 se nachází obě nádraží a všechny autobusy i vlaky vyjíždí i 
přijíždí sem, proto je shodné číslo v počtu autobusových spojů celkem za Žďár nad Sázavou i 
za jeho část Žďár nad Sázavou 6. Pouze v části Žďár nad Sázavou 7 nezastavuje ani jeden ze 
zkoumaných spojů. Obdobně je tomu o víkendu u části Žďár nad Sázavou 4. V každé části 
města pak má zastávku minimálně již zmíněná část Žďár nad Sázavou 4 – 9 spojů za pracovní 
den, ostatní více než 10. I o víkendu mohou obyvatelé téměř všech částí využít autobusovou 
přepravu po městě a to v poměrně vysoké intenzitě, městem projíždí až 84 autobusových 
spojů. Z hlediska železniční dopravy zastavuje ve všední den na nádraží ve Žďáru nad 
Sázavou 91 vlaků, z tohoto počtu jede 61 spojů po trati č. 250 a 30 spojů po trati č. 251, kde 
se nachází zastávka Veselíčko. I o víkendu je četnost železničních spojení velmi dobrá. 
V sobotu projede městem 53 vlaků a v neděli o 10 více, což je dáno vyšším počtem vlakových 
spojení právě přes Veselíčko (o 11 více než v sobotu). 
 
Z hlediska kvality života ve Žďáru nad Sázavou je rovněž důležitá dostupnost do krajského 
města a jiných větších měst, které poskytují větší množství např. pracovních příležitostí, 
studijních oborů, služeb, obchodních domů, kulturních zařízení apod. Žďár nad Sázavou má 
dobré dopravní spojení s Brnem, Jihlavou i Prahou. Do hlavního města Prahy jede ve všední 
dny (pondělí) 9 přímých vlakových spojů, v neděli 8 a v sobotu 7, z Prahy pak ve všední den 
(pátek) jede 9 přímých vlakových spojů a 1 autobusový, v sobotu 7 a v neděli 6. 
Nejintenzivnější dopravní spojení probíhá mezi Žďárem nad Sázavou a krajským městem. Ve 
všední dny sem jezdí 20 přímých autobusových spojů (pondělí) a zpátky 24 (pátek). O 
víkendu je možné se do Jihlavy dostat dokonce 6 autobusovými spoji v neděli a 3 v sobotu, 
v opačném směru 5 autobusovými spoji v neděli a 3 v sobotu. S Brnem má Žďár nad Sázavou 
rovněž výtečné spojení a to i o víkendu. Do Brna i nazpět je možné se dostat za pomoci 
železniční i autobusové dopravy. Ve všední den (pondělí) ze Žďáru směrem na Brno vyjíždí 
15 vlakových a 4 autobusová spojení, v sobotu 17 vlakových a 1 autobusový spoj a v neděli 
15 vlakových a 2 autobusové spoje. V pátek nazpět jede z Brna 14 vlaků a 4 autobusy, 
v neděli 16 vlaků a 2 autobusy, v sobotu pak 15 vlaků a 1 autobus. 
 
Na území města se nachází více autobusových zastávek i pro regionální spoje (Stržanov, 
Tokoz, Zámek, Bezručova u pily, Bezručova stadion, Vysočany, Studentská, Žižkova, 
Brodská obchodní domy, Brodská lékárna, Strojírenská ŽĎAS, Strojírenská u Hajčman, 
Brněnská, Horní, Convent, Jamská, Grejdy, Jihlavská ZDAR, Jihlavská HETTICH, Radonín, 
Mělkovice, Veselíčko). Provozovatelů autobusové dopravy projíždí Žďárem nad Sázavou 
několik, nejvíce spojů však zajišťuje firma ZDAR, a.s., dále zde působí ICOM Transport, a.s., 
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ČAS-SERVICE, a.s., 
TRADO-BUS, s.r.o. a BDS-BUS, s.r.o. 
 
Všechny části města – Žďár nad Sázavou 1–7 – jsou velmi dobře obsluhovány městskou 
hromadnou dopravou (MHD), kterou na území města zabezpečuje firma ZDAR, a.s. (se 
sídlem Jihlavská 4). Části Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko ovšem MHD 
obsluhovány nejsou, a proto musí obyvatelé těchto částí využít jiný druh přepravy, zejména 
autobusové. Celkově je město obsluhováno 14 pravidelnými linkami:  
1A: HETTICH – Nádraží – Žďár nad Sázavou 3 – Žďár nad Sázavou 5 – TOKOZ 
2A: Nádraží – Náměstí – Žďár nad Sázavou 5 – Pilská nádrž 
3A: Nádraží – Pošta – Žďár nad Sázavou 3 – Náměstí – Žďár nad Sázavou 7 
4A: Nádraží – Žďár nad Sázavou 4 – Libušín – Žďár nad Sázavou 3 – Nádraží 
5: Nádraží – Náměstí – Vejmluvova – Jamská – Nádraží 
6: Nádraží – Žďár nad Sázavou 3 – Náměstí – Žďár nad Sázavou 7 – Žďár nad Sázavou 5 – 
Zelená hora (hřbitov) 
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1B: Nádraží – Žďár nad Sázavou 3 – TOKOZ 
2B: Nádraží – Žďár nad Sázavou 3 – Žďár nad Sázavou 5 – Pilská nádrž 
3B: Brněnská – Nádraží – Žďár nad Sázavou 3 – Náměstí – Žďár nad Sázavou 7 
4B: Nádraží – Žďár nad Sázavou 7 – Žďár nad Sázavou 4 – Libušín – Žďár nad Sázavou 3 – 
Nádraží 
1C: Nádraží – Novoměstská – Žďár nad Sázavou 4 – TOKOZ 
3C: Nádraží – Žďár nad Sázavou 3 – Žďár nad Sázavou 4 – Jamská – Nádraží 
4C: Nádraží – Žďár nad Sázavou 3 – Libušín – Žďár nad Sázavou 4 – Nádraží 
1D: Nádraží – Pošta – Žďár nad Sázavou 3 – TOKOZ 
 
Doprava MHD není na území města zajištěna po celý den v pravidelných intervalech. Linka č. 
1A jezdí v pracovní dny a je uzpůsobena na přepravu obyvatel města do zaměstnání a škol, 
v návaznosti na další autobusovou a železniční dopravu. Po celý pracovní den, v některých 
hodinách i o sobotách a nedělích, je možné využít alespoň jedenkrát za hodinu linky č. 2A, 
4A, 5 a 4C (vyjma mezi 13–15 hod.). Městem projíždí také – linka č. 4B – ve všech 
pracovních dnech, o víkendech i státem uznaných svátcích, každou hodinu od 5–7 hodin a 
dále od 11–17 hodin. Ostatní linky MHD jezdí pouze sporadicky, některé mají funkci 
výpomoci ve špičce v ranních a odpoledních hodinách, stejně jako výše linka č. 1A, jsou jimi 
linky č. 1B, 2B, 3B, 1C, 3C, 1D. A jiné umožňují hlavně starším občanům dopravu ke 
hřbitovu na Zelené hoře – linka č. 6. Nejméně průjezdů městem absolvuje linka č. 3A. Ta jede 
pouze jednou denně od Nádraží do části Žďár nad Sázavou 7 a zpět v časovém rozmezí od 
8:55 do 9:25. Dále také již zmíněné linky č. 1B, 3B, 1C a 1D.  
 
Zabezpečení jednotlivých částí města linkami MHD je značně odlišné. Všech 14 linek 
zastavuje v části Žďár nad Sázavou 1 (centrum) a 6 (nádraží). Druhou nejvíce obsluhovanou 
částí je Žďár nad Sázavou 3 (11 linek) a dále v sestupném pořadí Žďár nad Sázavou 2 (8 
linek), Žďár nad Sázavou 4 (6 linek) a nejmenší počet – 4 linky – projíždí částmi Žďár nad 
Sázavou 5 a 7. 
 
Letecká a ani lodní doprava není ve Žďáru nad Sázavou zajištěna. 
 
Na území Žďáru nad Sázavou se nachází celkem 7 čerpacích stanic:  

• BENZINA, s.r.o. (Brněnská 46) – Žďár nad Sázavou 
• ZDAR, a.s. (Novoměstská 13) – Žďár nad Sázavou 
• BENZINA, s.r.o. (Jihlavská) – Žďár nad Sázavou 
• HUNSGAS, s.r.o. (Jihlavská) – Žďár nad Sázavou 
• LEDOPA, s.r.o. (Jihlavská 18) – Žďár nad Sázavou 
• UNCORN, a.s. (Santiniho 28) – Žďár nad Sázavou 
• Čerpací stanice LPG (Mělkovice 2192) – Mělkovice 

 
Rozmístění čerpacích stanic je poměrně vyvážené, neboť na všech hojně využívaných 
dopravních komunikacích je umístěna zpravidla jedna z nich a téměř vždy na výjezdu 
z města. Na silnici č. I/37 se směrem od Brna nachází stanice BENZINA, s.r.o. a směrem na 
Prahu UNICORN, a.s. Na komunikace č. I/19 je možné od Nového Města na Moravě 
natankovat na čerpací stanici patřící firmě ZDAR, a.s. a při výjezdu ze Žďáru nad Sázavou po 
téže silnici na čerpací stanici OMV Česká republika, s.r.o., která již náleží do katastrálního 
území Hamry nad Sázavou. Pouze na ulici Jihlavské (silnice č. II/ 353) se nacházejí 3 čerpací 
stanice, ovšem BENZINA, s.r.o. i HUNSGAS, s.r.o. jsou v jednom areálu a LEDOPA, s.r.o je 
vzdálena asi půl kilometru od něho. 
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8.2. Technická infrastruktura 
 
8.2.1. Vodovodní síť 
 
Analýza vodovodní a kanalizační sítě v této kapitole byla provedena na základě informací 
získaných především z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVK), který 
byl zpracován s výhledem na 10 let (tedy do roku 2015) až do úrovně obcí Kraje Vysočina. 
Plán vyhotovila v roce 2004 firma AQUA PROCON, s.r.o. a poslední aktualizace plánu obce 
Žďár nad Sázavou byla provedena v březnu roku 2010. Rovněž byly využity informace 
uvedené v územním plánu města zhotoveného firmou Atelier URBI, s. r.o. na základě stavu 
z roku 2012 a také z územně analytických podkladů z roku 2009 (zpracovatelský kolektiv ing. 
Marie Psotové).  
 
Městské části Žďár nad Sázavou 1–7 včetně venkovských částí Mělkovice, Radonín, 
Veselíčko i Stržanov jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu VOV (Vírský 
oblastní vodovod). Venkovské části Žďáru nad Sázavou jsou na tento vodovod napojeny 
následujícími způsoby:  

• Mělkovice připojeny přes ATS na přivaděč Vír – Žďár nad Sázavou, 
• Radonín napojen přímo na přivaděč Žďár nad Sázavou – Nové Veselí, 
• Stržanov připojen přes ATS na 2. tlakové pásmo vodovodní sítě Žďáru nad Sázavou a 
• Veselíčko napojeno přímo na přivaděč Vír – Žďár nad Sázavou. 

 
Zdrojem vody pro Žďár nad Sázavou je také prameniště Lhotka s vydatností 8,2 l/s. Voda z 
tohoto zdroje prochází čistící stanicí a poté primárně slouží k zásobení pitnou vodou obec 
Lhotku a k lokálnímu zásobování ve Žďáru nad Sázavou. 
 
Vlastníkem vodovodu na území Žďáru nad Sázavou ve všech jeho částech je Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko, který působí jako dobrovolný svazek od 1.4.1993 se sídlem na adrese 
Vodárenská 2. Provozovatelem vodovodu je firma VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou. Průměrná spotřeba pitné vody ve Žďáru nad 
Sázavou od roku 2000 vzrůstá. V roce 2000 to bylo 45 l/s, v roce 2005 46 l/s a v roce 2010 již 
47 l/s. Spotřeby vody pro rok 2015 se odhaduje na 46 l/s. V porovnání s Havlíčkovým 
Brodem, který je dle počtu obyvatel přibližně shodně velký, byla spotřeba pitné vody 
následující: 46 l/s (v roce 2000), 47 l/s (v roce 2005), ale již 51 l/s v roce 2010 a pro rok 2015 
je průměrná spotřeba odhadována až na 54 l/s. 
 
V samotném intravilánu města (části Žďár nad Sázavou 1–7) byla v letech 2004–2009 
realizována rekonstrukce vodovodních řadů a tlakového pásma v celkové délce něco málo 
přes 6 km. Bylo také provedeno prodloužení a výstavba nových vodovodních řadů v lokalitě 
novostaveb Klafar (Žďár nad Sázavou 3), dále pak v oblasti průmyslové zóny Novoměstská a 
Jamská (Žďár nad Sázavou 1) a na sídlišti Vodojem (Žďár nad Sázavou 7). Celkově tak byly 
vystavěny necelé 3 km nových vodovodních řadů. V místních částech extravilánu města byla 
rovněž provedena výstavba nových vodovodních řad a to v Mělkovicích o délce 60 metrů a ve 
Stržanově o délce 130 metrů. V obou případech pro nové lokality rodinných domů. 
 
Zásobování pitnou vodou je v současnosti považováno za vyřešené. Dle PRVK není třeba 
jakýmkoliv způsobem měnit zásobování pitnou vodou v žádné z částí Žďáru nad Sázavou. 
Rovněž se neuvažuje o vymezení nových zdrojů povrchových a podzemních vod pro účely 
úpravy na pitnou vodu. Důraz bude ale kladen na pokračování rekonstrukce stávajících 
starších řádů ve městě kvůli snížení ztráty vody ve stávajících potrubích až o 20 %, dále pak 
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na rozšíření vodovodů do nových lokalit vymezených pro bydlení. Celkově lze tedy 
z hlediska zásobování všech částí Žďáru nad Sázavou pitnou vodou hodnotit jako velmi 
přijatelný. 
 
8.2.2. Kanalizační síť, čištění odpadních vod 
 
Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) je na území Žďáru na Sázavou 
stejně jako v případě vodovodu firma VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 
divize Žďár nad Sázavou. Kanalizace je zavedena do většiny místních částí Žďáru nad 
Sázavou. Na jednotnou kanalizační síť jsou napojeny téměř všechny objekty v částech Žďár 
nad Sázavou 1–7 (s výjimkou novějších lokalit, kde je oddílná kanalizace). V jako jediné 
venkovské části Stržanov byla v roce 2011 vybudována splašková kanalizace, ze které jsou 
odpadní vody přečerpávány do kanalizačního systému města. Doposud nacházející se zde 
kanalizační sít bude určena pouze pro odvod dešťové odpadní vody do Stržanovského potoka 
a rybníka. Odpadní, dešťové a podzemní vody z kanalizace tak ústí do čistírny odpadních vod, 
jejíž linka se skládá z mechanického a biologického čištění. Veřejnou kanalizaci nemá 
doposud celá část Mělkovice. Odpadní vody jsou u části rodinných domů shromažďovány v 
bezodtokých jímkách a poté vyváženy do ČOV Žďár nad Sázavou, nebo na okolní pole. 
Zbytek vod odtéká přes domácí septiky do místní vodoteče. Ve zbývajících dvou 
venkovských částech města je veřejná kanalizace vyřešena následujícím způsobem. Obyvatelé 
místní části Radonín si v minulosti postavili jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojena 
celá část o délce 260 m. Odpadní vody pak ústí do Radonínského rybníka. Část Veselíčko má 
částečně jednotnou a částečně oddílnou kanalizační síť. V obou případech odpadní vody 
odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do 
místní vodoteče. 
 
Ve Žďáru nad Sázavou byla kanalizace budována postupně dle plánované výstavby. Před 
rokem 1955 byla na území města dokončena její malá část, asi 5,3 km. Největší výstavba 
jednotné kanalizace pak probíhala až do roku 1972. V současnosti má kanalizační síť 
celkovou délku přes 70 km. Poslední kanalizační řady byly ve Žďáru nad Sázavou 
realizovány současně s výstavbou vodovodních řadů v lokalitě nových rodinných domů 
Klafar (Žďár nad Sázavou 3) o délce více jak 2 km. Rovněž v letech 2004 až 2009 proběhla 
rekonstrukce řadů např. na Vysočanech (Žďár nad Sázavou 5) nebo na Stalingradě (Žďár nad 
Sázavou 3) a oprava části sběrače. Celá rekonstrukce byla realizována na téměř 15 km.  
  
Stav kanalizační sítě ve Žďáru nad Sázavou v částech 1–7 je dle PRVK hodnocena ještě jako 
vyhovující, s výjimkou kanalizačního sběrače, který je ve špatném technickém stavu. Na 
sběrači tak bude probíhat rekonstrukce vybraných úseků, které nevyhovují kapacitně, či 
technicky. A zároveň budou vystavěny tři dešťové nádrže. Dále jako nevyhovující byla 
shledána kanalizace ve venkovských částech města. Ve všech zbývajících částech je 
uvažováno s výstavbou nové kanalizace, která bude odvádět pouze splaškové odpadní vody. 
Ty budou přečerpávány do kanalizačního systému Žďáru nad Sázavou a odtud vedeny na 
ČOV Žďár nad Sázavou. Stávající kanalizační sít v části Radonín a Veselíčko bude odvádět 
dešťovou odpadní vodu. Druhý, závažnější problém se týká kapacity ČOV Žďár nad Sázavou, 
která je již v současnosti na hranici svých možností. Vzhledem k uvažovanému napojení 
dalších obcí a nárůstu zatížení z vlastního města nebude stávající ČOV schopna zajistit čistění 
odpadních vod dané nařízením vlády č. 61/2003 Sb. (O ukazatelích a hodnotách přípustných 
znečištění povrchových vod a odpadních vod). Investice v oblasti kanalizační sítě a čistírny 
odpadních vod budou tedy do budoucna zřejmě značné. 
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Kanalizace ve Žďáru nad Sázavou je ukončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních 
vod, která se nachází v katastrálním území obce Hamry nad Sázavou (č.p. 385). Na ČOV 
Žďár nad Sázavou je podle PRVK  navrhnuto do budoucna napojení venkovských částí – 
Mělkovice, Radonín i Veselíčko – a některých sousedních obcí: Hamry nad Sázavou, 
Polnička, Počítky a Vysoké. Dále se počítá se svozem z obce Česká Mez. V ostatních částech 
města budou navrženy malé a domovní čistírny odpadních vod, odlehlá a řídce osídlená 
zástavba zůstává odkázána na likvidaci kalů v jímkách.  
 
Kromě obyvatel města jako producentů odpadních vod je třeba uvažovat také s většími 
podniky (průmyslové, zemědělské atd.). Tyto firmy mají specifické zatížení a zvyšují tak 
nároky na kanalizaci, z tohoto důvodu mají některé z nich ve svém areálu vlastní ČOV. Ve 
Žďáru nad Sázavou mezi takové patří např. TOKOZ, a.s., P a Č – Prádelna a čistírna, s.r.o., 
ZDAR, a.s., ENPEKA, a.s., ŽĎAS, a.s. (v areálu se nachází 2 samostatné ČOV) a další.  
 
8.2.3. Rozvodné sítě 
 
Následující podkapitola vychází z informací Územní energetické koncepce Kraje Vysočina 
z roku 2008, který vyhotovila Energetická agentura Vysočiny, z.s.p.o. a dále se opírá o 
poznatky dané územním plánem města. Na území celého okresu Žďár nad Sázavou je 
dominantním dodavatelem elektrické energie společnost E.ON, a.s. Majoritním akcionářem je 
společnost E.ON Energie AG se sídlem v Mnichově. Ve zkoumaném území se nachází 
zařízení a vedení velmi vysokého napětí (VVN) o napěťové hladině 220 kV. Jde o jednoduché 
vedení VVN 203 Sokolnice – Opočinek. Dále zde prochází síť velmi vysokého napětí o 
napěťové hladině 110 kV a to sice: 

• VVN 1310/1311 Mírovka-Šlapánov – Žďár nad Sázavou, 
• VVN 5536 ŽĎAS – Žďár nad Sázavou, 
• VVN 5511/5512 Žďár nad Sázavou – Ostrov nad Oslavou ČD, 
• VVN 509 Žďár nad Sázavou – Bystřice nad Pernštejnem a 
• VVN 1315 ŽĎAS – Mírovka. 

 
Na celém území Žďáru nad Sázavou, tedy včetně jednotlivých částí nacházejících se 
v extravilánu města, je vybudováno volné vedení vysokého napětí (VN) na hladině 22 kV do 
trafostanic. V centru města je pak vedení kabelové, ve zbývajících částech venkovní.  
 
Současná potřeba z hlediska pokrytí elektrickou energií na celém území Žďáru nad Sázavou  
se dá hodnotit na velmi dobré úrovni. Dojde k níže uvedenému prodloužení sítí vysokého i 
nízkého napětí a také k dalším změnám. Do budoucna je tak uvažováno s přeložkou 
stávajícího venkovního vedení vysokého napětí v lokalitě Klafar (Žďár nad Sázavou 3) a nad 
zámkem (Žďár nad Sázavou 2) na kabelážní souběžně s komunikací. Položení kabelů tak 
bude kopírovat navrženou uliční síť nové zástavby. V lokalitách plánovaných pro novou 
zástavbu bude rovněž provedeno rozšíření sítě a zařízení nízkého napětí (NN, 3 x 400/230 V). 
Síť NN zde bude zajištěna zemními kabely. Dále je naplánováno vybudování nového 
kabelového vedení vysokého napětí ze stávající rozvodny 22 kV společnosti ŽĎAS, a.s. To 
by mělo sloužit pouze jako záložní napájecí vedení pro území Žďáru nad Sázavou. Rovněž se 
počítá s převedením vedení velmi vysokého napětí 1315 ŽĎAS – Mírovka do napěťové 
hladiny 22 kV z důvodu posílení distribuční sítě zejména v západní části zásobovaného 
území.  
 
Veřejné osvětlení na území Žďáru nad Sázavou je vybudováno v návaznosti na distribuční síť 
nízkého napětí. Další očekávané změny související s rozšiřováním zástavby ve městě se 
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dotknou i vzniku nového veřejného osvětlení v těchto lokalitách. Samostatné osvětlovací 
stožáry budou využity tam, kde bude provedena kabelová rozvodná síť NN, a v případě 
venkovní sítě budou použity podpěry pro osazení svítidel.  
 
Na studovaném území Žďáru nad Sázavou a v jeho okolí bylo vybudováno celkem 119 
trafostanic. Z tohoto počtu se 3 trafostanice nacházejí v k.ú. části Mělkovice a 4 trafostanice 
v k.ú. části Veselíčko. V částech města Žďár nad Sázavou 1–7 se nachází alespoň jedna 
trafostanice. 
 
Zásobování zemním plynem na sledovaném území je zabezpečeno ve všech částech 
vnitřního města, tedy pouze Žďár nad Sázavou 1–7, již od roku 1976. Dodávky zemního 
plynu zajišťuje z distribuční soustavy ve vlastnictví a správě společnost Jihomoravská 
plynárenská, a.s. Jihlava (člen skupiny RWE, a.s.). Město je zásobeno z vysokotlakého (VTL) 
plynovodu 300/40 Radostín – Žďár nad Sázavou a z VTL DN 200 Žďár nad Sázavou – 
Svratka. Zemní plyn prochází přes uvedená VTL plynová potrubí do rozvodných stanic, kde 
je přetlak v potrubí snížen na střední a nízký. Na území města se nachází následující regulační 
stanice (RS): 

• RS v blízkosti firmy Tokoz, a.s., 
• RS v areálu provozovny Jihomoravské plynárenské, a.s. (Vysocká 3), 
• RS na ulici Jihlavská, 
• RS v areálu firmy ŽĎAS, a.s., 
• RS v areálu provozovny AGRO - Měřín, a.s. (Mělkovice 2185, není ve vlastnictví 

JMP, a.s.),  
• RS Pod vodojemem a 
• RS Zelená hora. 

 
Průměrná jak hodinová, tak zejména roční spotřeba zemního plynu je značně proměnlivá a 
kolísá především u průmyslových odběratelů a to např. vlivem změny vlastníků a 
s přechodem na jiný výrobní program. Současná spotřeba zemního plynu na území Žďáru nad 
Sázavou je tedy průměrně 7,6 tis. m3/hod. I s předpokládaným nárůstem spotřeby jsou 
stávající regulační stanice a hlavní rozvody dostačující pro všechny plochy určené k bydlení, 
občanské vybavenosti, komerční i výrobní.  
 
S plynofikací ve venkovských částech města – Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko – je 
do budoucna uvažováno. Půjde o prodloužení středotlakého plynovodu od příslušných, resp. 
nejblíže položených regulačních stanic. Plynofikace tak povede do části Stržanov od RS u 
Tokozu a do části Radonín od RS na ulici Jihlavská. Zásobování zemním plynem část 
Mělkovice bude umožněno až po převedení regulační stanice nacházející se v areálu 
provozovny AGRO - Měřín, a.s do vlastnictví JMP, a.s.  Poté by z uvedené RS mohl být 
prodloužen plynovod do zástavby v Mělkovicích a následně podél silniční komunikace č. 
III/35420 prodloužen do zástavby poslední části Veselíčko. 
 
Centrální zásobování teplem (CZT) je zajištěno pouze v městských částech Žďár nad 
Sázavou 1–7. Palivem v kotelnách CZT je hnědé uhlí a zemní plyn. Ve zbývajících částech 
města, tzn. v Mělkovicích, v Radoníně, ve Stržanově a na Veselíčku, kde není centrální 
zásobování teplem, je vytápění decentralizováno v jednotlivých objektech a paliva jsou jak 
tradiční (pevná, tekutá, plynná nebo elektřina), tak alternativní (biomasa, solární, štěpky, 
tepelná čerpadla atp.), včetně tzv. „pasivních“ objektů nevyžadujících žádný vnější zdroj. 
V současnosti jsou ve Žďáru nad Sázavou provozovány dva samostatné systémy CZT:  
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• teplárna ŽĎAS, a.s. s instalovaným výkonem přibližně 110 MW, kde palivem je 
hnědé uhlí, 

• výtopna Libušín (Žďár nad Sázavou 1) s instalovaným výkonem přibližně 14,5 MW. 
 
Základním zdrojem tepla je výše uvedená teplárna nacházející se ve firmě ŽĎAS, a.s. 
Provozovatelem výtopny na Libušíně je společnost SATT, a.s. (sídlo na ulici Okružní 11), 
která rovněž spravuje i 4 blokové vzájemně propojené kotelny s výkonem 1,5 MW na sídlišti 
Pod vodojemem (Žďár nad Sázavou 7). Firma SATT, a.s. se zabývá výrobou a distribucí tepla 
a elektřiny i v okolí Velkého Meziříčí nebo Dolní Rožínky. Ve Žďáru nad Sázavou nakupuje 
převážnou část tepelné energie od společnosti ŽĎAS, a.s. a výtopna na Libušíně slouží jako 
záložní zdroj (především v době špičky). 
 
Celý rozvodný systém zůstane zachován a na CZT budou napojeny pouze ty rozvojové 
plochy, které se nacházejí poblíž stávajících horkovodů. Do budoucna není uvažováno 
s vybudováním nových zdrojů tepla, naopak dojde ke zrušení výměníkových stanic ve 
třech lokalitách: Pod vodojemem (Žďár nad Sázavou 7), Přednádraží (Žďár nad Sázavou 6) a 
na Libušíně (Žďár nad Sázavou 1). Důraz bude kladen na decentralizaci kotelen a v těch 
nových instalovat kogenerační jednotky, stejně tak u novostaveb a rekonstrukcí umožnit 
využití obnovitelných zdrojů energií. Ve všech venkovských částech (Mělkovice, Radonín, 
Stržanov, Veselíčko) se bude změna způsobu vytápění a příprava teplé užitkové vody odvíjet 
od plynofikace, do té doby především tuhými palivy. 
  
S rozvojem informačních technologií a zároveň i s rozvojem pokrytí sítí mobilních operátorů 
dochází v těchto oblastech k výraznému technickému pokroku. Zkoumaným územím města 
Žďár nad Sázavou jsou vedeny dálkové optické kabely. Součástí rekonstrukce 
telekomunikační sítě  byla ve Žďáru nad Sázavou (od 21.6.2014 pod názvem O2 Czech 
Republic, a.s.) uskutečněna náhrada původních telefonních ústředen, jež neměly potřebnou 
kapacitu, za zcela nové digitální telefonní ústředny. Současná kapacita plně vyhovuje 
požadavkům na telefonním přípojky rovněž má i rezervy kapacitní.  
 
Pokrytí města Žďár nad Sázavou a všech jeho místních částí signálem z mobilních sítí 
provozovaných třemi operátory (Vodafone Czech Republic, a.s., T–Mobile Czech Republic, 
a.s., O2 Czech Republic, a.s.) je na dobré úrovni, Volání je tak zajištěno všemi operátory na 
celém území města včetně jeho venkovských částí. Mírné rozdíly jsou zaznamenány v případě 
pokrytí mobilním internetem uvedených provozovatelů mobilních sítí. Souvislé pokrytí 
rychlým signálem má v okolí Žďáru nad Sázavou Vodafone CZ. Pokrývá téměř celé území 
města mobilním internetem s rychlostí dosahující až 21,6 Mbit/s. V místní části Stržanov 
zasahuje toto pokrytí pouze na zlomek území a ve zbývajících úsecích je možné využít pouze 
mobilní internet o rychlosti 236 kbit/s. Pokrytí sítí T–Mobile na území města je různorodé. I 
městské části Žďár nad Sázavou 1–7 jsou mobilním internetem o různé rychlosti pokryty 
odlišně. Celá část Žďár nad Sázavou 2 je pokryta signálem o rychlosti 21,6 Mbit/s (tedy 
rychlým mobilním internetem). Až na menší úseky území, kde je možné chytit super rychlý 
mobilní internet (rychlost až 150 Mbit/s), jsou části Žďár nad Sázavou 1, 3, 4 a 5 rovněž 
pokryty mobilním internetem dosahující rychlosti až 21,6 Mbit/s. Naopak téměř na celém 
území částí Žďár nad Sázavou 6 a 7 je možné získat signál mobilního internetu s rychlostí 150 
Mbit/s. Ve venkovských částech pak dosahuje následujících hodnot. V Radoníně dosahuje 
mobilní internet rychlosti 21,6 Mbit/s, v Mělkovicích 150 Mbit/s, na Veselíčku velká část 
území 236,6 kbit/s a malá super rychlý 150 Mbit/s a Stržanov pouze 236,6 kbit/s. 
Provozovatel mobilního internetu O2 pokrývá celé území městských částí Žďáru nad Sázavou 
signálem o rychlosti až 44 Mbit/s. Tento signál zasahuje i na území Radonín a části Stržanov, 
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kde ale většinu zastavěného území pokrývá mobilní internet o základní rychlosti 236 kbit/s, 
stejně jako celé území částí Mělkovice a Veselíčko. 
 
V červnu roku 2004 byl Zastupitelstvem Kraje Vysočina schválen projekt ROWANet. O dva 
roky později začala první etapa výstavby této krajské páteřní optické telekomunikační sítě, 
která je založena na soustavě tras optických vláken. Cílem projektu je výrazný rozvoj 
telekomunikační infrastruktury za poskytnutí síťových služeb veřejným organizacím jako jsou 
např. státní úřady, samosprávy, školy, nemocnice nebo neziskové organizace nacházející se 
v Kraji Vysočina. Kompletní síť je budována z finančních prostředků: Evropské unie (podíl 
40 %), z krajského rozpočtu (podíl 50 %) a ze státního rozpočtu České republiky (podíl 10 
%). Celkové náklady na projekt činí více než 30 mil. Kč. Regionální komunikační 
infrastruktura je trvale rozvíjena realizací dalších etap projektu sítě ROWANet. Jeho služby 
jsou poskytovány s výjimkou vysokorychlostního internetu veřejným organizacím zdarma 
nebo za minimální provozní poplatek. 
 
Město Žďár nad Sázavou patří mezi jeden z aktivních uzlů sítě ROWANet, neboť se v roce 
2006 stal součástí realizace první etapy vzniku páteřní optické sítě na území Kraje Vysočina. 
Vybudovaná komunikační a datová infrastruktura (MAN síť) byla bezprostředně po svém 
dokončení propojena s krajskou sítí ROWANet. Tím bylo v území města umožněno 
plnohodnotné využívání služeb sítě ROWANet. Propojení MAN Žďár nad Sázavou s 
krajskou infrastrukturou umožňuje další rozvoj městské komunikační a datové infrastruktury 
na vysoké technologické úrovni realizací dalších návazných projektů (připojování dalších 
zřizovaných veřejnoprávních institucí v regionu města, rozvoj městského dohledového 
kamerového systému, využití složkami integrovaného záchranného systému, zvýšení 
bezpečnosti uložení dat, zvýšení efektivnosti využití nasazených technologií sdílením zdrojů 
datového centra, hostování informačních systémů dalšími institucemi např. obcemi ze 
správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou a další). Díky investici do metropolitní 
infrastruktury a jejímu propojení s krajskou komunikační infrastrukturou byla výrazně 
podpořena tržní nabídka datových a telekomunikačních služeb v lokalitě města nejen pro 
veřejný sektor, ale i pro soukromý sektor a domácnosti (nižší ceny, vyšší kvalita). Trasa 
začíná v městě Bystřice nad Pernštejnem a dále prochází přes Nové Město na Moravě, Žďár 
nad Sázavou, Přibyslav a Šlapanov, kde končí.  
 
Již zmíněná společnost SATT, a.s. poskytuje i kvalitní a spolehlivé služby v oblasti 
telekomunikací. Ve Žďáru nad Sázavou provozuje kabelovou televizi, vysokorychlostní 
internet (služba SATTNet) a telefon přes internet (služba SATTVoip). Dále firma 
zabezpečuje provoz a vysílání kanálu Televize Vysočina (regionální zpravodajství z oblasti 
volnočasových aktivit, rozhovory s osobnostmi atp.). 
 
Na území Žďáru nad Sázavou působí i řada provozovatelů bezdrátového internetu, tzv. wifi 
sítí. Jsou jimi např.: MATRIGO, s.r.o. (sídlo Velké Meziříčí), IPEX, a.s. (sídlo Praha), 
Tlapnet, s.r.o. (Praha), UNET (COMA, s.r.o., Polička), AnetVM (sídlo Velké Meziříčí), W A 
A, s.r.o. (Žďár nad Sázavou, Vysocká 7), OubCom.net (Žďár nad Sázavou, Jungmannova 11), 
Občanské sdružení WiFiSTar.net (Žďár nad Sázavou, U Pily 17). 
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9. KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
9.1. Geologie 
 
Jednotvárnost krajiny v okolí města Žďáru nad Sázavou je příznačná pro území, která se 
nacházejí na hlubinných vyvřelých či přeměněných horninách starého, hercynského základu 
Českého masivu. Z geologického hlediska se zájmové území města Žďáru nad Sázavou 
nachází na metamorfovaných – přeměněných – horninách soustavy Českého masivu, který 
vznikl již v době starohorního až prvohorního vrásnění a stabilizován byl koncem prvohor 
variským (hercynským) vrásněním. Celá oblast tak náleží do nejstarší části Českého masivu – 
moldanubika, tzv. strážeckého. V podloží Žďáru nad Sázavou tak najdeme dva typy 
přeměněných hornin. První z nich jsou silně přeměněné horniny – ortoruly, granulity a velmi 
pokročilé migmatity s převahou muskovitu nad biotitem – které zasahují na území města jen 
částečně v jeho východní až jihovýchodní části. Mezi ty druhé, pokrývající téměř celé 
zkoumané území, patří pestrá série moldanubika: svorové ruly, pararuly až migmatity 
s vložkami vápenců, erlánů, kvarcitů, amfibolitů a grafitu. Úzké pásy podél stávajících či již 
zaniklých vodních toků a ploch (rybníky, vodní nádrže) představují kvartérní (čtvrtohorní) 
usazeniny. Konkrétně jde o smíšené nezpevněné sedimenty, s převahou jemnozrnných částic 
včetně náplavových kuželů.  
 
9.2. Reliéf 
 
Žďársko náleží do výše položených oblastí České republiky14

 

, kde se nadmořské výšky 
pohybují mezi 500–700 m n. m. Průměrná nadmořská výška samotného města Žďáru nad 
Sázavou činí 580 m n. m. Venkovská část Radonín leží ve shodné nadm. Výšce jako město, 
Stržanov v 605 m n. m., Veselíčko v 640 m n. m. a nejvýše je položena Mělkovice 645 m n. 
m. Dle geomorfologického členění spadá studované území do podsoustavy Českomoravská 
subprovincie, oblast Českomoravská vrchovina, celku Křižanovská vrchovina a podcelku 
Bítešská vrchovina. Město Žďár nad Sázavou se v Bítešské vrchovině dále rozkládá ve třech 
okrscích. Svojí severní částí spadá do Světnovské sníženiny, což je prolom tvořený rulami a 
protékaný řekou Sázavou. V jižní části na ní navazuje Veselská sníženina s převahou rul a 
v blízkosti katastru města se nachází její nejvyšší bod Štěnice (616 m n. m.). Na východu s 
Veselskou sníženinou sousedí Novoměstská pahorkatina (ruly s pruhy amfibolitů). Mezi 
významné vrcholy nacházející se v pahorkatině jsou např. Harusův kopec (741 m n. m.) 
s televizním vysílačem a Vávrova skála (749 m n. m.). Reliéf se tedy zvedá především na 
východ, kde se nachází zmíněné nejvyšší vrcholy Novoměstské pahorkatiny, a na 
severovýchod (Tisůvka, 800 m n. m., Žákova hora (809 m n. m.). 

9.3. Klima 
 
Město Žďár nad Sázavou leží dle klasifikace E. Quitta na rozhraní dvou klimatických oblastí 
vymezených na základě údajů za období 1901–1950. Malá severní část zkoumaného území 
náleží do chladné, konkrétně klimatické podoblasti CH7. Léta jsou zde velmi krátká až krátká 
(počet letních dnů, kdy teplota neklesne pod 15° C, se tak pohybuje mezi 10–30), mírně 
chladná a vlhká (500–600 mm srážek). Zimy jsou dlouhé (počet mrazových dnů, kdy 
minimální teplota klesne pod bod mrazu, je 140–160, z čehož 50–60 dnů je dnů ledových, tzn. 
teplota nevystoupí nad bod mrazu) a mírně vlhká (350–400 mm srážek) s trváním sněhové 
                                                 
14 Střední nadmořská výška ČR je 450 m n. m., což je výrazně více než v případě celé Evropy (290 m n. m.). 
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pokrývky po dobu 100–120 dnů. Druhá mírně teplá klimatická podoblast MT3 se vyznačuje 
krátkým létem (počet letních dnů je 20–30), které je mírné až mírně chladné a suché až mírně 
suché (350–450 mm srážek). Zimy jsou charakterizovány jako dlouhé (počet mrazových dnů 
je 130–160, z čehož 40–50 dnů je dnů ledových) a suché až mírně suché (250–300 mm 
srážek) se sněhovou pokrývkou trvající 60–100 dnů. 
 
9.4. Vodstvo 
 
Z hydrologického hlediska spadá území města Žďáru nad Sázavou do povodí Vltavy a 
Moravy. Z tohoto tedy vyplývá, že je územím města vede hlavní evropské rozvodí a je 
odvodňováno do dvou úmoří – Severního a Černého moře. Díky rozvodí je území 
charakterizováno menší vodnatost toků a i jejich dobrou kvalitou.  
 
Hlavní vodotečí, která od severu k východu protéká centrem Žďáru nad Sázavou, je řeka 
Sázava (ta se vlévá do Vltavy a Vltava do Labe). Ta pramení pod Šidelným vrchem a ve 
Žďáru nad Sázavou postupně protéká částmi Žďár nad Sázavou 2, 1 a 3, kde také město 
opouští a pokračuje dál na východ. Druhou významnou je řeka Staviště, ta pramení nedaleko 
obce Vlachovice pod Bednářovým kopcem. Ve městě prochází územím mezi částmi Žďár nad 
Sázavou 3, 7, 4, 2 a 1, kde za domy s pečovatelskou službou (ul. Libušínská) vtéká do 
Sázavy. Část Stržanov odvodňuje Stržský potok, jenž teče do Konventského rybníka (Žďár 
nad Sázavou 2) a odtud vybudovanými kanály do Bránského rybníka a do Sázavy. Částí 
Radonín protéká říčka Šabrava, která se vlévá do Sázavy až na k. ú. Obce Hamry nad 
Sázavou. Z dalších menších toků je to říčka Rejznarka vedoucí Pilským lesem a rovněž 
v Hamrech nad Sázavou vtéká do Sázavy.  
 
Zbývající, menší část území Žďáru nad Sázavou patří k úmoří Černého moře – Mělkovice 
(Honzovský potok), Veslíčko (Řečický potok) a jižní část nezastavěného území města. 
Řečický potok se dále vlévá do řeky Bobrůvky a ta v obci Podklášteří blízko Tišnova do řeky 
Svratky, která se vlévá do Dyje a Dyje do Moravy. Honzovský potok vtéká do řeky Oslavy, 
která se u obce Ivančice vlévá do řeky Jihlava a ta společně s řekou Svratkou do Dyje.  
 
Část území Žďáru nad Sázavou leží v aktivní záplavové zóně jak pětileté, tak dvacetileté i 
stoleté vody. Při povodních může způsobit zaplavení lokalit města a jeho částí Stržský potok, 
potok Staviště a řeka Sázava. Část území města také zasahuje do I. a II. pásma hygienické 
ochrany vodního zdroje – v. nádrž Staviště – která slouží pro vodohospodářské účely. 
Současně spadá území města do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), 
neboť jsou zde oblasti se zdrojem povrchových a podzemních vod. CHOPAV kopíruje 
hranice CHKO Žďárské vrchy.  
 
9.5. Půdy 
 
Půdní pokryv území Žďáru nad Sázavou tvoří tři typy půd, které se dále modifikují na určitý 
podtyp, tudíž se ve zkoumaném území nachází – dystrické kambizemě, modální pseudogeleje 
a modální gleje. Celkově je možné shrnout, že samotné území města, bez venkovských částí a 
nezastavěných území, rozděluje komunikace první třídy I/37 na západní část, kde se vyskytují 
pseudogleje, a na část východní s kambizeměmi. Pro modální pseudogleje je charakteristické 
podloží na žulách a rulách a ostatních pevných horninách, bývají středně těžké se slabou až 
střední skeletovitostí. Pro tyto půdy je příznačné dočasné zamokření srážkovou vodou a 
následné silné vysušení. Půdy se vyskytují v pánevních oblastech. Dalším půdním pokryvem 
vyskytující se směrem do východních lokalit (vyšší polohy) je dystrická kambizem (hnědá 
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půda silně kyselá) nacházející se na žulách, rulách, svorech apod., středně těžké lehčí až 
středně skeletovité a poměrně vláhově zásobené. Jsou vázané na silně členité reliéfy pod 
zejména listnatými lesy. V menším výskytu najdeme na území Žďáru nad Sázavou i modální 
gleje, pro které je příznačná kyselost až mírná kyselost a různou zrnitostí částic. Gleje se 
nacházejí zejména na dně terénních sníženin na úzkých nivách malých vodních toků, což jsou 
např. Stržský potok, potok Staviště, Šabrava, Rejznarka nebo Honzovský potok. 
 
Ve venkovských částech města najdeme následující půdní pokryv. V Radoníně převažují 
dystrické kambizemě a modální gleje, okrajově modální pseudogleje, a v Mělkovici 
převládají dystrické kambizemě a modální pseudogleje, okrajově modální gleje. Naopak na 
území Stržanova a Veselíčka se vyskytují pouze dystrické kambizemě a modální pseudogleje. 
 
9.6. Biota  
 
Z hlediska regionálně fytogeografického hlediska, které uznává současnou skladbu vegetace a 
flóry a zároveň odráží širší vegetační a genetické vztahy květeny a jejich vývoj, včetně 
lidského vlivu se území Žďáru nad Sázavou rozkládá na dvou fytogeografických obvodech. 
První z nich je České oreofytikum, kde konkrétně patří a do fytogeografického okresu 
Žďárské vrchy, a druhý obvod je Českomoravské mezofytikum a v něm do okresu 
Českomoravská vrchovina. Větší část území města i jeho všechny venkovské části leží 
v okresu Žďárské vrchy, jež patří do montánního výškového vegetačního stupně s převahou 
chladnomilné květeny. Ze západu zasahuje na malou část území města i výběžek okresu 
Českomoravská vrchovina se submontánním stupněm a s výskytem chladnomilné i teplomilné 
květeny (přechodové území).  
 
Z hlediska biogeografického členění, které je sestaveno na základě rozmanitosti a bohatství 
živé přírody, spadá celé území města do jednoho z 91 bioregionů v České republice. Jde o 
Žďárský bioregion, který náleží do hercynské podprovincie, o rozloze 762 km2. Bioregion je 
tvořen vrchovinou na rulách s převládajícím jedlo-bukovým vegetačním stupněm. Potenciální 
přirozená vegetace téměř celého území bioregionu náleží do květnatých nebo acidofilních 
horských bučin a podmáčených smrčin. V menší části najdeme plošky podmáčených smrčin 
s převahou bikových bučin. 
 
Celkově lze shrnout, že vzhledem k minerálně chudému geologickému podloží, drsnějšímu 
klimatu a tvaru reliéfu, je okolí Žďáru nad Sázavou charakterizováno jako nepříliš vegetačně 
pestré a na květenu poměrně chudé. Z flóry se zde nacházejí především druhy vyšších poloh a 
ze zvířeny převažuje lesní fauna hercynského původu, která je značně pestrá. Lesní vegetace 
je zde v současnosti zastoupena převážně smrkovými monokulturami. Systematicky 
odvodněná a značně zdevastovaná zemědělská krajina je v rozsáhlých oblastech téměř bez 
přírodě blízké lesní a nelesní vegetace.  
 
9.7. Ochrana přírody 
 
Kvalitu území z hlediska využití půdy je možné vyjádřit syntetickým ukazatelem jakým je 
koeficient ekologické stability (KES), který je dán poměrem ploch ekologicky stabilních 
k plochám ekologicky nestabilním, jež zatěžují životní prostředí.15

                                                 
15 Mezi plochy ekologicky stabilní patří: ovocné sady a zahrady, chmelnice a vinice, trvalé travní porosty, lesní pozemky a vodní plochy. Za 
ekologicky nestabilní je považována orná půda a dále zastavěné a ostatní plochy.  

 Značí tedy vyváženost 
přírodní a kulturní složky krajiny. V případě Žďáru nad Sázavou je tento koeficient roven 
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0,85, což řadí území Žďáru nad Sázavou mezi ty intenzivně využívané a to především 
zemědělskou činností. Zároveň je v území oslabena autoregulační funkce, která způsobuje 
značnou ekologickou labilitu v přítomných ekosystémech. Stejná hodnota koeficientu byla 
zjištěna v celém Kraji Vysočina, ovšem v porovnání s Českou republikou (1,06) i okresem 
Žďár nad Sázavou (1,11) je KES podstatně nižší a v obou územních jednotkách se tak 
celkově nachází vyvážená krajina. 
 
Jak již bylo zmíněno výše, Žďár nad Sázavou téměř celým svým územím leží v CHKO 
Žďárské vrchy.16

 

 Největší část území se nachází v zóně ochrany III a samotné zastavěné 
území města v zóně IV. Najdou se ale i oblasti v zóně II, minimálně v zóně I. Zároveň se 
v katastrálním území vyskytuje hned několik evropsky významných lokalit, které jsou 
zařazeny do soustavy ochrany NATURA 2000. Jde o systém, který zahrnuje vybrané lokality, 
na kterých se vyskytují druhy rostlin a živočichů nebo typy přírodních stanovišť, která jsou 
v evropském měřítku považována za nejcennější, nejvíce ohrožená, vzácná či omezeně 
vyskytující se. Ve Žďáru nad Sázavou jsou takovéto lokality čtyři – Dívka, Louky u Česného 
lesa, Staviště a Žďár nad Sázavou – garáže. Asi 2 km západně od městské zástavby Žďáru nad 
Sázavou se nachází Dívka o rozloze necelých 28 ha. Poskytuje útočiště kuňce obecné, pro 
kterou je toto jedna ze dvou lokalit jejího výskytu v CHKO Žďárské vrchy. Louky u Černého 
lesa jsou výjimečné zachováním údolní nivy v blízkosti Konventního rybníka, na ploše 19 ha, 
s meandrujícím vodním tokem a řadou chráněných a ohrožených druhů živočichů i rostlin. 
Předmětem ochrany je v této oblasti srpnatka fermežová. Třetí výjimečnou lokalitou je řeka 
Staviště (3,4 ha), resp. v úseku od nádrže Staviště směrem k prameni až k místu asi 1 km od 
obce Lhotka. Jde o jednu ze dvou nejvýznamnějších oblastí s místem výskytu vranky obecné 
v CHKO Žďárské vrchy. Poslední místo zaměřené na ochranu letní kolonie netopýra brvitého 
se nachází v areálu zámku rodiny Kinských, konkrétně v jednopodlažních garážích. Ptačí 
oblast, která by byla zařazena do systému ochrany NATURA 2000, se na území města 
nenachází.  

Zkoumané území se vlivem městského charakteru a přítomností silnice I. (I/19 a I/37) a II. 
(II/353) jako zdrojů znečištění ovzduší v zastavěném území je možné Žďár nad Sázavou 
označit za oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu 
zdraví. Na území města se dále nachází hlavní a největší stacionární zdroj znečištění ovzduší 
– ŽĎAS, a.s. – ale nevyskytují se zde žádné staré ekologické zátěže. 
 
9.8. Odpadové hospodářství 
 
Svoz, třídění a odstranění odpadu vyprodukovaného občany a podnikatelskými subjekty ve 
všech 11 částech města Žďáru nad Sázavou i jeho okolí obstarává firma ODAS ODPADY, 
s.r.o. Společnost vznikla v roce 2006 a v současnosti zaměstnává do 50 pracovníků. 
Komunální odpad je ukládán na skládce odpadů u Ronova nad Sázavou, asi 15 km daleko od 
Žďáru nad Sázavou, kde se skladuje pouze inertní odpad. Pro využitelné složky komunálního 
odpadu jako je papír, plast a sklo jsou po celém městě, i mimo něj umístěna sběrná místa. 
Odtud je odpad svážen na místa utřiďovacích linek na Brněnské ulici, kde jsou z papírových a 
plastových odpadů separovány nežádoucí složky. Nebezpečný odpad, dále pak vybrané druhy 
odpadů je možné odevzdat do sběrného dvora na Jihlavské ulici. Demontáž elektrozařízení 
probíhá v provozovně na Veselíčku. Firma rovněž provozuje kompostárnu, dále pak 
umožňuje skartaci tajných dokumentů v příslušných zařízeních a zpracování biologický 
rozložitelných odpadů v bioplynové stanici.  
                                                 
16Do CHKO Žďárské vrchy nenáleží jihovýchodní část města (výrobní areály podél ulic Novoměstská, Jamská a Brněnská) a místní části 
Mělkovice a Veselíčko.    
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