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11..  ÚÚVVOODD  

1.1 Úvodní slovo 

Vypracovaný profil města postihuje ekonomickou, sociální a demografickou situaci, stav 
přírody a krajiny a dalších faktorů ovlivňujících život ve městě Žďár nad Sázavou.  

Vzhledem k obtížné dostupnosti některých údajů, jejich aktuálnosti a proměnlivosti 
prostředí nemůže Profil města Žďár nad Sázavou postihnout naprosto všechny problémy a 
faktory, které ovlivňují život města. I přesto je však tento dokument možno považovat za 
souhrnný a komplexní zdroj informací o Žďáru nad Sázavou všem potenciálním zájemcům. 
Profil města je zpracován v požadovaném rozsahu pro vytvoření výchozí základny strategie 
dlouhodobého a cíleného rozvoje města. 

 

1.2 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) 

 Sdružení hospodářských komor kraje Vysočina 

 Kraj Vysočina 
 
Hlavní aktivity RRAV: 

 Poradenská činnost obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím ve věci 
přípravy a zpracování rozvojových projektů pro grantové programy ČR i EU 

 Zpracování podnikatelských záměrů, finančních a ekonomických analýz, studií 
proveditelností, socioekonomických analýz a strategických rozvojových plánů 

 Iniciování regionálních rozvojových projektů, identifikace možných zdrojů 
financování na rozvojové aktivity 

 Organizování veřejných soutěží a výběrových řízení 

 Organizační a technické zabezpečování rozvojových programů – výkon funkcí 
sekretariátů, technická asistence 
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22..  MMĚĚSSTTOO  ŽŽĎĎÁÁRR  NNAADD  SSÁÁZZAAVVOOUU  

2. 1. Základní informace  

2.1.1 Forma organizace, činnost  

 
Město Žďár nad Sázavou je dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 

základním územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a vlastním 
majetkem. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Je 

samostatnou účetní jednotkou, která vede podvojné účetnictví dle zákona o účetnictví a 
vyhlášky Ministerstva financí ČR, kterou se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro 
územní samosprávné celky. Finanční hospodaření města se řídí rozpočtem podle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjmy a výdaje jsou sledovány 
odděleně v povinném členění podle platné rozpočtové skladby. Hospodaření s rozpočtovými 
prostředky města je zajišťováno v okruhu působnosti a odpovědnosti  jednotlivých odborů 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou (členění dle rozpočtových oddílů). 

 
Město Žďár nad Sázavou je zřizovatelem 9 příspěvkových organizací. 

 

Tab. 2.1: Příspěvkové organizace města  

Název Adresa 

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou Havlíčkovo náměstí 5, Žďár nad Sázavou 

Poliklinika Žďár nad Sázavou Studentská 4, Žďár nad Sázavou 

CERUM Horní 22, Žďár nad Sázavou 

Sociální služby města Žďáru nad Sázavou Okružní 67, Žďár nad Sázavou 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 Komenského 2, Žďár nad Sázavou 3 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 Komenského 6, Žďár nad Sázavou 3 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4 

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, 

příspěvková organizace 

Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 6 

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková 

organizace 

Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 

Zdroj: www.zdarns.cz 

 
 

Komise Rady města Žďár nad Sázavou 

 komise pro vyhodnocení záměrů na pronájem nebytových prostor 
 komise bytová  
 komise péče o rodinu a děti 
 sportovní komise 
 kulturní komise 
 komise rozvoje města 

 komise pro partnerskou spolupráci se zahraničím  
 
Výbory Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou 

 Finanční výbor  
 Kontrolní výbor 
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2.1.2 Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Záležitosti města jsou spravovány prostřednictvím základního organizačního útvaru 
města – Městským úřadem (MěÚ). V čele MěÚ stojí starosta, úřad vede vedoucí úřadu – 
tajemník. Úřad se člení na odbory a oddělení. Úřad vykonává v rámci přenesené působnosti 
jako obec s rozšířenou působností správní činnosti v určeném správním obvodě. Dále 
zajišťuje samosprávné činnosti pro občany města Žďár nad Sázavou a místních částí 
Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko. 

 

 V oblasti samostatné působnosti obce městský úřad:  
a) plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou nebo Rada 

města Žďár nad Sázavou, 
b) pomáhá výborům Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou a komisím Rady 

města Žďár nad Sázavou v jejich činnosti, a to v souladu s jednacími řády 
těchto orgánů. 

 

 V  oblasti přenesené působnosti obce vykonává městský úřad státní správu:  
a) v základním rozsahu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu 

města, 
b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu, 
c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

 
 Úřad vydává rozhodnutí podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Organizační struktura městského úřadu: 

 Odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí  
 Obecní živnostenský úřad 
 Odbor stavební 

 Odbor rozvoje a územního plánování 
 Odbor školství, kultury a sportu 
 Odbor sociální 
 Odbor finanční 
 Odbor majetkoprávní 
 Odbor komunálních služeb 
 Odbor dopravy 
 Odbor životního prostředí 
 Oddělení informatiky 
 Oddělení správy městských lesů a rybníků 
 Oddělení interního auditu a finanční kontroly 

 Krizové řízení  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epusa.cz/index.php?show%5b3283%5d=1&sessID=0&platnost_k=0&zalozky=struktura&id_subjekt=219&obec=569569&jazyk=cz
http://www.zdarns.cz/urad/OSMLR.asp
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2.1.3 Souhrnné informace  

Tab. 2.2: Základní informace o Městě Žďár nad Sázavou 

Název Město Žďár nad Sázavou 

Počet obyvatel1: 23 172 

Rozloha: 3 706 ha 

Hustota osídlení: 625 obyv./km2 

Počet místních částí: 11 

Výčet místních částí: 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, Veselíčko 

Oficiální název úřadu: Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Sídlo: Žižkova 227/1  
591 31 Žďár nad Sázavou 

IČO: 00295841 

Tel.: +420 566 688 111 

Fax: +420 566 621 012 

E-mail: posta@zdarns.cz (podatelna) 

meu@zdarns.cz (oficiální) 

Oficiální www: www.zdarns.cz  
Zdroj: ČSÚ, www.zdarns.cz 

 

2.1.4 Poloha města 

Město Žďár nad Sázavou se rozkládá v severovýchodní části kraje Vysočina a přísluší 
k bývalému okresu Žďár nad Sázavou.  Z pohledu evropské regionální a strukturální politiky 
přísluší město Žďár nad Sázavou k regionu NUTS II Jihovýchod. 

Město leží v centrální části Českomoravské vrchoviny v severním výběžku Bítešské 
vrchoviny a jižní části Žďárských vrchů.  

 
 

Geografická poloha: 
 Zeměpisná šířka: 49,6° s. š. 

 Zeměpisná délka: 16° v. d. 

 Nadmořská výška: 580 m n. m. 

 

2.2 Administrativní význam města  

Město Žďár nad Sázavou bylo do roku 2003 okresním městem. Po reformě veřejné 
správy se Žďár nad Sázavou stal obcí s rozšířenou působností (ORP), tj. sídlem tzv.“malého 
okresu“. Správní území zahrnuje 48 obcí. Ve správním obvodu ORP Žďáru nad Sázavou se 
nalézají dvě města – Žďár nad Sázavou a Svratka. Město Žďár nad Sázavou se na celkovém 
počtu obyvatel správního obvodu ORP podílí z cca 55%. 

Správní obvod ORP Žďár nad Sázavou leží v severovýchodní části kraje Vysočina. Na 
severu hraničí s Pardubickým krajem, na západě sousedí se správními obvody ORP Havlíčkův 
Brod, Chotěboř a Jihlava, na jihu se nachází správní obvod ORP Velké Meziříčí a na východě 
správní obvod ORP Nové Město na Moravě. Na celkovém počtu obyvatel kraje Vysočina se 
správní obvod ORP Žďár nad Sázavou podílí 8 % a na celkové výměře 7 %.  

 

                                                 
1
 K 31.12.2006 

mailto:posta@zdarns.cz
mailto:meu@zdarns.cz
http://www.mesto-humpolec.cz/
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Obr. 2.1: Obce náležící do správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou 

 
 

Zdroj: CSÚ  

 
Ve Žďáru nad Sázavou je umístěno řada veřejných institucí, což se odvíjí z bohaté 

administrativní historie města. Občané tak nemusí často vyjíždět k jednáním s veřejnými 
institucemi mimo město. Umístění vybraných veřejných institucí s působností pro město Žďár 
nad Sázavou je součástí následující tab. 2.3. 

Tab. 2.3: Vybrané veřejné instituce s působností pro město Žďár nad Sázavou 

Název Umístění 

Finanční úřad  Žďár nad Sázavou 

Hygienická správa  Žďár nad Sázavou 

Katastrální úřad  Žďár nad Sázavou 

Matrika  Žďár nad Sázavou 

Obvody středisek ZZS2  Nové Město na Moravě 

Okresní správa sociálního zabezpečení  Žďár nad Sázavou 

Policie ČR-obvodní oddělení  Žďár nad Sázavou 

Pozemkový úřad  Žďár nad Sázavou 

                                                 
2
 Zdravotní záchranná služba kraje Vysočina 
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Státní veterinární správa  Žďár nad Sázavou 

Stavební úřad  Žďár nad Sázavou 

Úřad práce Žďár nad Sázavou 

Územní odbor HZS  Žďár nad Sázavou 

Zdroj: www.e-pusa.cz 

 
 

2.3 Významnost města Žďár nad Sázavou v sídelním systému 
České republiky 

Na obecném postavení města v systému osídlení lze nahlížet z několika pohledů, a to 
např. v rámci regionálního působení města, tak např. z pohledu významnosti střediska 
v průmyslovém komplexu ČR apod. V následujících pasážích bude představeno hodnocení 
hierarchické úrovně města na základě komplexní velikosti (KV) a na základě regionální 
působnosti města jako přirozeného střediska regionu (blíže viz HAMPL, M. 2005). 

Komplexní velikost odpovídá třetině součtu relativní populační velikosti a dvojnásobku 
relativní velikosti pracovní. Zvýšená váha byla přisouzena pracovní velikosti v důsledku jejího 
vyššího ekonomického i celkového společenského významu. U populační velikosti se jedná o 
počet trvale bydlícího obyvatelstva a u pracovní velikosti o počet ekonomicky aktivního 
obyvatelstva (bez nezaměstnaných), tedy počet pracovních příležitostí. Ukazatel KV ovšem 
nezohledňuje rozdílný význam jednotlivých pracovních funkcí, a je proto jen zjednodušenou 
charakteristikou významu středisek.                                                     

Komplexní velikost je vyjádřena jako relativizovaná velikost, kde součet velikostí všech 
středisek v České republice je roven hodnotě 10 000. Dle tohoto hodnocení KV byla městu 
Žďár nad Sázavou v roce 1991 přiřazena hodnota 27,8 a v roce 2001 dokonce 29,4. 
Komplexní velikost města se tedy zvýšila. Způsobilo to především zvýšení počtu pracovních 
příležitostí. 

V sídelním systému ČR lze rozlišit čtyři dílčí hierarchické úrovně: 

a) mikroregion 1. stupně – jedná se o elementární funkční regiony vymezené na 
základě pracovní dojížďky, obslužného spádu obcí a školní dojížďky. Minimální 
velikost celého regionu je 15 000 obyvatel a samotného zázemí 5 000 obyvatel 
(mikroregion tvoří středisko a zázemí). ČR se člení na 144 mikroregionů  
1. stupně, ze kterých vycházelo vymezení správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností.  

b) mikroregion 2. stupně – vymezen především podle kritéria populační velikosti. 
Velikost maximálního regionu (nejširší působnost střediska) je alespoň 40 000 
obyvatel. Skládají se z mikroregionů 1. stupně. 

c) mezoregion – 11 největších měst v ČR patří k mezoregionálním střediskům.  

d) makroregion – makroregionálním centrem je hlavní město Praha a územím celá 
ČR. 

Na základě vysoké komplexní velikosti je město Žďár nad Sázavou klasifikováno jako 
tzv. mikroregion 2. stupně, který vytváří maximální region (nejširší působnost střediska 
z hlediska dojížďky) o velikosti cca 63 600 obyvatel. Pro porovnání lze uvést, že např. město 
Jihlava si vytváří maximální region o velikosti 75 000 obyvatel. 

Hierarchicky nadřazeným střediskem města Žďár nad Sázavou v rámci sídelního 
systému je meziregionální středisko Brno (HAMPL, M. 2005). 
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2.4 Stručná historie města 

Počátky města lze spatřovat již kolem roku 1100, kdy se na území Žďáru nad Sázavou 
rozkládala osada u zemské obchodní stezky. Ta vedla přes strategický brod řeky Sázavy. 
Nedaleko odtud byl v roce 1252 založen Bočkem z Obřan cisterciácký klášter Studnice 
Blahoslavené Panny Marie. V roce 1293 bylo městečko Žďár připojeno k rozsáhlému 
klášternímu panství. Ze stejné doby pochází i listina, která se zmiňuje o Žďáře jako 
městečku. Na přelomu 14. a 15. století byl v klášteře založen hamr a začalo se tak rozvíjet 
železářství. Roku 1784 za vlády císaře Josefa II. byl klášter zrušen a přestavěn na zámek. 
Dnes je zámek ve vlastnictví rodu Kinských. 

Při reformě veřejné správy roku 1850 se stal Žďár sídlem soudního okresu. Na přelomu 
19. a 20. století byly založeny první větší podniky zaměřené především na obuvnictví. 
V tomto období bylo město Žďár také napojeno na železnici Praha – Brno a došlo k prvním 
větším zásahům do městské zástavby. V průběhu I. světové války (1914–1918) zahynula na 
bojišti řada občanů města. I druhá světová válka postihla krutě město, zejména 
v květnových dnech roku 1945. Během této války bylo zničeno či poškozeno bezpočet domů.  

V roce 1949 bylo Město Žďár sloučeno s obcí Zámek Žďár, a poté přejmenováno na 
Žďár nad Sázavou. Zároveň se stalo okresním městem a významným průmyslovým centrem 
po výstavbě Žďárských strojíren a sléváren (ŽĎAS). V důsledku rozvoje průmyslové činnosti 
se prudce zvýšil počet obyvatel. Pro pracovníky závodu vznikala nová sídliště a v 70. letech 
bylo takřka úplně přestavěno celé historické jádro města. Město Žďár nad Sázavou má 
v současné době i přes tyto radikální architektonické zásahy velice vysoký potenciál v oblasti 
cestovního ruchu. Ve městě se nacházejí významné historické kulturní památky a část města 
se rozkládá ve vzácném přírodním prostředí CHKO Žďárské vrchy. 

Historie města Žďár nad Sázavou je spojena s životem řady významných osobností. Na 
přelomu 13. a 14. století zde například působil kronikář Jindřich Řezbář (autor veršované 
latinské kroniky Cronica domus sarensis). Ve městě žil sochař Řehoř Theny, nadaný žák 
Matyáše Brauna. V bouřlivém roce 1848 se ve městě ukrýval novinář a spisovatel Karel 
Havlíček Borovský. V období rakousko-pruské války bojoval nedaleko města pozdější 
německý maršál a říšský prezident Paul von Hindenburg. Město navštívil i první 
českoskoslovenský prezident T. G. Masaryk a při této příležitosti vznikla známá fotografie 
s děvčátkem v lidovém kroji, která se stala podkladem pro jednu z nejznámějších 
prvorepublikových poštovních známek. Ze Ždáru nad Sázavou pocházejí také významné 
sportovní osobnosti jako rychlobruslařka Martina Sáblíková a lyžař Martin Koukal. K 
nejvýznamnějším osobnostem působících ve městě patřil světoznámý architekt Jan Blažej 
Santini – Aichel. 

 

2.5 Partnerství a spolupráce 

2.5.1 Partnerská města 

Město Žďár nad Sázavou spolupracuje se třemi zahraničními partnerskými městy. Jde o 
města: 

Cairanne (Francie): obec s 850 obyvateli nacházející se v regionu Département de 
Vaucluse v Provence. První kontakty s obcí byly navázány již roku 1979. Smlouva o 
partnerství byla podepsána 14.7.2003. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1100
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1zava_%28%C5%99eka%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%A1ck%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/1293
http://cs.wikipedia.org/wiki/1949
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Provence&action=edit
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Flobecq (Belgie): město se 4 000 obyvateli v regionu Province de Hainaut. Smlouva 
o partnerství byla uzavřena dne 1.11.1999 po delší vzájemné spolupráci. 

 

Schmölln (Spolková republika Německo): město s 13 000 obyvateli v regionu 
Altenburg Land. Smlouva o partnerství byla podepsána dne 12.5.2001. 

 

2.5.1 Mikroregion a MAS 

Město Žďár nad Sázavou není v současné době členem žádného funkčního 
mikroregionu. Zároveň město není součástí území působnosti žádné ze založených místních 
akčních skupin (MAS), jež vyvíjejí aktivity dle principů Leader.  

V roce 2000 byl firmou GaREP, spol. s r.o. Brno vypracován Program rozvoje 
mikroregionu Žďársko. Mikroregion Žďársko se sídlem v obci Nížkov byl však založen pouze 
formálně a jeho činnost po zpracováním uvedeného strategického dokumentu 
nepokračovala.  
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33..  OOBBYYVVAATTEELLSSTTVVOO  AA  BBYYDDLLEENNÍÍ  VVEE  MMĚĚSSTTĚĚ  ŽŽĎĎÁÁRR  NNAADD  

SSÁÁZZAAVVOOUU  

Při zpracování této kapitoly bylo vycházeno především z výsledků Sčítání lidu, domů a 
bytů (dále jen SLDB) v roce 2001, pro srovnání vývoje byly použity výsledky SLDB 1991. 
Data ze SLDB 2001 byly použity z toho důvodu, že řada ukazatelů se v intercenzálním období 
nezjišťuje. U těch ukazatelů, které ČSÚ v intercenzálním období sleduje (např. věková 
struktura), byla v následujícím textu zachycena i aktuální hodnota ukazatele. 

 

3.1 Demografické poměry města – vývoj 

Vývoj populace města byl v historii výrazně ovlivněn vnějšími zásahy, tím 
nejvýznamnějším zásahem byl proces socialistické industrializace. Díky socialistickému 
plánování se z malého města stalo město střední velikosti. 

 

3.1.1 Vývoj populace mezi roky 1869 až 2001 

Ve vývoji města můžeme vypozorovat dvě vývojová období. První vývojové období 
proběhlo mezi roky 1869 až 1950, v tomto časovém období se město rozvíjelo přirozeně. 
Populace města v tomto období byla stabilizovaná, docházelo pouze k drobným výkyvům. 
Počet obyvatel se v tomto období pohyboval mezi 4 až 5 tis. osobami. 

Obr. 3.1: Historický vývoj města Žďár nad Sázavou v časovém období 1869 až 2001 
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Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí Vysočina, ČSÚ Jihlava 
Pozn.: index vývoje – předchozí rok 100 % 

 

Druhé vývojové období nastalo od padesátých let dvacátého století. Vývoj města byl na 
počátku tohoto období významně ovlivněn vnějšími zásahy, a to prostřednictvím 
socialistického plánování – koncepce střediskového osídlení a budování průmyslových center. 
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V padesátých letech dvacátého století se počet obyvatel města zdvojnásobil, a to především 
díky rozvoji strojírenského průmyslu ve městě (výstavba žďárských strojíren a sléváren – 
Žďas). V dalších letech počet obyvatel nadále rostl, takže rozdíl v počtu obyvatel mezi roky 
1960 a 1980 byl opět dvojnásobný. Od devadesátých let minulého století dochází ke 
stabilizaci městské populace, počet obyvatel se mění jen minimálně. 

Následující obrázek (Obr. 3.2.) zachycuje srovnání vývoje populace města Žďár nad 
Sázavou a České republiky ve sledovaném časovém úseku. V tomto grafu jsou údaje za 
časové dekády porovnávány s výchozím rokem 1869 (tzv. bazický rok). Z tohoto grafu 
vyplývá, že město Žďár nad Sázavou na konci 19. století a v první polovině 20. století 
procházelo stagnací, co se týče vývoje populace. V této době nepůsobily ve městě žádné 
významné rozvojové impulsy, administrativní význam města byl již dán z 19. století (kdy se 
město stalo soudním okresem). Česká republika v tomto časovém období získávala 
obyvatelstvo především díky vysoké porodnosti a značné migrační atraktivitě. 

Výrazný nárůst počtu obyvatel ve druhé polovině 20. století lze spojovat především již 
s několikrát zmíněným procesem socialistického plánování. Dalším rozvojovým faktorem je 
populační exploze v 50. a především v 70. letech minulého století. 

Obr. 3.2: Srovnání populačního vývoje města Žďár nad Sázavou a České republiky 
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Zdroj: Retrospektivní lexikon obcí Vysočina, ČSÚ Jihlava 
Pozn.: bazický rok = 1869 

 

3.1.2 Pohyb obyvatel v období let 1960 až 2005 

Celkový pohyb (CP) populace se skládá ze dvou základních složek, a to z přirozeného 
pohybu a z mechanického pohybu obyvatel. 

Přirozený pohyb obyvatel označovaný jako přirozený přírůstek (PP) resp. úbytek 
obyvatel charakterizuje přirozenou měnu populace, skládá se ze dvou základních procesů, a 
to z porodnosti a z úmrtnosti. 
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Mechanický pohyb populace znamená stěhování obyvatel překračující hranice území 
obce, jde jak o odstředivé tak dostředivé působení. Pro charakterizování procesů spojených 
se změnou trvalého bydliště dané obce se používá termín migrační saldo (MS). To je složeno 
opět ze dvou základních komponent, a to z protisměrného působení  imigrace a emigrace. 
Migrační saldo tak vypovídá o atraktivitě daného místa z pohledu bydlení přesněji trvalého 
žití. 

Na vývojové tendence celkového pohybu populace, jak názorně dokumentuje Obr. 3.3, 
má ve městě největší vliv vývoj migračního salda. Přirozený přírůstek v posledních letech 
pouze zmírňuje negativní vývoj migračního salda projevující se v poklesu počtu obyvatel. 
Díky vysokému přirozenému přírůstku ve městě došlo k oddálení poklesu počtu obyvatel 
v důsledku stěhování o více než 10 let. Migrační atraktivita města se dostala do záporných 
hodnot již v roce 1983, zatímco celkový přírůstek se dostal do záporných čísel až v roce 
1996. Jak již bylo několikrát řečeno, vysoká migrační atraktivita města v druhé polovině 20. 
století souvisí s procesem socialistického plánování. Díky tomuto procesu přišli do města lidé 
v produktivním věku, šlo zejména o mladé lidi. Tento fakt se pak pozitivně promítl do 
hodnoty přirozeného přírůstku, který i v současné době dosahuje vysokých hodnot.  

Obr. 3.3: Dlouhodobý vývoj celkového pohybu populace města Žďár nad Sázavou v letech 1960 až 
2005 
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Zdroj: Pohyb obyvatel, ČSÚ Jihlava. 

 

Z Obr. 3.3 je patrné, že do budoucna lze očekávat, že bude ve městě docházet spíše 
k poklesu populace. Pokles počtu obyvatel lze spojovat především se změnou v chování 
populace, jde především o tyto trendy:  

- oddalování rodičovství 

- trojčlenný model rodin 

- proces suburbanizace (tj. osidlování příměstských obcí); 

- migrace mladých lidí do velkých měst; 

Jak již bylo výše zmíněno, na pohyb populace má největší vliv migrační saldo, město by 
se mělo proto snažit o zvýšení atraktivity města z pohledu trvalého žití. Jedním z přímých 
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nástrojů je podpora bytové a individuální výstavby, toho lze např. dosáhnout prostřednictvím 
dostatečného počtu připravených a infrastrukturně zasíťovaných stavebních parcel apod. 

Komparace vývoje pohybu obyvatel mezi roky 1995 až 2005 
 

Přirozený pohyb obyvatel 
V posledních deseti letech docházelo ve městě ke stagnaci porodnosti (resp. k mírnému 

poklesu porodnosti). Ve městě tak dochází ke stejnému trendu ve vývoji porodnosti jako 
v celé ČR, zde také v uplynulých letech porodnost stagnovala. Úroveň porodnosti ve 
sledovaném období je ve Žďáře nad Sázavou (9,5 ‰) na vyšší úrovni v porovnání s ČR (9,1 
‰), avšak v komparaci s republikovým údajem (10,2 ‰) jde o mírně podprůměrnou 
hodnotu. V roce 2005 dosahovala porodnost ve městě hodnoty 9,6 ‰. Během sledovaného 
období došlo ve městě k několika malým výkyvům v porodnosti (viz Obr.3.4), avšak žádná ze 
změn neměla významný vliv na vývoj porodnosti. V uplynulém desetiletí získal Žďár nad 
Sázavou díky porodnosti více než 2500 nových občanů. 

Ve Žďáře nad Sázavou je úmrtnost na nízké úrovni, průměr za sledované období činí 
pouhých 7,1 ‰. Jde o nízkou hodnotu, a to jak v porovnání s hodnotou za kraj Vysočina 
(10,3 ‰), tak především ve srovnání s průměrem za ČR (10,8 ‰). Díky takto nízké 
úmrtnosti město získává přirozenou měnou obyvatelstvo. V roce 2005 se pohybovala 
úmrtnost ve městě již kolem hodnoty 8,1 ‰. V rámci desetiletého období lze vypozorovat 
mírný nárůst úmrtnosti ve městě. Ve sledovaném období ve městě v důsledku úmrtí ubylo 
téměř 1900 obyvatel. Nižší míra úmrtnosti ve městě souvisí především s vývojem v minulých 
obdobích, kdy v šedesátých a sedmdesátých letech bylo město osídleno především mladším 
lidmi. Tento fakt přispěl ke zlepšení věkových poměrů ve městě a měl tak pozitivní dopad na 
vývoj úmrtnosti. 

Obr. 3.4: Vývoj porodnosti a úmrtnosti ve městě Žďár nad Sázavou v období let 1995 až 2005 
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Zdroj: Pohyb obyvatel, ČSÚ Jihlava. 
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Nízká úmrtnost má největší vliv na přirozený přírůstek (viz Obr 3.5). Přirozený přírůstek 
ve městě dosahuje dlouhodobě průměrné hodnoty 2,4 ‰. Jde o hodnotu výrazně 
nadprůměrnou ve srovnání s krajem Vysočina (-0,9 ‰). V České republice přirozený úbytek 
dlouhodobě dosahuje hodnoty -1,7 ‰, také zde dochází k postupnému snižování úbytku 
obyvatel, a to především díky rostoucí porodnosti. Z Obr. 3.5 je patrné, že ve městě dochází 
postupně ke snižování úrovně přirozeného přírůstku obyvatel. V roce 2005 představoval 
přirozený přírůstek 1,5 ‰.  

Obr. 3.5: Srovnání vývoje přirozeného přírůstku obyvatel ve městě Žďár nad Sázavou, kraje 
Vysočina a České republiky v období let 1995 až 2005 
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Zdroj: Pohyb obyvatel, ČSÚ Jihlava. 

 

Mechanický pohyb obyvatel 
Město Žďár nad Sázavou je méně atraktivní lokalitou z pohledu trvalého žití, díky 

záporné migrační atraktivitě město svoje obyvatele ztrácí. Ve městě jsou u obou složek 
migračního salda vykazovány mnohem vyšší hodnoty, než jaké jsou typické pro ČR a kraj 
Vysočina. Tato skutečnost souvisí s rozlohou územní jednotky, u plošně menších územních 
jednotek (např. obec, okres) nabývají složky imigrace a emigrace daleko vyšších hodnot a 
migrační saldo má také větší vliv na celkový pohyb populace. 

V roce 2005 dosáhla imigrace hodnoty 12,5 ‰. V uplynulém desetiletí představovala 
imigrace 12,2 ‰. Hodnota imigrace ve městě je na podstatně vyšší úrovni, než jaká je 
dlouhodobě vykazována za kraj Vysočina (6,9 ‰) a za ČR (2,6 ‰). Vývoj počtu 
přistěhovalých osob můžeme ve městě označit za stabilizovaný, pouze v posledních letech 
dochází k mírnému růstu imigrace. 

Každoročně dochází ve městě ve vývoji míry emigrace obyvatel k jejímu růstu. V roce 
2005 dosahoval ukazatel počtu vystěhovalých hodnoty 19,6 ‰, dlouhodobě je úroveň 
emigrace ve městě na 16,5 ‰. Jednou z významných kategorií obyvatel, kteří se stěhují 
z města, představují mladí lidé. Jde především o lidi, kteří se po studiích rozhodnou zůstat 
v daném městě. Jedním z motivujících faktorů může být možnost najít lépe placenou práci, 
než jaká je nabízena v místě bydliště. 
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Obr. 3.6: Vývoj počtu přistěhovaných a odstěhovaných osob ve městě Žďár nad Sázavou v období 
let 1995 až 2005 
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Zdroj: Pohyb obyvatel, ČSÚ Jihlava. 

 

Na celkovou hodnotu migračního salda ve městě má největší vliv vývoj počtu 
vystěhovalých osob, imigrace pouze zmírňuje záporný vývoj migračního salda (viz Obr. 3.6.). 
Dlouhodobě dosahuje migrační saldo ve městě hodnoty -4,3 ‰, což je hodnota v porovnání 
s průměrem za kraj Vysočina (migrační saldo 0,3 ‰) za ČR (migrační saldo 1,3 ‰) značně 
podprůměrná (viz Obr. 3.7). Hodnota migračního salda tak jasně ukazuje na nižší atraktivitu 
města z pohledu trvalého žití. V roce 2005 dosahovalo migrační saldo ve Žďáře nad Sázavou 
hodnoty -7,1 ‰. 
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Obr. 3.7: Srovnání vývoje migračního salda obyvatel ve městě Žďár nad Sázavou, kraje Vysočina a 
České republiky v období let 1995 až 2005 
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Zdroj: Pohyb obyvatel, ČSÚ Jihlava. 

 

Z Obr. 3.7 je patrné, že na celkový přírůstek počtu obyvatel města a na jeho vývoj má 
největší vliv migrační saldo (vnější rozvojové impulzy) a ještě přesněji emigrace (tzn. počet 
vystěhovalých osob). Vývoj celkového přírůstku je pouze zmírněn přirozeným přírůstkem, 
avšak ten nemá na jeho celkový vývoj nijak velký vliv. Zatímco v kraji Vysočina a v ČR má na 
celkový pohyb obyvatel markantnější vliv přirozený přírůstek (ten reprezentuje vnitřní 
rozvojové předpoklady). 

Město tak může svými zásahy významně korigovat, ať již kladně či záporně, celkový 
přírůstek počtu obyvatel. Mezi přímé zásahy města může patřit např. budování volných 
kapacit pro bydlení ve městě (tato část bude řešena v následující subkapitole a ve 
Strategické části), posílení image města z pohledu trvalého žití apod. K nepřímým zásahům 
města může patřit např. podpora rozvoje podnikatelských aktivit, které sebou přinesou vznik 
nových pracovních míst, což povede k nutnosti navýšení pracovního kapitálu ve městě; další 
aktivitou může být zlepšení dopravního spojení s velkými městy (což povede k zlepšení 
dopravní dostupnosti do zaměstnání) atd.  
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Obr. 3.8: Vývoj celkového pohybu populace ve městě Žďár nad Sázavou v období let 1995 až 2005 
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Pozn.: PP – přirozený přírůstek; MS – migrační saldo; CP – celkový přírůstek 
Zdroj: Pohyb obyvatel, ČSÚ Jihlava. 

 

V uplynulém desetiletí dosáhl celkový úbytek ve městě Žďár nad Sázavou průměrné 
hodnoty -1,9 ‰, ve městě docházelo ve sledovaném období (viz Obr. 3.8) trvalému poklesu 
celkového přírůstku. V roce 2005 byl za město vykázán celkový úbytek populace ve výši -5,6 
‰. Do budoucna lze očekávat spíše záporné hodnoty u celkového přírůstku, podle 
dosavadních trendů se tak bude i v budoucnu ve městě počet obyvatel snižovat. 

Celkový přírůstek (resp. úbytek) obyvatel města je v komparaci s dlouhodobým 
republikovým (celkový přírůstek -0,4 ‰) a krajským (celkový přírůstek -0,6 ‰) průměrem 
značně podprůměrný. Od roku 1998 je celkový přírůstek obyvatel města nižší než jaký je 
vykazován za území kraje Vysočina a ČR (viz Obr. 3.9). 
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Obr. 3.9: Srovnání vývoje celkového přírůstku obyvatel ve městě Žďár nad Sázavou, kraje Vysočina 
a České republiky v období let 1995 až 2005 
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Zdroj: Pohyb obyvatel, ČSÚ Jihlava. 

 

3.2 Stávající demografické poměry 

Na počátku roku 2007 žilo ve městě Žďár nad Sázavou 23 688 obyvatel, což při rozloze 
3 706 ha odpovídá hustotě osídlení 639 obyv./km2. Jde o vysokou hodnotu úrovně osídlení 
území, a to jak v porovnání s průměrem za ČR (131 obyv./km2), tak především 
v porovnáních s hodnotou za kraj Vysočina (75 obyv./km2). V rámci města existují mezi 
jednotlivými místními částmi významné rozdíly v hustotě osídlení viz Tématický atlas města. 
Nejhustěji je osídlena místní část Žďár nad Sázavou 6, zde na jeden km2 připadá 9 405 
obyvatel. Druhou nejhustěji osídlenou městskou částí je Žďár nad Sázavou 4, v této části žije 
na jednom km2 9 061 obyvatel. Žádná ze zbylých městských částí již nedosáhla tak vysokého 
stupně osídlení, třetí nejhustěji osídlená městská část Žďár nad Sázavou 3 vykazuje hustotu 
osídlení 4 132 obyv. na km2. Naproti tomu řídce je osídlena městská část Mělkovice, zde na 
jeden km2 připadá pouhých 18 obyvatel. Druhou nejméně osídlenou městskou částí je 
Stržanov, a to s 56 obyvateli na km2. 

Z mapy hustoty zalidnění (Tématický atlas města) je patrné, že území města je velmi 
nerovnoměrně osídleno. O vysokém stupni územní koncentrovanosti obyvatelstva města 
Žďár nad Sázavou názorně vypovídá graf, jenž je součástí Tématického atlasu města. 
Z tohoto grafu vyplývá, že polovina městské populace žije na pouhých 3 % rozlohy města. 
Na pětině rozlohy města již pak žije více než 97 % populace. Takto vysoký stupeň 
koncentrace je dán jednak charakterem zástavby (existencí panelových sídlišť a více 
podlažních obytných domů), dále i funkčním využitím ploch. Neexponovanější lokalitou 
z pohledu hustoty osídlení ve městě je místní část Libušín – městská část Žďár nad Sázavou 
1, zde na jeden km2 plochy připadá téměř 18,4 tis. obyvatel. Mezi další části města 
s extrémně vysokou hustotou osídlení patří tyto místní části Přednádraží (Žďár nad Sázavou 
6) a U průmyslové školy (Žďár nad Sázavou 4). Tyto dvě základní sídelní jednotky se plošně 
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shodují se zmíněnými městskými částmi, hustota osídlení sídelních jednotek tak odpovídá 
hodnotě za dané městské části. 

 Struktura populace města dle pohlaví odpovídá poměrům v ČR, hodnota indexu 
feminity dosahuje úrovně 1027 (tzn., že na 1000 mužů připadá 1027 žen). V komparaci 
s údajem za ČR (index feminity 1056) jde o hodnotu podprůměrnou, avšak v rámci okresu 
Žďár nad Sázavou (index feminity 1015) jde o hodnotu typickou. Vyšší zastoupení žen ve 
struktuře populace je především dáno vyšší nadějí dožití, ženy se dožívají vyššího věku ve 
srovnání s muži. Situace v jednotlivých místních částí je však různá (viz Tématický atlas 
města), u čtyř místních částí je hodnota indexu feminity nižší než hodnota 1000, tzn., že zde 
má převahu mužská složka populace. Oproti roku 1991 vzrostla ve městě hodnota indexu 
feminity, při minulém SLDB byla za město vykázána hodnota indexu feminity na úrovni 1019. 
Nárůst hodnoty indexu feminity byl způsoben především procesem stárnutí populace, blíže 
viz kap. 3.2.1. 

Ve vývoji městské populace hraje důležitou roli migrace (blíže viz kap. 3.1), tato 
skutečnost se pak přímo odráží v počtu rodáků3. Rodáci představují pouhých 47,4 % městské 
populace. Nižší podíl rodáků souvisí především s procesy, ke kterým došlo v 60. a 70. letech 
minulého století. Mezi městskými částmi existují významné rozdíly v podílu rodáků 
(Tématický atlas města). Vyšší podíl rodáků je vykázán u městských částí, které byly k městu 
v minulosti přidruženy. Podíl rodáků se oproti SLDB v roce 1991 změnil jen minimálně, tehdy 
představoval podíl rodáků na populaci města 47,6 %. 

 

 

 

3.2.1 Věková struktura populace města Žďár nad Sázavou 

Populace města se vyznačuje regresivní věkovou strukturou, v obyvatelstvu má 
významné postavení postreprodukční kategorie obyvatel (obyvatelé starší 50 let) oproti 
dětské složce populace (0 až 14 let). Tento typ populace převažuje v České republice od 70. 
let. 

Všeobecný přehled struktury populace dle věku (věkových skupin) podává Obr.3.10. 
Nejpočetnější kategorií je skupina osob ve věku 20 až 29 let, jde o silné ročníky ze 
sedmdesátých let, tato kategorie má 17 % podíl na obyvatelstvu města.  

Strukturu populace dle základních věkových kategorií (tzn. 0 –14, 15 – 59, 60 a více let) 
a jejich vývoj v posledních deseti letech zachycuje Tab.3.1 . Vývoj věkové struktury populace 
města byl v uplynulých deseti letech (1991 – 2001) do značné míry negativně ovlivněn 
migrací obyvatel. U prvních dvou věkových kategorií, tj. u kategorie předproduktivního a 
produktivního obyvatelstva má mírnou převahu mužská složka populace. Tato skutečnost je 
dána vyšším počtem narozených chlapců. Vyšší podíl žen v poproduktivní kategorii je dán 
vyšší nadějí na dožití u žen. V rámci okresu Žďár nad Sázavou je naděje dožití4 u žen na 
úrovni 78,2 let, naděje dožití u mužů je 72,2 let. 

 

 

 

                                                 
3
 V rámci SLDB byla položena otázka: „Bydliště matky v době Vašeho narození“ na základě této otázky byl pak 

určen počet rodáků. 
4
 Naděje dožití – udává kolik let (průměrně) má před sebou osoba v okamžiku narození, za předpokladu, že 

zůstanou v následujících letech zachovány stejné úmrtnostní poměry. 
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Obr. 3.10: Věková struktura obyvatel města Žďár nad Sázavou, stav k 1. 3. 2001 
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Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ Jihlava 

 

Tab. 3.1: Vývoj věkové struktury populace města Žďár nad Sázavou mezi roky 1991, 2001 a 2006 (v %). 

roky 0–14 15–59 60+ 

1991 24,4 60,5 15,1 

2001 17,7 66,6 15,7 

2006 15,1 66,5 18,4 

index vývoje (1991 - 2001) 69,1 104,3 98,6 

index vývoje (2001 - 2006) 83,6 98,1 114,7 
Zdroj: SLDB 1991 a 2001, ČSÚ Jihlava; vlastní výpočty. 
  

  

Osoby v předproduktivním věku (tj. 0 až 14 let) se podílely na počátku roku 2006 
přibližně patnácti procenty na populaci města. Podíl této věkové kategorie ve městě je ve 
srovnání s hodnotou za území ČR (14,6 % podíl) mírně vyšší a odpovídá poměrům v kraji 
Vysočina (15,3 % podíl). Jak vyplývá z Tab. 3.1 v průběhu posledních patnácti let došlo ve 
městě k výraznému poklesu významnosti (podílu) předproduktivní kategorie obyvatel, a to o 
9,3 procentního bodu. Mezi roky 1991 a 2001 se snížil ve městě počet osob 
v předproduktivním věku o 30,9 %. Jde o velmi výrazný propad počtu osob v dětském věku, 
a to jak v porovnání s vývojem v kraji Vysočina (pokles o 22,6 %), tak i v porovnání se 
situací v ČR (pokles o 23,5 %). Jak je patrné z Tab. 3.1, pokles podílu dětské složky na 
populaci města je více než alarmující. 

 Kategorie osob v produktivním věku zahrnuje populaci ve věku od 15 do 59 let. Tato 
kategorie se podílela na počátku roku 2006 na populaci města Žďár nad Sázavou 66,5 %, 
což je nadprůměrná hodnota v komparaci se všemi srovnávanými územními celky (kraj 
Vysočina – 64,7 %; ČR – 65,3 %). Za posledních patnáct let vzrostla významnost (podíl) 
produktivní kategorie osob o 6 procentního bodu, nárůst byl způsoben hlavně přesunem 
osob z předproduktivní kategorie (šlo zejména o silné ročníky sedmdesátých let). Přesto je 
nárůst významnosti této kategorie osob ve srovnání s ostatními územními celky. Nižší nárůst 
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významnosti této kategorie lze spojovat také s odchodem mladých lidí do větších měst, kde 
většinou po studiích zůstávají. Tento trend se pak projevil i ve skutečném nárůstu počtu osob 
náležejících do produktivní kategorie, mezi roky 1991 a 2001 došlo pouze k 4,3 % nárůstu 
počtu osob. U ostatních srovnávaných územních celků byl nárůst podstatně vyšší (kraj 
Vysočina – nárůst o 11 %; Česká republika – nárůst o 25 %). I do budoucna by mělo 
docházet k mírnému nárůstu (popř. stagnaci) počtu osob náležejících do této kategorie.   

Poproduktivní kategorie zahrnuje obyvatelstvo ve věku od 60 a více let. Tato kategorie 
se v roce 2006 podílela na celkovém počtu obyvatelstva města 18,4 %. Jde o značně 
podprůměrnou hodnotu ve srovnání s průměry za kraj Vysočina (19,9 % podíl) a ČR (20,0 % 
podíl). Nižší podíl poproduktivní kategorie obyvatel souvisí s již několikrát zmíněným vývojem 
ve druhé polovině dvacátého století, avšak situace ve městě se již začíná přibližovat ostatním 
srovnávaným územním celkům. V posledních patnácti letech došlo ve městě k nárůstu 
významnosti poproduktivní kategorie obyvatel, a to o 3,3 procentní bod. Výraznější nárůst 
podílu starších obyvatel města, jak je patrné z Tab. 3.1, nastal především v posledních pěti 
letech. Avšak počet osob mezi roky 1991 a 2001 ve městě poklesl o 1,4 %. Také u ostatních 
územních celků počet osob poklesl, a to v ČR (pokles o 1,1 %) a v kraji Vysočina (pokles o 
8,5 %).    

 

Další ukazatele věkové struktury obyvatel 
Další charakteristikou, která se používá k deskripci věkových poměrů, je průměrný věk 

populace města. Průměrný věk populace za město Žďár nad Sázavou se pohybuje kolem 
39,1 let, což je v porovnání s průměrem za ČR (40 let) a za kraj Vysočina (39,5 let) relativně 
nízký věk. V rámci města existují mezi jednotlivými městskými částmi významnější rozdíly 
v hodnotě průměrného věku (viz Tématický atlas města). Jak již bylo zmíněno výše, existují 
výrazné rozdíly ve střední délce života mezi muži a ženami. Tato skutečnost se pak odráží 
v průměrném věku u obou kategorií. Průměrný věk mužské složky populace dosahuje 38,1 
let, u žen je průměrný věk vyšší (dosahuje 40,1 let). U jedné městské části (Radonín) 
dosahuje dokonce průměrný věk mužské kategorie vyšších hodnot, než jaké jsou vykazovány 
u žen. 

Index stáří je charakteristika, která udává počet osob v poproduktivním věku na sto 
obyvatel v předproduktivním věku. Index stáří města Žďár nad Sázavou dosahoval v roce 
2006 hodnoty 121, tzn. vyšší zastoupení osob v poproduktivním věku. Hodnota indexu stáří 
města je v porovnání s ostatními územními celky výrazně nižší (kraj Vysočina index stáří 129 
a ČR index stáří 137). Ve městě dochází také ke stárnutí obyvatelstva, ještě v roce 2001 
dosahoval index stáří hodnoty 88. 

K charakteristice věkových poměrů můžeme využít ještě dva další ukazatele, a to index 
závislosti a index ekonomického zatížení. Index závislosti udává podíl dětské složky populace 
na sto obyvatel v produktivním věku. Tento ukazatel může sloužit k odhadům budoucího 
vývoje trhu práce, resp. co se týče dostupnosti pracovní síly v dané lokalitě. Index závislosti 
ve Žďáře nad Sázavou dosahuje hodnoty 22,7. Hodnota indexu závislosti je ve městě ve 
srovnání s republikovým údajem (index závislosti 22,4) průměrná, avšak ve srovnání 
s krajskou hodnotou (index závislosti 23,8) podprůměrná. Index závislosti ukazuje do 
budoucna na relativně dostatečný potenciál pracovní síly, tak v budoucnu může mít město 
problém s nedostatkem pracovní síly, a to v případě, že se nepodaří zastavit/zmenšit migraci 
mladých lidí a obyvatel v produktivním věku z města do velkých měst. 

Index ekonomického zatížení do určité míry zachycuje „ekonomickou sílu“ dané obce. 
Ve struktuře obecních rozpočtů hrají významnou roli finanční prostředky z daňových příjmů 
fyzických a právnických osob, jde především o osoby v produktivním věku. Index 
ekonomického zatížení udává podíl součtu předproduktivního a poproduktivního obyvatelstva 
na obyvatelstvu v produktivním věku. U tohoto ukazatele platí, čím nižší hodnota, tím lepší je 
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situace v dané lokalitě z pohledu ekonomické síly obyvatel. Index ekonomického zatížení 
města dosahuje hodnoty pouhých 50,3, což ukazuje na poměrně solidní ekonomickou sílu 
města. Jedná se tak o hodnotu mírně podprůměrnou, a to jak ve srovnání s ČR (index 
ekonomického zatížení 53,1), tak především v porovnání s hodnotou za kraj Vysočina (index 
ekonomického zatížení 54,5).   

 

3.3 Domácnosti, jejich struktura a vybavení 

3.3.1 Struktura domácností 

Při SLDB v roce 2001 bylo zjištěno, že na území města je 8 664 bytových domácností, 
což oproti roku 1991 představuje nárůst o více než 3 %. Většina bytových domácností je 
jednomodelová, tzn., že je tvořena jen jednou hospodařící domácností (rodinou), takto 
hospodaří 92,4 % bytových domácností. Vícečlenné hospodařící domácnosti jsou hlavně 
v rodinných domech, kde existují lepší podmínky pro koexistenci více lidí pohromadě. 
Většinou jde o mladé rodiny, které jsou především z finančních důvodů nuceny zůstat u 
rodičů. Hospodařících domácností je celkově 9 412, z tohoto celku pak připadá 98,9 % na 
tzv. jednu cenzovní domácnost (tzn. např. úplná nebo neúplná rodina atd.). Ve zbylém 
procentu pak jde o hospodařící domácnost s více cenzovými domácnostmi (kombinace 
neúplné rodiny a domácnosti jednotlivce apod.). 

V době sčítání v roce 2001 bylo na území města registrováno 9 518 cenzovních 
domácností (tzn. sčítacích domácností – dle definice ČSÚ). Ve struktuře cenzovních 
domácností mají převahu úplné rodiny (viz Obr. 3.11), druhou největší kategorií jsou pak 
domácnosti jednotlivců. Úplné rodiny mají v téměř v polovině případů (přesněji v 52,1 %) 
ještě na rodině závislé děti. U kategorie neúplných rodin je podíl závislých dětí na rodině 
ještě větší, a to 62,7 % neúplných rodin je se závislými dětmi. Neúplné rodiny jsou ve 
většině případů tvořeny matkou samoživitelkou a závislými dětmi, nejčastější příčinou vzniku 
neúplných rodin představuje rozvod (kdy v posledních deseti letech rozvodovost roste). 

Obr. 3.11: Struktura cenzovních domácností k 1. 3. 2001 

domácnosti 

jednotlivců

26%

nerodinné 

domácnosti

1%

neúplné rodiny

12%

úplné rodiny

61%

 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001. ČSÚ Jihlava.  
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V uplynulých deseti letech došlo ve městě ke změně ve struktuře cenzovních 
domácností viz následující tabulka (Tab. 3.2). Změny byly ovlivněny transformací společnosti 
(tj. změny v chování lidí, změny v žebříčku hodnot aj.), ke které došlo v porevolučním 
období. Počet cenzovních domácností se ve sledovaném desetiletém období zvýšil jen 
minimálně, a to o pouhých 3,6 procentního bodu. Nejvýznamnější změna nastala u kategorie 
neúplných rodin, díky vyšší četnosti rozvodů v porevolučním období vzrostl počet cenzovních 
domácností o více jak třicet procent (viz Tab. 3.2). Tento negativní trend se pak i promítl do i 
do nárůstu podílu neúplných rodin se závislými dětmi. V porevolučním období se ve 
společnosti rozšířil nový jev, kterým je o kohabitace (pozn. jde o nesezdaná soužití). Počet 
nerodinných domácností se tak v porovnání let 1991 a 2001 zpětinásobil.  

Tab. 3.2: Změny ve struktuře cenzovních domácností ve srovnání let 1991 a 2001. 

index vývoje mezi roky 2001 – 1991 (v %) 

cenzovní domácnosti celkem +3,6 

- domácnosti jednotlivců +30,5 

- úplné rodiny -9,5 

- neúplné rodiny +31,5 

- nerodinné domácnosti +409,1 

úplné rodiny se závislými dětmi -23,7 

neúplné rodiny se závislými dětmi +24,7 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 1991. ČSÚ Jihlava.  
Pozn.: výsledné údaje v tabulce jsou přepočítány, od výsledné hodnoty je vždy odečteno 100 % 

 
Jedna bytová domácnost (BD) se ve městě skládá z necelých třech členů domácnosti 

(přesněji z 2,8 členů), jde o typickou hodnotu v rámci okresu Žďár nad Sázavou (3,0 členů). 
Situace je mimo jiné ovlivněna strukturou cenzovních domácností, ve které mají významnou 
roli domácnosti jednotlivců. Dalším faktorem je nižší podíl úplných rodin se závislými dětmi, 
což je dáno i věkovou strukturou populace (významný podíl poproduktivního obyvatelstva, 
tzn. dvoučlenné domácnosti). 

  

 

3.3.2 Vybavenost domácností 

V rámci sčítání SLDB byla zjišťována také vybavenost domácností předměty dlouhodobé 
potřeby apod. Více než polovina obyvatel města (přesně 52,7 %) může za cestou do práce, 
za službami apod. využít vlastní automobil. Podíl obyvatel města využívající osobní automobil 
je na nižší úrovni, než jaká je situace v okrese Žďár nad Sázavou (58,3 %). V rámci města 
existují mezi jednotlivými městskými částmi výrazné rozdíly v dostupnosti automobilu pro 
občany. 

Penetrace území města pevnou telefonní linkou je na poměrně vysoké úrovni, téměř 
polovina bytových domácností města (48,0 %) může využít k telefonování pevnou linku. 
Úroveň penetrace města je na vyšší úrovni, než jaká je situace v okrese Žďár nad Sázavou 
(48,9 %). Se stupněm penetrace území souvisí do značné míry také možnost připojení se 
k internetu, zejména domácnosti přistupují k internetu pomocí pevné telefonní linky. V roce 
2001 internet využívalo pouhých 6,4 % bytových domácností. Lze však předpokládat, že od 
té doby počet uživatelů internetu výrazně vzrostl, a to i díky novým možnostem pro připojení 
k internetu (např. bezdrátové připojení). Podíl bytových domácností připojených k internetu 
v okrese Žďár nad Sázavou (4,6 %) byl na nižší úrovni ve srovnání s městem. Po přepočtu 
na obyvatele mělo v daném roce přístup k internetu pouhých 8,3 % populace města (pozn. 
v celém okrese Žďár nad Sázavou mělo k internetu přístup 5,9 % populace). Počet 
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připojených bytových domácností k internetu resp. počet osob majících přístup k internetu je 
v rámci celého města na rozdílné úrovni. Do budoucna lze očekávat, jak již bylo výše 
zmíněno, že bude neustále docházet k růstu počtu domácností napojených na internet.  

Přibližně 13 % bytových domácností města vlastní rekreační objekty. V rámci okresu 
Žďár nad Sázavou je vybavenost domácností rekreačními objekty na podstatně nižší úrovni 
(7,6 %), což je dáno podmínkami pro bydlení a prostředím, ve kterém lidé bydlí. Ve městě 
má výrazné zastoupení bydlení v obytných domech (nejčastěji v panelácích), zde lidé žijí v 
dosti omezeném prostoru a kromě bytu nevlastní žádné další prostory, kde by mohli 
odpočívat po práci. Z těchto důvodů si především lidé z měst hledají objekty pro rekreaci ve 
venkovském prostředí, kde tráví svůj volný čas. Toto se promítlo i ve vybavenosti 
rekreačními objekty u jednotlivých městských částí, mezi kterými existují dosti významné 
rozdíly. Vyšší podíl bytových domácností ve vlastnictví rekreačních objektů vykazuje 
především samotné vnitřní město (kde převažují obytné domy – panelová zástavba) ve 
srovnání s ostatními místními částmi, jež mají spíše venkovský charakter (např. Stržanov, 
Veselíčko apod.). 

 

 

 

 

 

3.4 Bydlení – domovní a bytový fond 

Situace v oblasti bydlení je ovlivněna skutečností, že jde o městský prostor, kde je velký 
počet obyvatel koncentrovaný na relativně malé ploše. Tomuto pak odpovídá především typ 
zástavby, kdy v nejexponovanějších oblastech převládají bytové domy, zatímco pro okrajové 
partie je typická zástavba rodinnými domy. Některé okrajové partie – městské části mají, 
resp. získávají residenční charakter, a to díky rozšiřujícímu se procesu suburbanizace. 

Ve městě došlo po roce 2001, kdy proběhlo poslední Sčítání lidu, domů a bytů, které 
podrobněji šetřilo strukturu domovního a bytového fondu města, k významné změně ve 
vlastnické struktuře bytového fondu – díky privatizaci bytového fondu města. Tato kapitola 
vychází především z dat ze SLDB 2001, avšak u vlastnické struktury bytového fondu jsou 
doplněn i popis privatizace bytového fondu města. 

 

 

3.4.1 Domovní fond 

Na území města Žďáru nad Sázavou se v roce 2001 nacházelo téměř 2,3 tis. domů, 
z tohoto celkového počtu bylo 93,7 % domů trvale obydleno (TOD). Využití domovního fondu 
je ve městě na vysoké úrovni, a to vzhledem k ostatním srovnávaným územním celkům (ČR 
– 82,8 % TOD; kraj Vysočina – 80,2 % TOD; okrese Žďár nad Sázavou – 75,6 % TOD).  

V dlouhodobém vývoji docházelo ve městě k růstu počtu trvale obydlených domů (viz 
Obr. 3.12). Největší přírůstek trvale obydlených domů byl zaznamenán sedmdesátých letech, 
kdy došlo k nárůstu počtu TOD téměř o 50 %. Tato masivní výstavba domů souvisí 
s prudkým růstem počtu obyvatel města v tomto období (více informací viz kapitola 3.1.1). 
V osmdesátých letech došlo ke stagnaci ve vývoji počtu trvale obydlených domů, avšak od 
roku 1991 dochází opět k výraznějšímu růstu počtu TOD. Mezi roky 1991 a 2001 došlo 
k nárůstu počtu TOD o více než 12 procentních bodů.  
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Obr. 3.12.: Vývoj počtu trvale obydlených domů ve městě mezi roky 1869 až 2001. 
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Ve městě převažují rodinné domy, kdy v celkovém počtu trvale obydlených domů mají 
71 % podíl (v ČR se rodinné domy podílí cca 88 % na celkovém počtu trvale obydlených 
domů). Zbylý podíl pak připadá na bytové domy, které jsou charakteristické právě pro 
městskou zástavbu. Vyšší podíl bytových domů je do značné míry dán vnějšími zásahy do 
vývoje města (došlo zde k poměrně masivní výstavbě panelových sídlišť) a dále pak i 
velikostí města. Na jeden trvale obydlený dům ve městě Žďár nad Sázavou připadá 
průměrně 4,1 trvale obydlených bytů, což ukazuje na vyšší postavení obytných domů. 
S typem zástavby pak přímo souvisí i velikost domu, v této struktuře sice převažují 1 až 2 
podlažní domy (70,8 %), avšak významnější podíl mají také vícepodlažní domy. Domy s 3 až 
4 podlažími se podílí 17,1 % na domovním fondu města, zbylý podíl pak připadá na vyšší 
domy – 5 a více podlaží (ty jsou charakteristické zejména pro sídliště z sedmdesátých a 
osmdesátých let). 

Vlastnictví domovního fondu je také výrazným způsobem ovlivněno skutečností, že 
většinu domovního fondu představují rodinné domy, díky tomu je pak 79 % domů ve 
vlastnictví soukromých osob. Druhým největším vlastníkem je pak město (11 %), podíl 10 % 
pak připadá na vlastnictví bytových družstev. U vlastnické struktury, co se týče vlastnictví 
domovního fondu městem, došlo v posledních letech k významné změně, a to v souvislosti 
s privatizací bytového fondu města (více informací viz následující část). 

 
 
Kvalitativní charakteristiky domovního fondu 

Ve městě převládá relativně mladší domovní výstavba, kdy většina domů (přesněji 
89,4 %) bylo postaveno po druhé světové válce. Ve srovnání s ostatními územními celky 
(období výstavby 1946 až 2001: ČR 63,8 %, kraj Vysočina 71,1 % je stáří domovního fondu 
ve městě mladší. Průměrné staří domovního fondu ve městě Žďár nad Sázavou tak dosahuje 
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33 let, zatímco v celém okrese Žďár nad Sázavou je průměrný věk domů 40 let. Stáří domů 
je však v jednotlivých městských částech různé (viz Tématický atlas města), starší domy jsou 
hlavně v okrajových částech (např. Mělkovice – 55 let, Radonín – 49 let apod.). Vývojová 
období výstavby domů ve městě Žďár nad Sázavou jsou zachyceny na Obr. 3.13. Největší 
počet domů byl postaven v časovém úseku let 1946 až 1980, což koreluje s prudkým růstem 
obyvatel města v šedesátých a zejména pak sedmdesátých letech minulého století (blíže viz 
kap. 3.1.1) 

 

Obr. 3.13: Věková struktura domovního fondu ve městě, stav k 1. 3. 2001 
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Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001. ČSÚ Jihlava.  

 

Stavební materiál odpovídá především typu domovního fondu (rodinný dům X bytový 
dům), dominantním stavebním materiálem ve městě jsou cihly, tvárnice a cihlové bloky 
(tento stavební materiál má 70,5 % podíl u TOD ve městě). V 11 % případů byly pro 
výstavbu domů použity stěnové panely. Stěnové panely pro výstavbu domů byly použity 
téměř výhradně ve vnitřním městě, u ostatních městských částí převládá klasický stavební 
materiál. 

Napojení domů na technickou infrastrukturou je na velmi dobré úrovni, což odpovídá 
městským podmínkám. Téměř všechny obydlené domy (99,4 %) jsou napojeny na městský 
vodovod, tzn., že je zajištěna kvalitní dodávka pitné vody téměř pro veškeré obyvatelstvo 
města. Svod odpadních vod je zajištěn také u většiny domů, a to v 89,7 % případů, odpadní 
vody jsou odváděny do městské čističky odpadních vod. Více jak k polovině obydlených 
domů je přiveden plyn, na ten je napojeno 54,9 % domů. Obyvatelé většiny domů využívají 
k vytápění svých bytů ústřední topení, tím je vybaveno 86,3 % domů. 
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3.4.2 Bytový fond 

V roce 2001 v době sčítání bylo na území města 9150 bytů, z celkového počtu bytů bylo 
94,7 % bytů trvale obydleno (TOB). Jde o značně nadprůměrnou míru využití bytového 
fondu pro účely bydlení, a to v komparaci se všemi srovnávanými územními celky (kraj 
Vysočina 84,5 % TOB; ČR – 87,7 % TOB). Mezi roky 1991 a 2001 došlo k nárůstu počtu 
trvale obydlených bytů, index vývoje dosáhl hodnoty 113,2 %. Ve městě bylo v době 
posledního sčítání 486 neobydlených bytů, přičemž více než 68 % neobydlených bytů bylo 
v obydlených domech. 

Obsazenost resp. počet osob připadajících na jeden trvale obydlený byt je zachycena 
v předchozí kap. 3.3.1 Struktura domácností. Většina obydlených bytů se nachází v bytových 
domech, přesněji jde o 80 % obydlených bytů.  Ve vlastnické struktuře bytů, resp. na 
základě právního užívání bytů, je nejčastějším případem užívání bytu nájemní forma (30,5 
%). Druhým nejčastějším případem vlastnictví bytu je členství v bytovém družstvu (26,9 %). 
Třetím nejčastějším způsobem vlastnictví bytu je fakt, že byt je ve vlastním domě (17,5 %).   

V devadesátých letech mělo město ve vlastnictví 3 369 bytů, od té doby docházelo ve 
městě k privatizaci bytového fondu města, takže počet bytů ve vlastnictví města se snížil až 
na současných 1 344 bytů. V rámci první vlny privatizace bylo odprodáno 435 bytů, v rámci 
druhé vlny privatizace bytů bylo odprodáno 308 bytů. Třetí vlna privatizace odprodala 
největší počet bytů, v rámci této vlny město odprodalo 1 112 bytů. Jednotlivý prodeje 
bytového fondu zahrnuje 170 městských bytů. V návrhu pro čtvrtou vlnu privatizace 
bytového fondu města je počítáno s odprodejem 747 bytů. 

 

 

Kvalitativní charakteristiky bytového fondu 
Ve městě převládají středně velké byty, ty nejčastěji obsahují dvě obytné místnosti (viz 

Obr. 3.14), druhou nejčastější variantou jsou pak tři obytné místnosti. Velikost bytů přímo 
souvisí s typem domu, kdy takto velké byty jsou typické hlavně pro obytné domy. Zatímco u 
rodinných domů je počet obytných místností větší a zpravidla i byty mají větší rozměry. 
Průměrná velikost jednoho bytu ve městě Žďár nad Sázavou dosahuje plochy 68 m2, což je 
plocha menší než jaký je průměr pro okres Žďár nad Sázavou 83 m2. Menší velikost bytů ve 
městě oproti zbytku okresu je dána již zmíněným vyšším zastoupením bytů lokalizovaných 
v obytných domech, u kterých je velikost do značné míry omezena. Větší byty se nachází 
v okrajových městských částí (Stržanov 107 m2, Veselíčko 98 m2), které mají spíše venkovský 
charakter vyznačující se zástavbou rodinnými domy. Velikost bytu se pak projevuje i u počtu 
obytných místností, jež mají plochu větší jak 8 m2, ve městě na jeden obydlený byt připadá 
2,5 takto velkých místností, v okrese Žďár nad Sázavou to pak je 2,9 obytných místností.   
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Obr. 3.14: Struktura TOB podle počtu obytných místností 
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Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001. ČSÚ Jihlava.  

 

Většina obydlených bytů ve městě Žďár nad Sázavou je napojena na veřejnou 
kanalizační síť, odpadní vody jsou tak do městského kanalizačního systému sváděny z 97,1 
% trvale obydlených bytů. Takto svedené odpadní vody jsou pak přečištěny v čističce 
odpadních vod. Zbylé byty jsou napojeny na jímku, exkrementy je nutno pravidelně vyvážet. 
Možnost napojení bytů na veřejnou kanalizační síť má pouze vlastní město, přidružené 
městské části musí využívat jímky. 

K vytápění většiny trvale obydlených bytů se ve městě využívá centrální vytápění (viz 
Obr. 3.15), centrálně jsou vytápěny výhradně bytové domy. Dodávku tepla  zajišťuje 
společnost SATT a.s., která rozvádí po městě teplo ze dvou zdrojů. Hlavní producentem tepla 
pro město je teplárna ŽĎAS a.s. Druhým zdrojem, především v době špičky, je kotelna 
Libušín (ta je provozována společností SATT). V městských částech Žďár nad Sázavou 1, 3, 4 
a 6 se k vytápění bytů využívá téměř výhradně energie z kotelny mimo dům. Jako druhý 
nejčastější způsob vytápění bytů ve městě jsou využívány kotle na zemní plyn. 
V přidružených městských částí se používá uhlí jako hlavní zdroj tepla pro vytápění většiny 
bytů. 
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Obr. 3.15: Způsob vytápění bytů ve městě Žďár nad Sázavou 
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Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001. ČSÚ Jihlava.  
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44..  HHOOSSPPOODDÁÁŘŘSSTTVVÍÍ  MMĚĚSSTTAA  ŽŽĎĎÁÁRR  NNAADD  SSÁÁZZAAVVOOUU  

Hospodářství je ovlivněno skutečností, že jde o městský prostor, což se projevuje 
v možnostech využití místa a prostoru (např. omezená možnost pro intenzivní zemědělskou 
činnost). Současná struktura hospodářství města je ovlivněna procesem socialistické 
industrializace, v rámci které došlo ve městě k rozvoji průmyslu (šlo především o vybudování 
strojíren a sléváren – ŽĎAS). Administrativní funkce města byla posílena v padesátých letech 
dvacátého století, kdy se město stalo politickým okresem. Při další územně-správní reformě 
v roce 1960 se stal Žďár nad Sázavou okresním městem, díky tomu je ve městě lokalizována 
řada veřejno-správních institucí.  

V současné době ČSÚ na území města Žďár nad Sázavou registruje více než 4,8 tis. 
ekonomických subjektů. Avšak ve většině případů jde o malé podniky, více než 86 % 
ekonomických subjektů z celkového počtu je bez zaměstnance, jde tedy např. o podniky 
samostatně výdělečně činných osob, občanská sdružení aj. Většina těchto malých 
hospodářských subjektů je registrována v sektoru služeb (cca 74 % hospodářských jednotek 
z této velikostní kategorie) většinou jde o činnosti spojené s obchodem a opravou 
spotřebního zboží. S rostoucím počtem zaměstnanců klesá i počet firem ve velikostní 
struktuře. Jedinou výjimku pak představují podniky střední velikosti, jde o kategorie podniků 
25 až 49 zaměstnanců a 50 až 99 zaměstnanců. Do této velikostní kategorie patří zejména 
progresivní firmy s růstovým potenciálem (jde především o průmyslové podniky), který je 
navíc i podpořen ochotou bank financovat jejich další rozvoj. Názorně je velikostní struktura 
ekonomických jednotek dle počtu zaměstnanců a podle sektoru národního hospodářství 
zachycena v Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1: Struktura hospodářských subjektů dle velikostních kategorií, stav 30. 6. 2006 (údaje v %) 

sektor 0 1-5 6-9 
10-
19 

20-
24 

25-
49 

50-
99 

100-
199 

200-
249 

250-
499 

500-
999 

2500-
2999 

poč.sub. 
(absolutní 
hodnota) 

zemědělství 91,2 3,8 1,3 1,9 0,0 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 159 

průmysl 88,1 6,0 1,2 1,8 0,8 0,5 0,5 0,2 0,0 0,5 0,3 0,2 605 

stavebnictví 88,6 4,7 2,9 1,8 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 448 

služby 85,6 10,4 1,2 1,5 0,1 0,5 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3637 

hospodářství 
celk. 86,3 9,1 1,3 1,6 0,2 0,5 0,5 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 4849 

Zdroj: Registr ekonomických subjektů 2006. ČSÚ Jihlava; vlastní výpočty. 

 

Většina ekonomických aktivit je soustředěna v samotném městě Žďár nad Sázavou 
(více než 97 % ekonomických subjektů). Vyšší koncentrace ekonomických subjektů ve 
vnitřním městě je dána atraktivitou tohoto prostoru, zde jsou lokalizovány nejrůznější správní 
instituce. Přesnější pohled na situaci, zda daný počet ekonomických subjektů v území je 
dostatečný, podává ukazatel míry podnikatelské aktivity. Míra podnikatelské aktivity dosahuje 
ve městě hodnoty 198 ekonomických jednotek na 1000 obyvatel. Míra podnikatelské aktivity 
ve městě tak mírně přesahuje republikový průměr, zde na jeden tisíc obyvatel připadá 193 
podnikatelských subjektů. Mezi jednotlivými městskými částmi existují významné rozdíly 
v míře podnikatelské aktivity (názorně viz Tématický atlas města). Nejvyšší hodnota míry 
podnikatelské aktivity je vykazována za městskou část Žďár nad Sázavou 1 (382 
podnikatelských subjektů/1000 obyvatel), naproti tomu minimální podnikatelská aktivita byla 
zaznamenána u částí Žďár nad Sázavou 3 (130 podnikatelských subjektů/1000 obyvatel) a 
Žďár nad Sázavou 6 (130 podnikatelských subjektů/1000 obyvatel).  

Ve struktuře hospodářských subjektů dle právní formy (viz Tab. 4.2) mají ve městě 
převahu fyzické osoby, ty mají téměř 81 % podíl na celkovém počtu hospodářských subjektů 
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ve městě. S vysokým podílem subjektů fyzických osob souvisí velikostní struktura 
ekonomických jednotek ve městě. Druhou nejčastější právnickou formou jsou společnosti 
s ručením omezeným. 

Tab. 4.2: Struktura hospodářských subjektů dle právní formy, stav 30. 6. 2006 

právní forma podíl (%) 

fyzická osoba 80,9 

společnost s ručením omezeným 6,3 

sdružení (svaz, spolek) 3,8 

ostatní právní formy 2,3 

organizační jednotka sdružení 2,0 

SHR 6,6 

společenství vlastníků jednotek 1,6 

zahraniční osoba 1,2 
Zdroj: Registr ekonomických subjektů 2006. ČSÚ Jihlava; vlastní výpočty. 

 

4.1 Struktura hospodářství 

V následujícím textu bude hodnocena struktura hospodářství města Žďár nad Sázavou, 
a to zejména na základě počtu hospodářských subjektů. Doplňkově bude provedeno i 
zhodnocení na základě počtu pracovních míst v daných sektorech ekonomiky (viz Obr. 4.1.). 
Počty pracovních míst jsou odhadnuty, resp. vypočítány na základě velikostních kategorií, 
správnost výpočtu byla pak ověřena s výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001. 

Přehled nejvýznamnějších zaměstnavatelů sídlících na území města Žďár nad Sázavou 
s velikostní kategorií počtu jejich zaměstnanců podává Tab. 4.3. 

Tab. 4.3: Přehled největších zaměstnavatelů (50 a více zaměstnanců) působících na území města, stav  
k 30. 6. 2006. 

OKEČ sektor obchodní název kat. prac. 

271000 průmysl ŽĎAS, a.s. 2500–2999 

286300 průmysl Hettich ČR k.s. 500–999 

286300 průmysl TOKOZ a.s. 500–999 

158100 průmysl ENPEKA a.s. 250–499 

312000 průmysl DEL a.s. 250–499 

343000 průmysl Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o. 250–499 

452100 stavebnictví PKS INPOS a.s. 250–499 

602400 služby ZDAR, a.s. 250–499 

751100 služby Město Žďár nad Sázavou 200–249 

012300 zemědělství AGROFARM, a.s. 100–199 

252300 průmysl PKS MONT, a.s. 100–199 

632100 služby Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou 100–199 

751300 služby Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou 100–199 

801020 služby Základní škola Palachova 2189/35 100–199 

801020 služby Základní škola Švermova 4 100–199 

802220 služby VOŠ a Střední průmyslová škola 100–199 

930100 služby P a Č - Prádelna a čistírna, s.r.o. 100–199 

020110 zemědělství MVDr. Radoslav Kinský 50–99 

361400 průmysl GRATA, spol. s r.o. 50–99 

364000 průmysl SONA,  výrobní družstvo 50–99 

403000 průmysl SATT a.s. 50–99 

452140 stavebnictví AQUASYS spol. s r.o. 50–99 

453300 stavebnictví UCHYTIL s.r.o. 50–99 

555110 služby LOSENKA s.r.o. 50–99 

722200 služby atx - technická kancelář pro komplexní automatizaci, s.r.o. 50–99 
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741500 služby PKS HOLDING, a.s. 50–99 

742010 služby Compas automatizace, spol. s r.o. 50–99 

752300 služby Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou 50–99 

801010 služby Mateřská škola Žďár nad Sázavou 50–99 

801020 služby Základní škola Žďár nad Sázavou - Komenského 6 50–99 

801020 služby Základní škola Žďár nad Sázavou - Komenského 2 50–99 

802100 služby Gymnázium 50–99 

802100 služby Biskupské gymnázium 50–99 

802200 služby SOU obchodní a SOŠ Žďár nad Sázavou 50–99 

802210 služby SOU strojírenské a Učiliště 50–99 

802210 služby Střední odborné učiliště Adolpha Kolpinga 50–99 

802220 služby Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola 50–99 

851200 služby Poliklinika Žďár nad Sázavou 50–99 

853100 služby Sociální služby města Žďár nad Sázavou 50–99 

900200 služby Miloslav Odvárka - ODAS 50–99 

913310 služby Dům dětí a mládeže 50–99 
Zdroj: Registr ekonomických subjektů 2006. ČSÚ Jihlava. 
Pozn.: OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomické činnosti 

 

Ve struktuře hospodářství města má nejvýznamnější postavení sektor služeb (viz 
Obr.4.1.), a to jak z pohledu počtu pracovních míst, tak především vzhledem k počtu 
ekonomických subjektů. Druhým nejvýznamnějším sektorem z pohledu místní ekonomiky je 
oblast průmyslové výroby. Oproti jiným městům hraje sektor služeb ve městě Žďár nad 
Sázavou menší roli, což je ovlivněno přítomností velkých průmyslových zaměstnavatelů. 

 

Obr. 4.1: Struktura sektorů hospodářství města podle počtu hospodářských subjektů a podle počtu 
přepočtených pracovních míst, stav k 30. 6. 2006 
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Zdroj: Registr ekonomických subjektů 2006. ČSÚ Jihlava; vlastní výpočty. 

 

Následující obrázek – Obr. 4.2 zachycuje významnost jednotlivých sektorů hospodářství 
města Žďár nad Sázavou vůči postavení jednotlivých sektorů hospodářství ve srovnávaných 
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územních celcích. Z obrázku je patrné, že ve městě je nadprůměrně vysoký počet 
podnikatelských subjektů působících v sektoru služeb. Index specializace sektoru služeb 
dosahuje hodnoty 1,15. Ve městě má oproti srovnávaným územním celkům jen okrajový 
význam oblast zemědělství, index specializace tohoto sektoru dosahuje hodnoty 0,6. 

 

Obr. 4.2: Srovnání struktury hospodářství dle počtu subjektů u vybraných územních celků 
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Zdroj: Registr ekonomických subjektů 2006. ČSÚ Jihlava; www.czso.cz ; vlastní výpočty. 

 

 

4.1.1 Zemědělství 

Zemědělství a lesní hospodářství má v ekonomice města pouze okrajové postavení, 
působí zde necelých 3,3 % ekonomických subjektů z celkového počtu. V převážné většině 
případů jde o podniky bez zaměstnanců (91,5 % případů). Z celkového počtu zemědělských 
subjektů jde v takřka 50 % případů o podniky samostatně hospodařících rolníků. Největším 
zaměstnavatelem v oblasti zemědělské výroby je AGROFARM, a.s. (tento subjekt v roce 2006 
zaměstnával více než 100 pracovníků). V oblasti lesnictví je největším zaměstnavatelem 
MVDr. Radoslav Kinský. 

  

Struktura ploch 
Město Žďár nad Sázavou se svými přidruženými městskými částmi zabírá plochu cca 

3706 ha, přitom téměř šedesát procent této plochy zabírají tyto dvě městské části Žďár nad 
Sázavou 1 a Žďár nad Sázavou 2 (viz Obr. 4.3). Vzhledem k tomu, že jde o městský prostor 
je podíl zemědělských ploch (50,1 % z celkové rozlohy města) a nezemědělských ploch (49,9 
% z celkové rozlohy města) takřka vyrovnaný. 

 

                                                 
5
 Index specializace je definován jako poměr podílů (např. podíl sektoru průmyslu na hospodářství celkem) města ku ČR, tzn., 

dokazuje, o kolik podíl města převyšuje popř. nepřevyšuje daný podíl za ČR. 
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Obr. 4.3: Podíl městských částí na rozloze města 
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Zdroj: www.czso.cz; vlastní výpočty. 

 

V rámci struktury zemědělské půdy (Obr. 4.4) má ve městě významnou převahu orná 
půda, ta představuje téměř tři čtvrtiny výměry zemědělské půdy. Orná půda se pak podílí 
necelými 36,7 % na celkové rozloze města, jde o nižší hodnotu ve srovnání průměrem za ČR 
(39,3 % podíl orné půdy na celkové rozloze).  
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Obr. 4.4: Struktura zemědělské půdy ve městě 
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 Zdroj: www.czso.cz 

 

V rámci nezemědělských ploch mají ve městě převahu lesní plochy, ty zabírají více než 
polovinu z celkové výměry nezemědělských ploch. Stupeň zalesnění dosahuje ve městě 
hodnoty téměř 30 %, v ČR je podíl lesů na celkové rozloze vyšší (33,4 % podíl). Druhou 
největší kategorií jsou ostatní plochy, sem lze zařadit např. parky, komunikace, parkoviště 
apod.  

Obr. 4.5: Struktura nezemědělské půdy ve městě 
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Zdroj: www.czso.cz 
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4.1.2 Průmysl 

Oblast průmyslové výroby je druhým největším sektorem hospodářství města, co se 
týče počtu ekonomických subjektů. Sektor průmyslu má daleko větší význam z pohledu 
vytvořených pracovních míst (viz Obr. 4.1), podíl pracovních míst v průmyslu je jen o něco 
nižší než podíl pracovních míst ve službách. 

V průmyslové výrobě v současné době působí 12,5 % hospodářských jednotek 
z celkového počtu podnikatelských subjektů města. Sektor průmyslu jako jediný vykazuje 
rovnoměrnější zastoupení podniků z pohledu velikostní struktury, přesto v 88 % případů 
z celkového počtu průmyslových podniků jde o podniky bez zaměstnanců. V kategoriích do 
dvaceti zaměstnanců pak již působí téměř 97 % průmyslových podniků. Průmysl ve městě 
Žďár nad Sázavou byl dán procesem socialistické industrializace, v padesátých a šedesátých 
letech minulého století, zde vznikla řada nových průmyslových podniků. 

Největším průmyslovým zaměstnavatelem je společnost ŽĎAS, a.s., ta v současné době 
zaměstnává přibližně 2900 osob. Společnost působí v oblasti slévárenského a strojírenského 
průmyslu. Druhou největší firmou působící v oblasti průmyslové výroby je firma TOKOZ, a.s., 
v té pracuje přibližně 640 zaměstnanců. Třetím největším průmyslovým zaměstnavatelem je 
společnost Hettich k.s., tato společnost zaměstnává více než 500 osob. 

Nejvýznamnějším odvětvím průmyslu ve městě podle počtu ekonomických subjektů (viz 
Obr. 4.6) je oblast kovodělného průmyslu, v tomto odvětví působí 22,3 % subjektů 
z celkového počtu průmyslových podnikatelů. Avšak mnohem více vypovídajícím hodnocením 
o struktuře průmyslu je hodnocení na základě počtu vytvořených pracovních míst. Nejvíce 
pracovních míst vytvořila oblast hutnictví, v této oblasti působí největší zaměstnavatel ve 
městě firma ŽĎAS a.s. Hutnictví se podílí 40,7 % na celkovém počtu pracovních míst 
v sektoru průmyslu. Druhým nejvýznamnějším odvětvím je kovodělný průmysl, tato oblast se 
podílí 25,7 % na celkovém počtu pracovních míst v průmyslu. V tomto průmyslovém odvětví 
působí zbylí dva výše uvedení průmysloví zaměstnavatelé. 

Obr. 4.6: Struktura průmyslu ve městě podle počtu hospodářských subjektů a podle počtu 
pracovních míst 
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Zdroj: Registr ekonomických subjektů 2006. ČSÚ Jihlava; vlastní výpočty. 
Pozn.: v grafu jsou zachycena pouze ta průmyslová odvětví, která mají podíl na struktuře průmyslu větší než 1 %. 
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4.1.3 Stavebnictví 

Sektor stavebnictví je druhým nejmenším sektorem hospodářství města, a to jak 
z pohledu počtu subjektů, tak i z pohledu počtu vytvořených pracovních míst. Stavebními 
činnostmi se zabývá více než 9 % ekonomických subjektů města. Stavebnictví hraje 
v ekonomice města malou roli oproti situaci v ČR (viz také Obr. 4.1), jak ukazuje index 
specializace tohoto sektoru 0,8. Opět i zde platí, že ve většině případů jde o podniky bez 
zaměstnanců, tedy o podniky fyzických osob. Relativně velký počet podniků je ještě ve 
velikostní kategorii 1 až 5 zaměstnanců. 

Sektor stavebnictví vytváří 8,6 % pracovních míst z celkového počtu pracovních míst 
v hospodářství města. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele (Tab. 4.3) v tomto sektoru patří 
firma PKS INPOS a.s., která zaměstnává více než 130 pracovníků. 

 

 

 

 

 

4.1.4 Služby 

Služby jsou největším sektorem ekonomiky města Žďár nad Sázavou, a to jak z pohledu 
počtu subjektů, tak i z pohledu počtu vytvořených pracovních míst (viz Obr. 4.1). Sektor 
služeb se v současné době podílí 75 % na celkovém počtu ekonomických subjektů 
lokalizovaných ve městě. Podíl ekonomických subjektů působících v sektoru služeb je v rámci 
města na vyšší úrovni vzhledem k situaci u ostatních srovnávaných územních celků (viz Obr. 
4.2). 

Také zde platí, že ve většině případů jde o malé podniky bez zaměstnanců (viz 
Tab.4.1), a to přímo v 85,6 % případů z celkového počtu firem působících v sektoru služeb. 
V sektoru služeb působí největší počet drobných podnikatelů, kategorie 1 až 5 zaměstnanců 
má 10,4 % podíl ve velikostní struktuře sektoru služeb.  

Z hlediska počtu vytvořených pracovních míst se sektor služeb podílí 46 % na celkovém 
počtu pracovních míst ve městě (viz Obr. 4.1). Nižší podíl sektoru služeb na celkové 
zaměstnanosti jeho dán již zmíněnou velikostní strukturou podniků v tomto sektoru. Index 
specializace tohoto sektoru dosahuje hodnoty 0,8. 

Struktura sektoru služeb dle počtu podnikatelských subjektů a dle počtu pracovních 
míst je zachycena na Obr. 4.7. Největším odvětvím, a to jak vzhledem k počtu subjektů, tak i 
vzhledem k počtu pracovních míst, je oblast obchodu a oprav spotřebního zboží a 
motorových vozidel. V tomto odvětví působí téměř 40 % hospodářských subjektů sektoru 
služeb. V odvětví obchodu a oprav působí zejména malí podnikatelé, přičemž cca 89 % 
ekonomických subjektů podnikajících v odvětví obchodu nemá žádného zaměstnance. Přesto 
toto odvětví vytváří téměř 23 % pracovních příležitostí v sektoru služeb. Mezi další významná 
odvětví patří služby související s pronájmem a služby pro podniky (16,4 %), toto odvětví se 
pak podílí 18 % na celkovém počtu pracovních míst. 
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Obr. 4.7: Struktura sektoru služeb ve městě podle počtu hospodářských subjektů a podle počtu 
pracovních míst 
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Zdroj: Registr ekonomických subjektů 2006. ČSÚ Jihlava; vlastní výpočty. 

 

Přesnější pohled na významnost odvětví sektoru služeb ve městě získáme, pokud data 
porovnáme s údaji za ČR prostřednictvím ukazatele indexu specializace (viz Obr. 4.8), a to na 
základě počtu vytvořených pracovních míst. Mezi nejvýznamnější odvětví služeb při tomto 
způsobu hodnocení patří služby spojené s pronájmem nemovitostí a služby pro podniky.  

Obr. 4.8: Index specializace odvětví sektoru služeb podle vytvořených pracovních míst 
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Zdroj: Registr ekonomických subjektů 2006. ČSÚ Jihlava; vlastní výpočty. 
Pozn.: hodnota 1,0 ukazuje na stejnou významnost odvětví v sektoru služeb města a ČR; čím je hodnota indexu specializace vyšší  
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4.2 Příležitosti pro rozvoj podnikání 

Pro podporu rozvoje podnikání město Žďár nad Sázavou v roce 2002 zbudovalo 
Průmyslovou zónu ulice Jamská – I.etapa, která se rozkládá na 22 ha katastru města. Město 
tuto zónu zbudovalo za pomoci dotačních prostředků od vládní agentury CzechInvest, která 
na ni mezi lety 2000 a 2002 přispěla finanční prostředky ve výši 20 mil Kč. V souvislosti se 
zbudováním průmyslové zóny město vynaložilo částku cca 55 mil. Kč. Díky tomu mohlo 
město připravit kvalitní podmínky pro investory (tzn. zasíťování pozemků technickou 
infrastrukturou), což se pak i projevilo ve zvýšeném zájmu investorů.  

Další možností pro nové investory, resp. pro rozšíření výroby stávajících podniků 
představují nevyužité hospodářské budovy, kterých je především díky restrukturalizaci 
hospodářství z devadesátých let celá řada k dispozici. Avšak jisté obtíže při případném zájmu 
o využití těchto objektů mohou nastat při jednání se soukromými vlastníky. 
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55..  TTRRHH  PPRRÁÁCCEE  

V roce 2001, kdy probíhalo poslední sčítání lidu, domů a bytů, bylo na území města 
Žďár nad Sázavou registrováno více než 12,4 tis. ekonomicky aktivních osob. Do skupiny 
osob ekonomicky aktivních patří, jak osoby zaměstnané, tak na mateřské dovolené, ve 
vojenské službě a dále i osoby nezaměstnané. Situaci v oblasti pracovní síly nejlépe vystihuje 
míra ekonomické aktivity obyvatelstva, což je poměr ekonomicky aktivního obyvatelstva ku 
obyvatelstvu staršímu 15 let. Míra ekonomické aktivity ve městě dosahuje úrovně 62,1 %, 
což je hodnota nadprůměrná, a to jak ve srovnání s průměrem za kraje Vysočina (59,8 %), 
tak zejména v rámci ČR (61,3 %). Tato situace je pozitivně ovlivněna demografickými 
poměry.  

Ve srovnání let 1991 a 2001 došlo ve městě ke stagnaci počtu ekonomicky aktivních 
obyvatel, počet ekonomicky aktivních obyvatel se v uplynulých deseti letech snížil o pouhé 
procento. Tuto skutečnost můžeme dát do souvislosti se současnými trendy ve vývoji 
populace, v rámci tohoto vývoje dochází také ke stagnaci obyvatel. V kraji Vysočina došlo 
také v uplynulých deseti letech k poklesu ekonomicky aktivního obyvatelstva, avšak v rámci 
celé ČR došlo k nárůstu počtu osob. Mez roky 1991 a 2001 se snížila míra ekonomické 
aktivity obyvatel ve městě o téměř deset procentních bodů. Důvodem takto vysokého 
poklesu míry ekonomické aktivity obyvatel je proces stárnutí obyvatel a dále změny v 
chování společnosti (např. řada žen zůstává v domácnosti). 

 

5.1 Potenciál zaměstnanosti 

V době sčítání mělo zaměstnání více než 11,5 tis. občanů města, většina zaměstnaných 
lidí má své pracoviště ve městě. Pouhých 18 % zaměstnaných osob musí vyjíždět z města za 
prací. V rámci vyjížďky hraje významnou roli nedenní vyjížďka za prací – na delší vzdálenost 
(např. do Prahy, Brna apod.), která má téměř 40 % podíl na celkové vyjížďce.  

 

5.1.1 Vyjížďka za prací 

Vyjížďka na delší vzdálenost je dána relativním nedostatkem pracovních příležitostí 
v okolí místa bydliště, ale také s historickým vývojem, obyvatelstvo bylo zvyklé za prací 
vyjíždět třeba právě do Brna. Tato situace je atypická, a to jak s poměry v kraji Vysočina (cca 
21 %), tak především se situací v celé ČR (cca 17 % podíl nedenní vyjížďky). Nedenní 
vyjížďku nejčastěji realizují mladí lidé, jde o věkové kategorie 15 až 24 let a 25 až 29 let. Tito 
mladí lidé zůstávají většinou ve městě svých vysokoškolských/středoškolských studií, kde 
většinou najdou i svoje lepší pracovní uplatnění. Převážně jde o mladé svobodné lidi bez 
vlastní rodiny. 

Více jak polovina vyjíždějících osob cestuje každodenně za prací, přesněji se denní 
vyjížďka podílí na celkové vyjížďce 59 %. Mimo území kraje Vysočina má své pracoviště 35,5 
% zaměstnaných osob z celkového počtu vyjíždějících, v převážné většině jde o brněnský a 
pražský prostor. Z hlediska délky vyjížďky pak převažuje časová vzdálenost 30 až 40 minut a 
15 až 29 minut viz Obr. 5.1. Mezi středně vzdálená pracovní střediska (15 až 29 minut) lze 
zařadit např. Nové Město na Moravě, Nové Veselí, Sázava a Škrdlovice. Mezi vzdálenější 
pracovní centra, u kterých se doba dojížďky pohybuje v rozmezí 30 až 59 minut, patří 
Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava, Havlíčkův Brod, Přibyslav aj. Časová náročnost vyjížďky za 
prací přímo souvisí se sídelním systémem a se samotnou velikostí města, hierarchicky vyšší 
resp. nižší střediska jsou od Žďáru nad Sázavou středně vzdálena. 
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Obr. 5.1: Struktura vyjížďky za prací podle času stráveného vyjížďkou 
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Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ Praha. Vlastní výpočty 

 

Z pohledu struktury vyjížďky dle sektorů hospodářství (Obr. 5.2.) občané Žďáru nad 
Sázavou nejčastěji vyjíždí za prací do sektoru služeb, na celkovém počtu vyjíždějících se 
sektor služeb podílí 69 %. V rámci sektoru služeb pracující nejčastěji dojíždí za prací ve 
zdravotnictví a v sociálních službách (20,9 % podíl na celkové vyjížďce do sektoru služeb). 
Nejsilnější vyjížďkový proud v oblasti zdravotnictví směřuje do Nového Města na Moravě, kde 
je lokalizované nejbližší nemocniční zařízení. Do zdravotnických služeb ze Žďáru nad Sázavou 
vyjíždí více než 170 osob, což představuje takřka polovinu vyjíždějících osob do tohoto 
střediska. Objem vyjížďky do zdravotnictví do střediska Nové město na Moravě se podílí cca 
64 % na celkové vyjížďce do tohoto odvětví. 

Nové Město na Moravě je nejsilnějším vyjížďkovým centrem pro vyjíždějící občany 
města Žďár nad Sázavou. Mezi další významná vyjížďková centra patří Praha, Brno, Jihlava 
aj. 

Obr. 5.2: Struktura vyjížďky zaměstnaných osob členěná podle odvětví zaměstnání, k 1. 3. 2001 
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Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ Praha. Vlastní výpočty 
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5.1.2 Vzdělanostní struktura  

Ve struktuře obyvatel dle vzdělání (Obr. 5.3) má převahu složka osob vyučených, ta má 
34,1 % podíl na obyvatelstvu města starším patnácti let. Druhou největší vzdělanostní 
kategorií je skupina osob se středoškolským maturitním vzděláním (30,4 % podíl na osobách 
starších patnácti let). V rámci kraje, ale i ve srovnání s ČR, vykazuje město vyšší podíl 
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (11,3 % podíl). Všeobecně můžeme hodnotit 
vzdělanostní úroveň obyvatelstva města jako nadprůměrnou vzhledem k poměrům v ČR (viz 
Obr. 5.4). 

 

Obr. 5.3: Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let města Žďár nad Sázavou, stav k 1. 3. 2001 
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Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ Praha. Vlastní výpočty 

 

 

 

Vzdělanostní struktura populace města Žďár nad Sázavou je na vyšší úrovni 
v komparaci se srovnávanými územními celky (blíže viz Obr. 5.4). Ve městě mají vyšší 
zastoupení vzdělanostní kategorie osob s vyšším dosaženým vzděláním (minimálně 
středoškolským vzděláním s maturitou). 

Vzdělanostní úroveň populace města lze poměrně dobře vyjádřit pomocí tzv. indexu 
vzdělanosti, ten odráží zastoupení jednotlivých vzdělanostních kategorií ve vzdělanostní 
struktuře (vzdělanostní kategorie jsou diferencovány pomocí váhy). Index vzdělanosti za 
město dosahuje úrovně 2,4, což je hodnota ve srovnání s průměrem za ČR (2,2) a za kraj 
Vysočina (2,2) nadprůměrná. 
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Obr. 5.4: Komparace vzdělanostní struktury populace za území města, kraje a republiky 
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Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ Praha. Vlastní výpočty 

 

 

 

Oproti roku 1991 došlo ve městě ke  zlepšení vzdělanostní úrovně populace. Výrazně 
došlo k poklesu počtu osob s dosaženým základním vzděláním, oproti roku 1991 se snížil 
počet osob s tímto vzděláním o 30 %. Naproti tomu nejvyšší nárůst vykázala skupina osob 
s vysokoškolským vzděláním, mezi dvěma posledními sčítáními vzrostl počet vysokoškoláků 
ve městě o 43,5 %. Významně vzrostl také počet osob s úplným středoškolským vzděláním 
s maturitou, a to o 20,5 %. Mezi roky 2001 a 1991 klesla nejvíce významnost kategorie osob 
se základním vzděláním, v uplynulých deseti letech se snížil o téměř 9 procentních bodů. 
Naproti tomu největší nárůst významnosti vykázala kategorie středoškolsky vzdělaných osob 
s maturitou, významnost v uplynulém desetiletí vzrostla o téměř pět procentních bodů. 
Výrazný nárůst zaznamenala také kategorie osob vysokoškolsky vzdělaných. 

 

 

 

 

5.1.3 Struktura zaměstnanosti   

Ve struktuře zaměstnanosti ve městě (viz Obr. 5.5) mají nejvýznamnější a to téměř 
rovnocenné postavení dva sektory, a to sektor služeb (46,1 % podíl na zaměstnanosti) a 
sektor průmyslu (42,7 % podíl na celkové zaměstnanosti). Nejméně zaměstnaných osob 
pracuje v činnostech spojených se zemědělskou výrobou. Lidé pracující v zemědělství se 
podílí na celkové zaměstnanosti ve městě Žďár nad Sázavou pouhými 2,6 %, což je hodnota 
podprůměrná i s úrovní za ČR (viz Obr. 5.5). Struktura zaměstnanosti ve městě, jak názorně 
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dokumentuje Obr. 5.5, je významně ovlivněna průmyslem. Index specializace dosahuje, co 
se týče zaměstnanosti v průmyslu, hodnoty 1,4.  Index specializace tak ukazuje na významné 
postavení sektoru průmyslu v ekonomice města. 

 

 
Obr. 5.5: Srovnání struktury zaměstnanosti ve městě, v kraji a v republice, stav k 31. 12. 2005 
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Zdroj: www.czso.cz; RES Vysočina; vlastní výpočty 

 

Ze sektoru služeb je nejvíce obyvatel zaměstnáno v odvětví obchodu a oprav 
spotřebního zboží a automobilů (viz Obr. 5.6). V tomto odvětví služeb je zaměstnáno téměř 
23 % osob, jež pracují ve službách. Podíl zaměstnaných v tomto odvětví odpovídá poměrům 
v ČR, což je názorně zachyceno na Obr. 5.6., index specializace dosahuje hodnoty 1,0. Druhá 
největší kategorie osob ve městě pak pracuje v odvětví pronájmu nemovitostí a služeb pro 
podniky. Toto odvětví má nadprůměrný podíl a to jak ve srovnání s krajem Vysočina tak i ČR, 
což se pak projevuje u hodnoty indexu specializace 1,7. Detailní pohled na strukturu 
zaměstnanosti obyvatelstva města Žďár nad Sázavou v sektoru služeb podává Obr..5.6, 
významnost jednotlivých sektorů v republikovém srovnání názorně podává Obr.5.5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/
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Obr. 5.6: Srovnání struktury zaměstnanosti v sektoru služeb ve městě, v kraji a v republice, stav 
k 31. 12. 2005  

 
Zdroj: www.czso.cz; RES Vysočina; vlastní výpočty 

 

 

 

Sektor služeb se vnitřně člení na dvě základní oblasti, a to na terciér a kvartér. To jaké 
odvětví sektoru služeb patří, do jaké oblasti názorně zachycuje Obr. 5.7. V poslední době 
došlo ještě k detailnějšímu rozdělení oblasti kvartéru, a to na tržní kvartér (ten zahrnuje 
odvětví bankovnictví a pojištění; pronájem nemovitostí a služby pro podniky) a veřejný 
kvartér (do toho patří zbylá odvětví z oblasti kvartéru). V rámci struktury sektoru služeb má 
ve městě významné postavení oblast tržního kvartéru (blíže viz Obr. 5.7), index významnosti 
této oblasti dosahuje hodnoty 1,4. Zbylé oblasti sektoru služeb mají v komparaci s ostatními 
územními celky podprůměrné postavení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

obchod a  opravy 

pohostinství a ubytování 

doprava a spoje 

finance a pojištění 

pronájem nemov., služby pro 
podniky 

veřejná správa 

školství 

zdravotnictví a soc.služby 

ostatní služby 

město kraj ČR 

terciér 

kvartér 

http://www.czso.cz/


Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou  Profil města 

 

© RRA Vysočina          50 

 

Obr. 5.7: Srovnání struktury zaměstnanosti v oblastech sektoru služeb ve městě, v kraji a 
v republice, stav k 31. 12. 2005  
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Zdroj: www.czso.cz; RES Vysočina; vlastní výpočty 

 

 

 

 

 

 

5.2 Nezaměstnanost 

Na konci února 2007 bylo na území města registrováno 718 osob ucházejících se o 
práci, což odpovídá registrované míře nezaměstnanosti 5,8 %. Za rok se tak ve městě snížil 
počet nezaměstnaných osob o více jak čtvrtinu, přesněji roční rozdíl v počtu nezaměstnaných 
osob představuje 26,2 %.  

Vývoj míry nezaměstnanosti ve městě má podobný průběh jako vývoje tendence 
nezaměstnanosti v okrese Žďár nad Sázavou (viz Obr. 5.8). Vývoj nezaměstnanosti v rámci 
okresu je do určité míry ovlivněn vývojem nezaměstnanosti ve městě Žďár nad Sázavou. Na 
celkovém počtu nezaměstnaných osob v okresu se podílí město 16 %. Míra nezaměstnanosti 
dosahuje ve městě mírně vyšších hodnot oproti okresnímu průměr.  

 

 

http://www.czso.cz/
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Obr. 5.8: Detailní vývoj nezaměstnanosti ve městě a v okrese Žďár nad Sázavou za období 30. 6. 
2001 až 31. 12. 2006 
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Zdroj: www.portal.mpsv.cz, vlastní výpočty 

 

Z grafu (Obr. 5.8) je patrný pozitivní vývoj míry nezaměstnanosti, a to především v 
posledním roce. Od konce roku 2002 do konce března 2006 byla nezaměstnanost ve městě 
stabilizovaná a pohybovala se kolem úrovně 7,5 %. Za poslední rok došlo k poměrně 
velkému poklesu nezaměstnanosti ve městě, míra nezaměstnanosti se snížila o 1,6 
procentního bodu. Kladný vliv na místní trh práce má, jednak stabilizovaná ekonomická 
situace u významných zaměstnavatelů, a dále zájem investorů o tuto oblast. Největší vliv na 
zmíněný pokles míry nezaměstnanosti měla investice společnosti ARROW International, která 
v první polovině minulého roku otevřela nový závod v průmyslové zóně se 150 pracovními 
místy. Ve vývoji nezaměstnanosti se během roku projevují pravidelné cyklické změny, ke 
konci roku vždy dochází k nárůstu nezaměstnanosti, a to v souvislosti s ukončením sezónních 
prací.  

Míra nezaměstnanosti ve městě je hluboko pod průměrnými hodnotami u vybraných 
územních celků (viz Obr. 5.9). Z obrázku je patrné, že ve městě dochází ke stejným 
vývojovým trendům, k jakým dochází i u ostatních územních celků. Nižší míra zaměstnanosti 
je dána přítomností významných zaměstnavatelů ve městě a jejich stabilizovanou 
ekonomickou situací. Do budoucna lze očekávat, že by se míra nezaměstnanosti mohla 
pohybovat v intervalu hodnot 6 až 7 %. 

Avšak i do budoucna problémem zůstává zaměstnávání osob se sníženou pracovní 
schopností a občanů s těžkým zdravotním postižením, chybí chráněné dílny a chráněná 
pracoviště. 
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Obr. 5.9: Srovnání vývoje nezaměstnanosti u vybraných územních celků za období 30. 6. 2001 až 
31. 12. 2006 
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66..  SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ  AA  KKUULLTTUURRNNÍÍ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  

6.1 Vzdělávání ve městě 

 Město Žďár nad Sázavou nabízí občanům široké spektrum škol a školských zařízení. 
Nabídka vzdělání ve městě respektuje velikost a význam Žďáru nad Sázavou. Město Žďár 
nad Sázavou je zřizovatelem Mateřské školy Žďár nad Sázavou (součástí je 6 odloučených 
pracovišť) a 4 úplných základních škol.  

Kapitola si dále klade za cíl vyjmenovat a charakterizovat všechna vzdělávací zařízení 
vyvíjející činnost ve Žďáře nad Sázavou. 

 
 
 

6.1.1 Předškolní vzdělávání 

Zřizovatelem Mateřské školy Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace (sídlo 
Vančurova 14) je Město Žďár nad Sázavou.   

 
Odloučená pracoviště: 

 Mateřská škola, Vančurova 14, Žďár nad Sázavou 4 (Mateřská škola SRDÍČKO) 
 Mateřská škola, Brodská 5, Žďár nad Sázavou 3 (Mateřská škola POHÁDKA) 
 Mateřská škola, Haškova 14, Žďár nad Sázavou 6 (Mateřská škola VLÁČEK) 
 Mateřská škola, Vysocká 10, Žďár nad Sázavou 5 (Mateřská škola VYSOČÁNEK) 
 Mateřská škola, Santiniho 13, Žďár nad Sázavou 2 (Mateřská škola PÍSNIČKA) 

 Mateřská škola, Veselská 39, Žďár nad Sázavou 1 (Mateřská škola SLUNÍČKO) 
 
Celková kapacita výše uvedených mateřských škol je 673. Přepočtený počet 

pracovníků Mateřské školy Žďár nad Sázavou  činil v roce 2006 celkem 66,18 (47,99 
pedagogičtí; 18,19 nepedagogičtí pracovníci). 

 

Tab. 6.1: Počet tříd a žáků v mateřských školách ve školním roce 2006/2007 

Název školy Počet tříd Počet dětí 

Mateřská škola SRDÍČKO 6 153 

Mateřská škola POHÁDKA 4 87 

Mateřská škola VLÁČEK 5 111 

Mateřská škola VYSOČÁNEK 2 52 

Mateřská škola PÍSNIČKA 1 28 

Mateřská škola SLUNÍČKO 6 131 

Celkem žáků 562 
Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a kalendářní rok 2006 

 

Nepříznivý demografický vývoj ovlivňuje negativně počet dětí navštěvující výše 
uvedené mateřské školky. Od roku 2002 došlo k poklesu počtu dětí o 180 (21%).  
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6.1.2 Základní vzdělávání 

Ve Žďáře nad Sázavou se nacházejí čtyři úplné základní školy, které jsou spádové i pro 
žáky z příměstských částí a okolních menších obcí. Zřizovatelem těchto škol je Město Žďár 
nad Sázavou.  

K 1.7.2004 došlo ke sloučení ZŠ v ul. náměstí Republiky a ZŠ v ul. Palachova do nové 
příspěvkové organizace města nazvané Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 
2189/35. Obdobně k 1.7.2004 došlo ke sloučení ZŠ v ul. Švermova a ZŠ v ul. Santiniho do 
organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4. 

Od roku 2002 poklesl počet žáků základních škol o 495. 

 

Tab. 6.2: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 – souhrnné informace 

Oficiální název: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 
Adresa: Komenského 2, 591 01   Žďár nad Sázavou 3  

IČ: 48897426 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Žďár nad Sázavou 

Škola sdružuje 

(zařízení): 

Základní škola, Školní družina 

Kapacita: Základní škola: 540 
Školní družina: 120 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

běžné speciální 
v běžných 

třídách 

ve speciálních 

třídách 
ped. neped. 

2006/2007 18  3 421 37 26,66  11,69 
 Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 

 

 

Tab. 6.3: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 – souhrnné informace 

Oficiální název: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 
Adresa: Komenského 6, 591 01   Žďár nad Sázavou 3  

IČ: 48895229 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Žďár nad Sázavou 

Škola sdružuje 

(zařízení): 

Základní škola, Školní družina, Školní jídelna, Školní jídelna - výdejna 

Kapacita: Základní škola: 540 

Školní družina: 74 

Školní jídelna: 1500 
Školní jídelna – výdejna: 450 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

běžné speciální 
v běžných 

třídách 

ve speciálních 

třídách 
ped. neped. 

2006/2007 15 10 348 71 38,60 9,25 
Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 
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Tab. 6.4: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 – souhrnné informace 

Oficiální název: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 

Adresa: Švermova 4, 591 01   Žďár nad Sázavou 

IČ: 43380123 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Žďár nad Sázavou 

Škola sdružuje 

(zařízení): 

Základní škola, Školní družina, Školní jídelna, Školní jídelna - výdejna 

Kapacita: Základní škola: 920 
Školní družina: 180 

Školní jídelna: 1 500 
Školní jídelna – výdejna: 80 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

běžné speciální 
v běžných 

třídách 

ve speciálních 

třídách 
ped. neped. 

2006/2007 
A: 33 
B: 5 

0 
A: 827 
B: 89 

0 50,12 26,62 

Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 
Pozn.: A: Budova v ulici Švermova, B: Budova v ulici Santiniho 

  

Tab. 6.5: Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 – souhrnné informace 

Oficiální název: Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 

Adresa: Palachova 2189/35, 591 01   Žďár nad Sázavou 

IČ: 71196234 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Žďár nad Sázavou 

Škola sdružuje 

(zařízení): 

Základní škola, Školní družina, Školní jídelna  

Kapacita: Základní škola: 1 435 

Školní družina: 202 

Školní jídelna: 2 100 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

běžné speciální 
v běžných 

třídách 

ve speciálních 

třídách 
ped. neped. 

2006/2007 
A: 21 
B: 7 

A: 5 
B: 1 

A: 488 
B: 151 

A: 64 
B: 12 

52,15 20,22 

Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 
Pozn.: A: Budova v ulici Palachova, B: Budova v ulici náměstí Republiky 

 

 

6.1.3 Střední a učňovské vzdělání  

V oblasti středoškolského a učňovského vzdělání se ve Žďáře nad Sázavou nachází 
následující zařízení:  

 

 Gymnázium Žďár nad Sázavou 
 Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou  
 Střední škola gastronomická Adolfa Kolpinga  
 SPŠ a VOŠ  Žďár nad Sázavou  
 SZŠ a VOŠ  Žďár nad Sázavou  

 ŠECR  Žďár nad Sázavou  
 Střední škola technická Žďár nad Sázavou 
 Střední škola obchodní a služeb SČMSD  
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Gymnázium Žďár nad Sázavou 
Výuka je organizována v osmiletém a čtyřletém studijním cyklu. Gymnázium poskytuje 

všeobecné středoškolské vzdělání s důrazem na studium jazyků s širokou nabídkou 
volitelných předmětů. 
 

Tab. 6.6: Gymnázium Žďár nad Sázavou  

Oficiální název: Gymnázium Žďár nad Sázavou 

Adresa Neumannova 2, 591 01   Žďár nad Sázavou 

IČ 48895407 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel Kraj Vysočina 

Škola sdružuje (zařízení): Střední škola, Školní jídelna - výdejna 

Kapacita Střední škola: 510 

Školní jídelna – výdejna: 510 

 Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

ped. neped. 

2006/2007 16 473 36,63 11,20 
Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 

 
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou 

Biskupské gymnázium je školou, která poskytuje kvalitní středoškolské vzdělání 
všeobecného zaměření ve čtyřletém a osmiletém cyklu a připravuje své absolventy pro 
vysokoškolské studium všech typů. Škola je bezbariérová, umožňuje plnou integraci a tím 
plnohodnotné vzdělání i nadaným studentům s různými druhy zdravotního, smyslového i 
sociálního postižení. Důraz je kladen na kvalitní výuku jazyků a širokou nabídku volitelných 
předmětů.  

 Biskupské gymnázium úspěšně využívá prostředky z fondů EU. Mezi úspěšné projekty 
školy patří: 

 Projekt „Škola bez bariér“ podpořený v rámci Společného regionálního operačního 
programu řeší zásadní přebudování interiéru školy. Hlavní myšlenkou je snaha 
pomoci mladým lidem, kteří jsou postiženi různými druhy především zdravotních 
handicapů a studují na Biskupském gymnáziu. Došlo k vybudování bezbariérového 
vstupu a vnitřních prostor, rehabilitačních a relaxačních prostor včetně zařízení. 

 Projekt „Změna koncepce školy“ podpořený z Operačního programu rozvoj lidských 
zdrojů je zaměřen na pomoc handicapovaným studentům integrovat se do 
většinové společnosti zdravých lidí. Pedagogové tvoří pro své studenty nové 
vzdělávací pomůcky - elektronické učebnice, vizualizují konkrétní prvky 
v jednotlivých vyučovacích předmětech, pořizují pro ně zvukové nahrávky. Tyto 
formy budou kreativně doplňovat stávající klasické vzdělávací postupy. Součástí 
projektu je rovněž zvyšování vlastní kvalifikace pedagogů pro uvedené výkony. 

 Škola je rovněž zapojena do programu Pilot G, v rámci kterého šestnáct vybraných 
gymnázií v ČR na základě Rámcového vzdělávacího programu tvoří vlastní školní 
vzdělávací programy, ověřují je ve své vlastní praxi a po zhodnocení výsledků 
ověřování budou tyto výsledky (např. nové osnovy) zavedeny do praxe.       
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Tab. 6.7: Biskupské gymnázium – souhrnné informace 

Oficiální název: Biskupské gymnázium 

Adresa U Klafárku 3, 591 01   Žďár nad Sázavou 

IČ 43379486 

Právní forma Školská právnická osoba 

Zřizovatel Náboženské společenství Adolpha Kolpinga,   

nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Škola sdružuje (zařízení): Střední škola, Školní jídelna, Domov mládeže 

Kapacita Střední škola: 360 
Školní jídelna: 530 

Domov mládeže: 35 

 Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

ped. neped. 

2006/2007 15 320 21,49 5,00 
Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 

 
Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga 

Škola se od svého vzniku orientuje na gastronomii. Vyučované studijní a učební obory 
na škole: 

Tab. 6.8: SŠG Adolpha Kolpinga – vyučované odbory 

Vyučované obory Délka studia Způsob ukončení studia 

Kuchař 3 roky závěrečná zkouška 

Kuchař 4 roky maturitní zkouška 

Číšník - servírka 3 roky závěrečná zkouška 

Cukrář – výroba 3 roky závěrečná zkouška 

Společné stravování 2 roky maturitní zkouška 
Zdroj: www.ssgak.cz 

 

Tab. 6.9: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga – souhrnné informace 

Oficiální název: Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga  

Adresa U Klafárku 3, 591 01  Žďár nad Sázavou 

IČ 48897094 

Právní forma Školská právnická osoba 

Zřizovatel Náboženské společenství Adolpha Kolpinga,   

nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Škola sdružuje (zařízení): Střední škola 

Kapacita Střední škola: 270 

 Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

ped. neped. 

2006/2007 11 222 20,52 4,69 
Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 

 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 

Střední průmyslová škola 
SPŠ ve Žďáře nad Sázavou byla založena v roce 1951. V letech 1951-1990 se na 

škole vyučovalo strojírenství. Výuka měla formu studia denního a večerního, které se 
později změnilo ve studium dálkové. V návaznosti na zvyšující se poptávku došlo na 
počátku 90. let k postupnému zavádění dalších studijních oborů. Ke kmenovému oboru 
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Strojírenství přibyla Elektrotechnika, Strojírenská technická administrativa, Technická 
zařízení budov a Technické lyceum.  

 

Tab. 6.10: Střední průmyslová škola – studijní obory 

Druh studia Studijní obory 

Denní (délka studia 4 roky) Strojírenství 

Elektrotechnika 
Technická zařízení budov 

Strojírenská technická administrativa 
Technické lyceum 

Dálkové (délka studia 3 roky) Podnikání v technických povoláních (pro 

absolventy tříletých učebních oborů) 
Zdroj: www.spszr.cz 
 
 

Vyšší odborná škola 
Vyšší odborná škola byla založena při Střední odborné škole v roce 1996. V rámci 

denního tříletého studia jsou studentům nabízeny tyto obory: 

 Ekonomika strojírenství 

 Automatizace a informatika 

 
Studium je ukončeno absolutoriem. Absolvent získává titul diplomovaný specialista. 
 

Tab. 6.11: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola – souhrnné informace 

Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 

 

 

 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou 

Střední zdravotnická škola ve Žďáře nad Sázavou vznikla v roce 1972. Od 1.9.1996 
zahájila svoji činnost Vyšší zdravotnická škola. Zřizovatelem školy je Kraj Vysočina. 
Teoretická výuka probíhá v budově školy ve Žďáře nad Sázavou, praktická výuka v 
nemocnicích, v ordinacích privátních lékařů, v ústavech sociální péče a dalších 
zdravotnických zařízeních. 

 
 

Oficiální název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad 
Sázavou, Studentská 1 

Adresa Studentská 1, 591 01   Žďár nad Sázavou 

IČ 48897094 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel Kraj Vysočina 

Škola sdružuje (zařízení): Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže, Školní jídelna 

Kapacita Střední škola: 700 
Vyšší odborná škola: 200 

Domov mládeže: 228 

Školní jídelna: 1500 

 Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

ped. neped. 

2006/2007 SPŠ:20 
VOŠ: 6 

SPŠ: 605 
VOŠ: 131 

SPŠ: 43,34 
VOŠ: 8,89 

SPŠ: 13,07 
VOŠ: 2,80 



Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou  Profil města 

 

© RRA Vysočina          59 

 

 
Ve školním roce 2006/2007 byly pro zájemce otevřeny tyto obory:  

 
Střední zdravotnická škola: 

 Obor zdravotnický asistent: 4leté denní studium pro absolventy základních škol 

 Obor zdravotnický asistent: 5leté dálkové studium pro absolventy základních škol 

 
Vyšší odborná škola: 

 Obor diplomovaná všeobecná sestra: 3,5-leté denní studium pro absolventy 
středních škol 

 

Tab. 6.12: SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou – souhrnné informace 

Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 

 
Škola ekonomiky a cestovního ruchu 

Soukromá škola ekonomiky a cestovního ruchu vznikla v roce 1991 jako jedna z 
prvních škol tohoto typu v České republice. Je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, čímž získala akreditaci pro středoškolskou výuku.  
Základ výuky tvoří odborné předměty, světové jazyky - anglický, německý, francouzský, 
španělský, italský, ruský a výpočetní a kancelářská technika. Student se v průběhu studia 
účastní provozních praxí, které doplňují, případně rozšiřují jeho teoretické znalosti. 
Studium na škole je zakončeno maturitou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka, 
praktické a teoretické zkoušky z odborných předmětů. Cílem školy je vychovat odborníky 
schopné pracovat nebo podnikat v perspektivních oblastech národního hospodářství. 

Při škole působí Jazyková škola International Education Center, která pořádá také 
jednoleté pomaturitní studium jazyků. 

 

Obory: 
A. čtyřleté denní studium: 

 Ekonomika a cestovní ruch 
 Právní administrativa 

B. Dálkové nástavbové studium (tříleté učební obory):  

 Podnikatelství malých firem 
 
 
 

Oficiální název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Žďár nad Sázavou 

Adresa Dvořákova 4/404 , 591 01   Žďár nad Sázavou 

IČ 00637696 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel Kraj Vysočina 

Škola sdružuje (zařízení): Střední škola, Vyšší odborná škola, Domov mládeže, Školní jídelna 

Kapacita Střední škola: 300 
Vyšší odborná škola: 125 

Školní jídelna: 200 

 Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

ped. neped. 

2006/2007 SZŠ:8 

VOŠ: 3 

SZŠ: 215 

VOŠ: 68 

SZŠ: 21,05 

VOŠ: 3,67 

SZŠ: 3,84 

VOŠ: 2,30 
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Tab. 6.13: Škola ekonomiky a cestovního ruchu – souhrnné informace 

Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 

 

Střední škola technická Žďár nad Sázavou 
Nabídka vzdělávacích oborů: 
 
A. Tříleté učební obory (absolvent získá střední vzdělání s výučním listem) 

 Modelář 

 Slévač 
 Zámečník 
 Nástrojař 
 Obráběč kovů 
 Strojní kovář 
 Lakýrník 
 Elektrikář 

 
B. Čtyřleté studijní obory (absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou) 

 Technik modelářských zařízení 
 Mechanik strojů a zařízení 
 Mechanik seřizovač 
 Mechanik silnoproudých zařízení 

 
C. Nástavbové studium - denní studium (absolvent získá střední vzdělání s maturitní 
zkouškou) 

 Podnikání 
 
D. Nástavbové studium - studium při zaměstnání 

 Provozní technika 
 Elektrotechnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficiální název: Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední 

odborná škola s.r.o.  

Adresa U Klafárku 1, 591 01   Žďár nad Sázavou 

IČ 25341863 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Zřizovatel International Education Center, s.r.o. 

Škola sdružuje (zařízení): Střední škola 

Kapacita Střední škola: 420 

 Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

ped. neped. 

2006/2007 9 236 21,03 4,75 
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Tab. 6.14: Střední škola technická – souhrnné informace 

Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 

 
Škola je zapojena do projektů kraje Vysočina „Adaptabilní školy – počáteční 

vzdělávání“ a „Adaptabilní školy – další vzdělávání programy pro vzdělávání zaměstnanců“. 
Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu (ESF). 

Škola dále v letech 1996 – 2002 realizovala na poli vzdělávání dospělých 
rekvalifikační projekty PYRAMIDA, PROFIN a SPEKTRUM podporované z fondu PALMIF 
vytvořeného z prostředků Evropské unie a veřejných rozpočtů České republiky. Další 
významnou aktivitou byl projekt „Modulární vzdělávání dospělých“, který byl úspěšně 
realizován v letech 2003 - 2005 s podporou z Fondu Vysočiny. Návazným pokračujícím 
projektem je projekt „Modulární vzdělávání dospělých s využitím e-learningu“, který byl 
podpořen v rámci 3. výzvy GS Operačního programu rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.3 - 
Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (financováno z prostředků ESF).  
 
 
Střední škola obchodní a služeb SČMSD 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., jejímž 
zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev (SČMSD), působí od roku 
1993 jako soukromá obchodní společnost s preferenčním programem v oblasti výchovy a 
vzdělávání. Škola je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení 
rozhodnutím MŠMT ze dne 28. ledna 2002 pod čj. 32 526/2001-21. 
 
Studijní a učební obory: 

A. Studijní obory (absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou) 

 Obchodní akademie  
 Kosmetička 
 Podnikání (pro absolventy všech tříletých učebních oborů): pro zájemce otevřeno 

denní i dálkové studium 

B. Učební obory 

 Aranžér – aranžérka 
 Kadeřník, kadeřnice 
 Prodavač(ka) – smíšené zboží 
 Kuchař(ka) – číšník(servírka) 

 

 

Oficiální název: Střední škola technická Žďár nad Sázavou 

Adresa Strojírenská 6, 591 71   Žďár nad Sázavou 

IČ 00226106 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel Kraj Vysočina 

Škola sdružuje (zařízení): Učiliště, Střední škola, Domov mládeže, Školní jídelna, Školní jídelna – 
výdejna 

Kapacita Učiliště: 30 

Střední škola: 700 
Domov mládeže: 99 

Školní jídelna: 550 
Školní jídelna – výdejna: 550 

 Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

ped. neped. 

2006/2007 23 524 49,63 16,39 
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Tab. 6.15: Střední škola obchodní a služeb SČMSD  - souhrnné informace 

Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 

 

 

6.1.4 Vysoké školy 

Ve Žďáře nad Sázavou působí dvě externí pracoviště fakult vysokých škol. Jde o 
Fakultu strojního inženýrství VUT Brno a Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. 
 

Tab. 6.16: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, pracoviště Žďár nad Sázavou 

Pracoviště VOŠ a SPŠ, Studentská 1, Žďár nad Sázavou  

Studijní obory 2006/2007 Strojírenská technologie 

Délka studia 3 roky 

Forma výuky kombinovaná 

Zakončení studia studium zakončeno titulem: Bc. 
Zdroj: www.vutbr.cz 
 

Tab. 6.17: Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta, pracoviště Žďár nad Sázavou 

Pracoviště VOŠ a SPŠ, Studentská 1, Žďár nad Sázavou  

Studijní obory 2006/2007 - „Učitel střední školy“ 

- „Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování“ 

Délka studia minimální rozsah 120 hodin přímé výuky zaměř. na pedagog. 
psychologii 

Forma výuky kombinovaná 

Zakončení studia osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání 
Zdroj: www.uhk.cz 

 

6.1.5 Speciální školy 

Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou 
Speciálně pedagogická centra (SPC) pro smyslově, tělesně, mentálně postižené děti 

a mládež a pro děti s vadami řeči jsou speciální školská zařízení, zřízená v kraji Vysočina při 
školách. 
 
 
 

Oficiální název: Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, 

s.r.o. 

Adresa Komenského 10/972 , 591 01   Žďár nad Sázavou 

IČ 47900539 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Zřizovatel Svaz českých a moravských družstev, Praha 

Škola sdružuje (zařízení): Střední odborné učiliště, Střední odborná škola, Domov mládeže, 

Školní jídelna  

Kapacita Střední odborné učiliště: 710 
Střední odborná škola: 260 

Domov mládeže: 115 
Školní jídelna: 600 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

ped. neped. 

2006/2007 SOU: 17 
SOŠ: 4 

SOU: 392 
SOŠ: 114 

SOU: 36,88 
SOŠ: 7,39 

SOU: 6,30 
SOŠ: 1,77 
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Tab. 6.18: Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum – souhrnné informace 

Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 
 
 

Praktická škola a Speciální pedagogické centru navazuje na činnost Speciálních škol 
pro mentálně postižené. Usnesením Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou č. 7/2003 byla 
schválena integrace činností součástí Speciálních škol pro mentálně postižené, Žďár nad 
Sázavou, Komenského 8 a to Zvláštní školy a Pomocné školy na Základní školu, Žďár nad 
Sázavou, Komenského 6 a integrace Speciální mateřské školy na příspěvkovou organizaci 
Mateřské školy, Žďár nad Sázavou, Vančurova 14. Následně došlo k podpisu Smlouvy o 
spolupráci mezi krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou jejíž účelem je řešení 
souvisejících ekonomických, materiálních a personálních otázek se zajištěním integrace. 

 
 
Ve městě dále působí Pedagogicko-psychologická poradna, jejíž zřizovatelem je kraj 

Vysočina. Působnost poradny zahrnuje území bývalého okresu a mezi poskytované služby 
patří např.: 

 pomoc při potížích s učením, náprava poruch učení a poruch pozornosti, pomoc při 
zvládání výchovných a kázeňských obtíží dětí doma i ve škole 

 pomoc při výchově zdravotně handicapovaných dětí, řešení vztahových problémů v 
rodinách, mezi vrstevníky, řešení případů týrání, zneužívání, šikanování dětí, 
pomoc při problémech s kouřením, alkoholem, drogami, patologickým hráčstvím 

 psychoterapie v případech neurotických obtíží 
 psychoterapeutický servis pro učitele 
 rodinná terapie 
 skupinová práce s dětmi – rozvíjení psychosociálních dovedností 
 vedení relaxace dětí a mladistvých 

 posuzování předpokladů pro volbu povolání 
 posuzování školní zralosti aj. 

 
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou má 2 odloučená pracoviště: ve 

Velkém Meziříčí a v Bystřici nad Pernštejnem. 
 
 

Ve Žďáře nad Sázavou rovněž působí Pracovně-výchovná skupina Žďár nad Sázavou 
při Výchovném ústavu pro mládež ve Velkém Meziříčí. 

 

 

 

 

Oficiální název: Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad 

Sázavou 

Adresa Komenského 8, 591 01   Žďár nad Sázavou 3 

IČ Praktická škola a Spec.pedagog.centrum 

Právní forma příspěvková organizace 

Zřizovatel Kraj Vysočina 

Škola sdružuje (zařízení) Speciální mateřská škola, Zvláštní škola, Pomocná škola, Střední 

škola, Školní družina, Speciálně pedag. centrum 

Školní rok Počet tříd Počet žáků Přep. počet prac. 

ped. neped. 

2006/2007 Praktická škola: 1 8 1,42 0,42 
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6.1.6 Jazyková škola 

Ve Žďáře nad Sázavou má pracoviště jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
- IEC International Education Center, s.r.o. V jednotlivém denním pomaturitním studiu jazyků 
jsou otevřeny 2 třídy (anglický jazyk a německý jazyk). Kromě denní formy studia nabízí 
škola i kurzy jazykového vzdělávání pro podniky a veřejnost. Jazyková škola působí při Škole 
ekonomiky a cestovního ruchu 

 
 

6.1.7 Základní umělecká škola Františka Drdly 

ZUŠ patří k příspěvkovým organizacím kraje Vysočina. Výuka probíhá ve čtyřech oborech: 

 hudební obor 
 výtvarný obor 
 taneční obor 
 literárně-dramatický odbor 

 
Nejpočetněji je zastoupen hudební obor, kde se vyučuje téměř na všechny nástroje 

včetně souborů a sborů - např. flétnový soubor, dechový orchestr, akordeonový soubor, 
dětský pěvecký sbor Cvrčci, Žďáráček, komorní sbor Musica Sarensis aj., které reprezentují 
školu i město na soutěžích a přehlídkách po celé Evropě. 

Taneční obor vyučuje pohybovou průpravu, klasický, moderní i lidový tanec a balet. O 
jeho kvalitách svědčí přední umístění na celostátních přehlídkách a soutěžích. 

Ve výtvarném oboru se vyučuje kresba, malba, grafika, keramika a další techniky. I 
tento obor má velmi významné úspěchy jak na soutěžních výstavách, tak i v počtu přijatých 
žáků na školy s uměleckým zaměřením. 

V literárně-dramatickém oboru se vyučuje dramatická průprava, dramatika a slovesnost, 
základy dramatické tvorby, sólový dramatický a umělecký přednes, práce v souboru aj. 
Soubor tohoto oboru každoročně sklízí vavříny ať už na Wolkerově Prostějově nebo jiných 
soutěžích. 

 

 
  Tab. 6.19: Základní umělecká škola Františka Drdly – souhrnné informace 

Oficiální název: Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, 
Doležalovo náměstí 4 

Adresa Doležalovo náměstí 4, 591 01   Žďár nad Sázavou 

IČO 70265429 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel Kraj Vysočina 

Kapacita 750 

Školní rok Počet žáků Přep. počet prac. 

Ped. neped. 

2006/2007 750 23,61 3,00 
Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 

 

 

6.1.8 Dům dětí a mládeže 

Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 (DDM) je školské zařízení působící 
v oblasti mimoškolní výchovy a v oblasti realizaci volného času dětí, mládeže a široké 
veřejnosti.  Výchovně vzdělávací činnost DDM vychází z vyhlášky MŠMT ČR č.432/1992 Sb. o 
střediscích pro volný čas dětí a mládeže, respektive z vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém 
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vzdělávání a ze zřizovací listiny vydané Krajským úřadem kraje Vysočina v Jihlavě 
20.11.2001. 

Tab. 6.20: Dům dětí a mládeže – souhrnné informace 

Oficiální název:  Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 

Adresa Dolní 3, 591 01   Žďár nad Sázavou 

IČO 43380093 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zřizovatel Kraj Vysočina 

Školní rok Počet žáků Přep. počet prac. 

Ped. neped. 

2006/2007 1 898 8,06 5,93 
Zdroj: MŠMT - Rejstřík škol a školských zařízení, Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina 2005/2006 a 
kalendářní rok 2006 
 

 
 
6.1.9 Další vzdělávání dospělých 

Mimo výše uvedené školské zařízení nabízí další vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou široké 
spektrum jiných subjektů a organizací. V tabulce 6.21 je uveden výčet akreditovaných 
vzdělávacích kurzů (dle Vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění 
rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání). 
 

Tab. 6.21: Akreditovaná vzdělávací zařízení ve Žďáře nad Sázavou 

Datum 
akreditace 

Název společnosti Programy Ulice 

1991 
Útvar pro vzdělávání 
spotřebního družstva 
Velké Meziříčí 

- vedoucí provozní jednotky maloobchodu a veřejného 
stravování 

Třebíčská 

1992 2P Consultant 
- základy obsluhy osobního počítače 

- zpracování textu na osobním počítači 
Libušínská 28/2 

1993 
Ing. Rudolf Voráček, 
Ing.Josef Příhoda 

- obsluha osobního počítače, Makovského 34 

1994 
Institut Podnikatelských 
Informací 

- podvojné účetnictví nám.Republiky 7 

1994 
Institut Podnikatelských 
Informací, spol. s r.o. 

- jednoduché účetnictví nám.Republiky 7 

1994 
Černý - počítačové 
služby 

- obsluha osobního počítače se zaměřením a tex.editor 
T602, 

- obsluha osob.počítače se zaměřením na tex.editor 
AmiPro, 

- obsluha osob.počítače se zaměřením na tabulkový 
procesor C6O2 

Kovářova 4 

1995 
Škola počítačů při 
SPŠ,Ing.Voráček,Ing.Příh
oda 

- obsluha osobního počítače Studentská 1 

1995 Jitka Mrkosová - účetnictví s využitím výpočetní techniky Štursová 14 

1995 ABS WYDA, s.r.o. 

- obsluha osobního počítače, 

- práce s tabulkovým procesorem C602, 

- obsluha osobního počítače v prostředí Windows, 

- ovládání programu AmiPro 

Horní 1679/22 

1996 ABS WYDA, s.r.o. 
- podvojné účetnictví, 

- management a marketing, 

- sekretářka - asistentka vedoucího pracovníka 

Horní 1679/22 

1996 
Regionální manažerské 
centrum 

- Management 

- asistent manažera 

- marketing 

- obchodní zástupce (dealer) 

- řízení malého a středního podniku 

Studentská 1 

1997 ABS WYDA, s.r.o. - systém práce s lidmi (personalistika) Horní 1679/22 

1997 ABS WYDA, s.r.o. - lektor kursů výpočetní techniky Horní 1679/22 

1997 Pavel Krahula - tělesný strážce Okružní 1890/5/4 

1997 IPI-Institut - sekretářka-asistentka vedoucího pracovníka Nám.Republiky 7 
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podnikatelských 
informací v.o.s. 

1997 
IPI-Institut 
podnikatelských 
informací v.o.s. 

- řízení malých a středních podniků 

- jednoduché účetnictví 

- podvojné účetnictví 

Nám.Republiky 

1997 RNDr. Stanislav Novák - základy obsluhy osobního počítače 
Kopečná 
1842/8/15 

1997 
Organizační kancelář, 
spol. s r.o. 

- účetní asistent 

- základy obsluhy osobního počítače 

- obsluha osobního počítače 

Strojírenská 14 

1998 Fakta v.o.s. 

- základy podnikání 

- pomocný vychovatel 

- osobní asistent - pečovatel 

Havlíčkovo nám. 
152 

1999 Jitka Mrkosová - účetnictví s využitím výpočetní techniky Štursova 14 

1999 
Ing. Rudolf Voráček - 
NIKA 

- základy obsluhy osobního počítače Makovského 34 

1999 ABS WYDA, s.r.o. - obsluha osobního počítače Horní 1679/22 

1999 
Ing.Rudolf Voráček - 
NIKA 

- základy obsluhy osobního počítače 

- obsluha osobního počítače 
Makovského 34 

2000 IPI v.o.s. 

- jednoduché účetnictví 

- podvojné účetnictví 

- základy podnikání 

Strojírenská 
2244/34 

2000 ABS WYDA, s.r.o. 

- nespecifický rekvalifikační kurs ... 

- obsluha osobního počítače pro zrakově postižené 

- správce počítačové sítě 

- obchodní zástupce 

- aranžér 

Horní 22 

2000 ABS WYDA, s.r.o. - sekretářka - asistentka vedoucího pracovníka Horní 1679/22 

2000 ABS WYDA s.r.o. - aranžérské dovednosti Horní 22 

2000 RNDr. Stanislav Novák 
- základy obsluhy PC 

- obsluha PC 

Kopečná 
1842/8/15 

2001 RNDr. Stanislav Novák 
- obsluha osobního počítače (v rozsahu 120 hodin) 

- obsluha osobního počítače (v rozsahu 160 hodin) 

Kopečná 
1842/8/15 

2001 ABS WYDA s.r.o. 
- nespecifický rekvalifikační kurs ... 

- pracovník (pracovnice) v administrativní oblasti 
Horní 1679/22 

2002 Fakta v.o.s. - sociální pečovatelka 
Havlíčkovo nám. 
152 

2003 Ing. Rudolf Voráček 
- základy obsluhy osobního počítače 

- obsluha osobního počítače 

Makovského 
1595/34 

2003 IPI v.o.s. 

- daňová evidence 

- základy podnikání 

- podvojné účetnictví 

Strojírenská 
2244/34 

2004 Ing.Jitka Mrkosová - účetnictví Štursova 14 

2004 RNDr. Stanislav Novák 

- základy obsluhy osobního počítače 

- obsluha osobního počítače 

- obsluha osobního počítače podle osnov ECDL Start 

- obsluha osobního počítače podle osnov ECDL 

Kopečná 1842/15 

2004 
Akademie 
J.A.Komenského, oblast 
Žďár nad Sázavou 

- obsluha stavebních strojů 

- řidič manipulačních vozíků 

- obsluha ruční motorové řetězové pily 

Komenského 1 

2004 ABS WYDA, s.r.o. 

- pracovník v administrativě 

- pracovník personálního oddělen í 

- liniový manažer 

Horní 1679/22 

2005 společnost Fakta, v.o.s. 
- asistent pedagoga 

- pečovatel/ka (v rozsahu 190 hodin) 

- pečovatel/ka (v rozsahu 880 hodin) 

Žižkova 1 

2005 MVDr. Ivo Dupal - péče o zvířata v zájmových chovech a zooprodejnách Suky 12 

2005 ABS WYDA s.r.o. 
- základy obsluhy osobního počítače dle osnov ECDL 

START (v rozsahu 76 výukových hodin) 
Horní 1679/22 

2006 ABS WYDA s.r.o. 

- obchodní zástupce (v rozsahu 168 vyučovacích hodin) 

- Lektor (v rozsahu 155 vyučovacích hodin) 

- Obsluha osobního počítače dle osnov ECDL (v rozsahu 
127 vyučovacích hodin) 

- účetnictví (v rozsahu 198 vyučovacích hodin) 

- Základy obsluhy osobního počítače (v rozsahu 86 
vyučovacích hodin) 

- Obsluha osobního počítače se zaměřením na Corel Draw 
(v rozsahu 96 vyučovacích hodin) 

Horní 22 

2006 Fakta, v.o.s. 
Administrativní pracovník/ce (v rozsahu 600 vyučovacích 
hodin) 

Komenského 25 
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2007 IPI v.o.s. 
- Daňová evidence s využitím výpočetní techniky (v rozsahu 

80 vyučovacích hodin) 

- Základy podnikání (v rozsahu 120 vyučovacích hodin) 

Strojírenská 
2244/34 

2007 IPI v.o.s. 

- Manažer (malého a středního podniku; v rozsahu 152 
vyučovacích hodin) 

- Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky; v 
rozsahu 120 vyučovacích hodin) 

Strojírenská 34 

2007 
Akademie Jana Amose 
Komenského 

- Obsluha ruční motorové řetězové pily (v rozsahu 40 
vyučovacích hodin) 

Komenského 1 

2007 RNDr. Stanislav Novák 

- Základy obsluhy osobního počítače (v rozsahu 40 
vyučovacích hodin) 

- Základy obsluhy osobního počítače (v rozsahu 70 
vyučovacích hodin) 

- Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL Start; v 
rozsahu 90 vyučovacích hodin) 

- Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL Start; v 
rozsahu 150 vyučovacích hodin) 

Kopečná 8/15 

2007 ABS WYDA, s.r.o. 

- Základy obsluhy osobního počítače (v rozsahu 40 
vyučovacích hodin) 

- Základy osobního počítače (dle sonov ECDL START; v 
rozsahu 40 vyučovacích hodin) 

- Obsluha osobního počítače (v rozsahu 80 vyučovacích 
hodin) 

- Obsluha osobního počítače )se zaměřením na MS 
WORD; v rozsahu 80 vyučovacích hodin) 

- Obsluha osobního počítače (se zaměřením na MS 
EXCEL; v rozsahu 106 vyučovacích hodin) 

- Grafické práce na PC (v rozsahu 80 vyučovacích hodin) 

- Projektový specialista (v rozsahu 150 vyučovacích hodin) 

Brněnská 1146/30 

 
Zdroj: Databáze udělených akreditací, MŠMT 

 
 

6.1.10 Rozvoj vzdělání ve městě v kontextu čerpání fondů EU 
 

Subjekty a organizace vyvíjející aktivity (programy) v oblasti vzdělání obyvatel 
s ohledem na zlepšení jejich pozice na trhu práce mohly v období let 2004 – 2006 využít 
finanční prostředky ze strukturálních fondů EU.  Šlo jak o projekty investiční (SROP6, opatření 
3.1), tak i projekty čistě neinvestiční (SROP, opatření 3.2, OPRLZ7). V následující tabulce je 
zachycen výčet úspěšných projektů v oblasti lidských zdrojů (projekty podpořené k září 
2006). 
 

Tab. 6.22: Vybrané projekty schválené k financování ze strukturálních fondů EU v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů pro období 2004 -2006 (údaje k září 2006) 

Operační program 
(opatření) 

Projekt Žadatel 
Celkové 
náklady 

projektu (v Kč) 

Dotace z EU 
schválená (v Kč) 

SROP (Opatření 3.1) "Škola bez bariér" 
Biskupské gymnázium 
Žďár nad Sázavou 

5 729 850,00 4 125 492,00     

SROP (Opatření 3.1) Schola pro vita SOU Adolpha Kolpinga 10 292 280,00 7 410 442,00     

SROP (Opatření 3.1) Educatio omnibus 
Biskupské gymnázium 
Žďár nad Sázavou 

2 981 170,00 2 146 442,00     

SROP (Opatření 3.2) 

D-KOMPLEX - Snížení sociální 
izolace osob závislých na 
drogách formou realizace 
programů péče 

Kolpingovo dílo České 
republiky 

5 219 118,00 4 175 294,40 

OPRLZ (opatření 1.1) 

Spirála – úzkou spoluprací 
uchazeče, vzdělavatele a 
zaměstnavatele k získání 
zaměstnání 

ABS WYDA, s. r. o 2 071 320,00 1 553 490,00 

                                                 
6
 Společný regionální operační program 

7
 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
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OPRLZ (opatření 3.1) 

Změna koncepce školy - 
vytvoření moderního 
vzdělávacího systému a 
komplexních podmínek pro 
úplnou integraci žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Biskupské gymnázium ve 
Žďáru nad Sázavou 

4 157 359,00 3 118 019,25 

OPRLZ (opatření 3.1) Jak pomoci dětem a školám? 
Fakta v.o.s. vzdělávací 
zařízení, Žďár nad 
Sázavou 

1 307 049,00 980 286,75 

OPRLZ (opatření 4.1) 

Vzdělávání a trénink 
zaměstnanců TOKOZ a.s. cílené 
na růst jejich schopností, 
kvalifikace a flexibility a na růst 
konkurenceschopnosti TOKOZ 
a.s. na světových trzích  

TOKOZ a.s. 2 104 665,00 1 578 498,75 

OPRLZ (opatření 4.1) 
Zvýšení konkurenční schopnosti 
firmy 

Organizační kancelář 
s.r.o. 

998 444,00 748 833,00 

Zdroj.: Analýza absorpční kapacity kraje Vysočina - září 2006 

 

 

6.2 Zdravotnictví a sociální služby 

Spektrum zdravotních a sociálních služeb odpovídá velikosti a významu města Žďár 
nad Sázavou. Výčet zdravotních a sociálních zařízení a služeb ve městě je uveden dále. 
 

6.2.1 Zdravotní zařízení a péče ve městě 

Ve městě jsou poskytovány zdravotnické služby v těchto zařízeních: 

 Poliklinika na ul. Studentská 4 (1. budova), Studentská 7 (2. budova) 

 Dětská poliklinika na ul. Dolní 11 

 Poliklinika ŽĎAS a.s., Strojírenská 6 

 Jednotlivé privátní ordinace 

Město je od 1.4.1993 zřizovatelem zdravotnického zařízení - Poliklinika Žďár nad 
Sázavou. Poliklinika je příspěvkovou organizací města. V roce 1997 byla první budova 
polikliniky bezúplatně převedena z majetku státu do majetku města po ukončení privatizace 
polikliniky. Druhou, menší (tzv. stomatologickou) budovu získala přímým prodejem 
společnost ASKLEPIUS s r.o. Budovu dětské polikliniky na ulici Dolní získala přímým prodejem 
soukromá osoba. 

Poliklinika Žďár nad Sázavou poskytuje zdravotnické služby a část ordinací pronajímá 
privátním lékařům. Poliklinika provozuje pracoviště biochemické laboratoře, rehabilitace a 
rentgenu. Provozuje také jednu stomatologickou, neurologickou ordinaci a AT poradnu.  

Ve městě se nenachází žádné nemocniční zařízení, občané využívají zdravotnických 
služeb Nemocnice Nové Město na Moravě (příspěvková organizace kraje Vysočina).  

Ve Žďáře nad Sázavou působí detašované pracoviště zdravotnické záchranné služby 
kraje Vysočina.  

Lékařská služba první pomoci (LSPP) je ve městě zajišťována: 

- V budově Polikliniky Žďár nad Sázavou pondělí až čtvrtek: od 17.00 do 7.00, 
pátek: od 13.00, sobota,neděle,svátky: nepřetržitě. LSPP pro dospělé je 
zajišťována jako nevýjezdová.  
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- LSPP stomatologická zajišťují zubní lékaři, kteří slouží ve svých ordinacích. 
Rozpis je vždy uváděn v Novinách žďárské radnice a upřesňuje se na LSPP 
pro dospělé.   

 

Ve městě působí Krajská hygienická stanice kraje Vysočina - územní pracoviště Žďár 
nad Sázavou. Rovněž zde působí Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě - územní pracoviště 
Žďár nad Sázavou. 

Mezi identifikované problémy z hlediska zajištění zdravotní péče pro občany Žďáru 
nad Sázavou patří8: 

- nedostatek ordinací/ordinačních hodin pro občany s psychiatrickým 
onemocněním, 

- špatná dostupnost záchytky pro občany pod vlivem alkoholu, 

- dlouhé lhůty při neurologickém a stomatologickém ošetření, 

- problémy s registrací nových pacientů u stomatologů. 

Tab. 6.23: Struktura zabezpečení lékařské péče ve městě  

Ambulance, ordinace Počet ordinací/zařízené 

Samostatné ordinace – praktický lékař pro dospělé 18 

Samostatné ordinace – praktický lékař pro děti a dorost 6 

Samostatné ordinace – stomatolog 19 

Samostatné ordinace – gynekolog 4 

Samostatné zařízení – logopedie 1 

Samostatné zařízení – psychologické 2 

Samostatné zařízení – rehabilitace 2 

Samostatná stomatologická laboratoř 5 
Zdroj: Registr zdravotnických zařízení, 2006 (Ústav Zdravotnických Informací a Statistiky  ČR) 

Tab. 6.24: Samostatné ordinace lékařů specialistů 

Název 

  Praktická lékařka, akupunktura, homeo. 

  Ambulance alergologie a kl. imunologie 

  Oční ambulance 

  Léčebná rehabilitace 

  Ortodoncie - čelistní ortopedie 

  Ortopedická ambulance 

  Oční ambulance 

  Ordinace neurologa a prakt. lékaře 

  Ortopedická ambulance 

  Chirurgická ambulance 

  Chirurgická ambulance KSK, s.r.o. 

  Interní ambulance 

  Internista, diabetolog 

  Léčebná rehabilitace 

  Oční lékařka 

  Odborná kožní ambulance 

  Ordinace neurologa a prakt. lékaře 

  Ortopedická ambulance 

  Psychiatrická ambulance 

  Ultrazvuková diagnostika 

                                                 
8
 Vychází ze Zprávy o stavu města za období let 2002 – 2006 (zpracoval MěÚ Žďár nad Sázavou, září 2006)  



Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou  Profil města 

 

© RRA Vysočina          70 

 

  Urologická ambulance 

  Ušní, nosní, krční ambulance 

  Ušní, nosní, krční ambulance 

  Interní a všeobecné lékařství 

  Psychiatrická ambulance 

  Alergologie, revmatologie 

  Interní ambulance 

  Nefrologická ambulance 

  ORL ambulance 
Zdroj: Registr zdravotnických zařízení, 2006 (Ústav Zdravotnických Informací a Statistiky  ČR) 

 

Tab. 6.25: Lékárny ve městě  

Název Adresa  

  Lékárna Na Brodské Brodská 30, Žďár nad Sázavou, 591 01 

  Lékárna U Kašny Havlíčkovo nám. 287, Žďár nad Sázavou, 591 01 

  Lékárna U Asklepia s.r.o. Studentská 7, Žďár nad Sázavou, 591 01 

  SINDAPHARM s.r.o., Lékárna Na Náměstí nám. Republiky 63, Žďár nad Sázavou, 591 01 

  Lékárna REGIA Strojírenská 36, Žďár nad Sázavou, 591 01 

  Lékárna U Asklepia s.r.o. Nádražní 9, Žďár nad Sázavou, 591 01 
Zdroj: Registr zdravotnických zařízení, 2006 (Ústav Zdravotnických Informací a Statistiky  ČR) 

 

 

 

6.2.2 Sociální zařízení a péče ve městě  

 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

V oblasti sociální péče ve městě je významná existence a činnost příspěvkové 
organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou. Zřizovatelem je od roku 1992 Město 
Žďár nad Sázavou.  Organizace zajišťuje tyto služby: 

- Domov důchodců s názvem „Dům klidného stáří“  

- Pečovatelská služba  

- Domácí ošetřovatelská péče  

- Klub důchodců  

- Denní centrum pro děti  

- Denní stacionář pro mentálně postižené osoby   

- Ubytovna pro bezdomovce  

- Půjčovna zdravotnických a rehabilitačních pomůcek 

- Domovinka 
 

Dům poklidného stáří 

Dům klidného stáří zajišťuje pro klienty dle jejich individuálních potřeb celoroční péči: 
stravu, bydlení a nezbytné služby. Klienti bydlí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích  
s předsíní a hygienickým zařízením. Všechny pokoje mají televizní a telefonní přípojku, 
několik pokojů je vybaveno kuchyňskou linkou s vestavěným vařičem a ledničkou. 

V přízemí je umístěna pedikérna, rehabilitační místnost a víceúčelová klubovna, která 
slouží jako knihovna, společenská místnost, kavárnička, místnost pro bohoslužby apod. V 

http://www.socsluzby.sattnet.cz/stred_dks.html#kav#kav
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patrech jsou klientům k dispozici koupelny s možností perličkových koupelí, hydromasáží a 
místnost určená pro masáže a rehabilitaci na rotopedu. Rehabilitační péče je zaměřena na 
léčebně tělesnou výchovu, využití termoterapie a zachování a upevnění mobility klientů.  

Kapacita zařízení je 54 lůžek, z toho 53 pro celoroční pobyt a 1 pro přechodný pobyt 
na dobu do tří měsíců. 
 

Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je určena občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a 
zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé činnosti a tuto péči jim nemohou 
zajistit rodinní příslušníci. Jedná se o dovoz oběda, donášku nákupů, běžné úklidové práce, 
drobné ošetřovatelské úkony, pomoc při osobní hygieně, praní prádla, dohled, asistenci, 
pedikúru apod. Tato péče je občanům poskytována v jejich soukromých bytech nebo v 
bytech pečovatelské služby. Provoz pečovatelské služby je zajištěn v pracovních dnech. Podle 
potřeby jsou zajišťovány některé úkony pečovatelské služby ve večerních hodinách, o 
víkendech a svátcích – především v Domech s pečovatelskou službou (Libušínská 15 a 11), 
kde je zaveden nepřetržitý provoz. 
 

Domy s pečovatelskou službou: 

Je k dispozici celkem 197 bytových jednotek ve 4 domech s pečovatelskou službou: 

- DPS Haškova 6 - 12: 14 bytových jednotek o vel. 2+1, 28 bytů o vel. 1+1, 

- DPS Libušínská 13: 45 bytových jednotek o vel. 1+1, 20 bytů o vel. 1+0, 

- DPS Libušínská 11: 46 bytových jednotek o vel. 1+1, 34 bytů o vel. 1+0 (byty se 
signalizací), z toho 16 bezbariérových bytů (2 o velikosti 1+1 a 14 o velikosti 1+0), 

- DPS Libušínská 15: 18 bytových jednotek o vel. 1+1, 8 bytů o vel. 1+0 (bezbariérové 
byty se signalizací). 

 

Domácí ošetřovatelská péče 

Domácí ošetřovatelská péče je poskytována na základě doporučení praktických lékařů 
a podle potřeb nemocného. Jde zejména o aplikaci injekcí, odběry krve, převazy, 
rehabilitační péče aj. Úhrady jsou hrazeny na podkladě uzavřených smluv se zdravotními 
pojišťovnami. Kapacita domácí ošetřovatelské péče je 20 klientů. 
 
Klub důchodců 

Klub se pomáhá vyplnit volný čas důchodců, a to zejména formou besed, zájezdů, 
zábavných akcí. Jedná se o dobrovolnou a zájmovou činnost klientů domů s pečovatelskou 
službou a blízkého okolí. Tři kluby důchodců jsou umístěny v prostorách domů s 
pečovatelskou službou, které v pracovní době slouží také jako čekárny na koupel, masáže 
nebo pedikúru (přístupná veřejnosti). 

Sídla klubů důchodců: 

- DPS Haškova 12, Žďár nad Sázavou 6, 

- DPS Libušínská 11, Žďár nad Sázavou 1, 

- DPS Libušínská 13, Žďár nad Sázavou 1, 
 

Denní centrum pro děti 

Nízkoprahové zařízení, které se zabývá volnočasovými aktivitami dětí a mládeže ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. Sídlí v objektu bývalých jeslí na ulici Okružní 1. K 
dispozici je malá posilovna, tělocvična, herna s počítačem, zázemí pro doučování, místnost 

http://www.socsluzby.sattnet.cz/stred_psl.html
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pro výtvarnou tvorbu, stolní tenis, kuchyňka pro nácvik přípravy jednoduchých pokrmů a 
zahrada. Děti neplatí žádnou úhradu, nejsou poskytovány služby spojené se stravováním ani 
ubytováním. Pracovníci centra se snaží poskytnout dětem zázemí, které doma nemají, a 
výchovně na ně působí tak, aby tyto děti byly připraveny pro život. Centrum zároveň 
spolupracuje se školami a zprostředkovává doučování. 

Cílovou skupinu tvoří děti od 6 do 15 let, případně starší, které vyrůstají v 
problémových a sociálně slabých rodinách. 

 Na činnost Denního centra byla v rámci grantového schématu Podpora sociální 
integrace v kraji Vysočina 2004 – 2006 poskytnuta podpora na realizaci akce „Rozvoj aktivit 
romských programů Denního centra pro děti a mládež ve Žďáře nad Sázavou“. Akce bude 
realizována ve 3 etapách v období od 1.11.2006 do 30.8.2008. V rámci jednotlivých etap 
budou zahájeny činnosti zájmových kroužků jako výtvarný, dramatický, taneční, pracovní, 
dále vzdělávání pomocí PC programů a činnosti podporující přirozený talent a nadání dětí. Ve 
spolupráci s KC Spektrum bude pro děti podle věkových kategorií připraven speciální 
preventivní protidrogový program. 

Kapacita zařízení: 30 dětí. 

 
 
Denní stacionář pro mentálně postižené osoby 

Posláním denního stacionáře je poskytování speciální a nadstandardní péče osobám s 
mentálním postižením s přidruženými vadami tělesnými nebo smyslovými z města a blízkého 
okolí, která podporuje rozvoj a uchovávání získaných psychických a fyzických schopností, 
dovedností a návyků, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti s přihlédnutím k intelektuálním 
možnostem a schopnostem uživatelů. Smyslem poskytování nadstandardní relaxační 
(odlehčovací) péče je pomoc rodinám s dětmi se speciálními potřebami, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném prostředí, tj. poskytnutí nezbytného odpočinku a nabytí nových 
sil rodičům, pomoc rodičům ve složitých životních a zdravotních situacích.  

Kapacita zařízení: 21 míst. 
  

Ubytovna pro bezdomovce 

Jde o zajištění dočasného ubytování občanům města Žďáru nad Sázavou (v případě 
volné kapacity i z jiný obcí), kteří se ocitli v tíživé sociální situaci. K dispozici je kuchyňka se 
společenskou místností, prádelna, sušárna a sklad prádla. Klientům je poskytována pomoc při 
začlenění do běžného života, např. při vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek, 
jednáních na úřadech, soudních jednáních, hledání zaměstnání apod. 

Kapacita zařízení: 24 lůžek 
 
Půjčovna zdravotnických a rehabilitačních pomůcek 

Pomoc pro občany, kteří čekají na vyřízení žádosti o zdravotní popř. rehabilitační 

pomůcku, nebo ji potřebují jen na krátkou dobu. Na půjčení jsou v současné době: chodítka, 
pojízdná klozetová křesla, pojízdné sprchovací židle, přenosné nástavce na WC, mechanický 
invalidní vozík, pojízdný stolek k lůžku a polohovací lůžko s anidekubitní matrací. 

 
Domovinka 

Domovinka představuje ambulantní pečovatelské služby. Jde o službu pro denní pobyt 
osob se sníženou soběstačností, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu nemohou být 
sami v domácím prostředí v průběhu dne po dobu nepřítomnosti rodinných příslušníků, kteří 
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jinak o ně pečují. Služba umožňuje osobám aktivní prožívání stáří ve formě vycházek, 
kulturní a zájmové činnosti, pracovních činností a pohybových aktivit s ohledem na jejich věk 
a zdravotní stav. 

 
 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou vznikla v roce 1993 jako jedna z osmi složek 
Diecézní charity Brno. Péče je poskytována klientům ve Žďáře nad Sázavou, Velkém Meziříčí, 
Novém Městě na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem a v okolních obcích. Mezi služby (zařízení) 
poskytované přímo ve Žďáře nad Sázavou patří: 

- Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba v rodinách 

- Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví 

- Nízkoprahové kontaktní centrum PONORKA - centrum prevence 

- Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Žďár nad Sázavou  

 
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 

Cílem je poskytování potřebné péče starším a nemocným občanům odkázaným na 
pomoc druhé osoby. Charita zajišťuje pro klienty ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v 
domácím prostředí. 
 

- Ošetřovatelské úkony (poskytované nepřetržitě 7 dní v týdnu): aplikace injekcí, 
inzulínu, odběry krve a biologického materiálu, převazy, prevence a ošetření 
proleženin, výměny a ošetření urologických katétrů, podávání léků, péče o pacienty 
po operaci a úrazu, ošetřovatelská rehabilitace, zapůjčení rehabilitačních a 
kompenzačních pomůcek, psychologické poradenství.  

 
- Pečovatelské úkony (pracovní dny): zabezpečení chodu domácnosti (nákup, úklid), 

dovoz oběda, příprava a podání stravy, pomoc pří sebeobsluze, zajištění osobní 
hygieny, pedikúra, doprovod na vyšetření, masáže, zajištění odborného poradenství, 
pomoc při prosazování práv a zájmů, vzdělávací a aktivační služby, psychická 
podpora.  

 
Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví 

Klub je určen pro občany v produktivním věku s duševním onemocněním v klidové 
fázi nemoci s cílem obnovit jejich přirozené sociální vazby. Klub klientům nabízí:  

- poradenství, individuální rozhovor, konzultace, informační servis, sociální servis, 
doprovod, zastupování;  

- klubové aktivity - poznávací výlety, výlety do přírody, vzdělávací aktivity, sportovní 
činnosti, kulturní programy, hudební programy, diskuse a přednášky;  

- pracovní dílny (keramická dílna, kulinářská dílna, truhlářská dílna, výtvarná dílna, šicí 
dílna).  

 
Nízkoprahové kontaktní centrum PONORKA - centrum prevence 

Posláním tohoto zařízení je poskytovat pomoc a podporu dětem a mladým lidem, kteří 
jsou jakýmkoliv způsobem znevýhodněni či mají problém, který neumějí nebo nemohou sami 
řešit, a chránit je před sociálním vyloučením. Ponorka - centrum prevence je nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež. Působí ve třech hlavních oblastech: 
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A. Sociální služby – základní sociální poradenství a pomoc v širokém spektru oblastí (drogy, 
vztahy, šikana, partnerství, sexualita, rodina, zaměstnání, úřady apod.) s možností zachování 
anonymity. Poskytované sociální služby: informační servis a sociální poradenství, kontaktní 
práce, krizová pomoc, individuální a skupinová práci s klienty. 

 
B. Prevence – jedná se o primární a sekundární prevenci společensky negativních jevů 
(zneužívání drog, násilí, rasismus aj.). Především jde o zajištění realizace vzdělávacích a 
preventivních programů pro školy, domovy mládeže a další zařízení, která pracují s dětmi a 
mládeží. Dlouhodobý primárně preventivní program sociálně patologických jevů se zaměřuje 
na posílení zdravého sebevědomí a zodpovědnosti, upevňování a posilování pozitivních 
hodnot a postojů, rozvíjení komunikace a tolerance. Jednorázové tématické interaktivní 
vzdělávací programy jsou založeny na podání informací a na přirozeném prožitku účastníků. 

 
C. Ponorka – Klub – projekt nízkoprahového zařízení určený především neorganizovaným 
dětem a mládeži ve věku 13 – 20 let. Poskytuje mladým lidem prostor pro smysluplné trávení 
volného času a podporuje jejich seberealizaci. 
 
Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Žďár nad Sázavou 

Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Žďár nad Sázavou je součástí Sítě 
charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno, která vznikla v roce 2002 a 
představuje projekt systematické práce s dobrovolníky zejména z řad studentů středních 
škol. V roce 2006 síť začala realizovat projekt „Dobrovolnictví – nástroj integrace v sociálních 
službách a krizové pomoci“. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. 

 

 
Kolpingovo dílo České republiky 

Nezisková organizace Kolpingovo dílo České republiky byla založena v roce 1992 a 
hlásí se k odkazu Jednot katolických tovaryšů, jejichž činnost byla přerušena nejdříve nacisty 
a následně komunisty. Kolpingovo dílo ČR rozvíjí činnost především v oblasti práce s dětmi a 
mládeží, sociální, vzdělávací, spolkové a také kulturní. Po organizační stránce je NNO tvořena 
„Kolpingovými rodinami“, kterých působí v celé ČR asi 35. Ve Žďáře nad Sázavou se nachází 
hlavní sídlo Kolpingova díla ČR, které provozuje nízkoprahové kontaktní centrum Spektrum. 

 

 
SPEKTRUM - nízkoprahové kontaktní centrum 

Nízkoprahové kontaktní centrum Spektrum vzniklo v roce 1995 jako účelové zařízení 
Kolpingova díla ČR. V současné době zajišťuje poradenské služby, realizaci minimálních 
preventivních programů na školách, dále kontaktní práci, krizovou intervenci, sociální servis a 
diferenciálně diagnostický filtr. Součástí péče jsou aktivity zaměřené na minimalizaci 
zdravotních rizik spojených s užíváním drog včetně zdravotního servisu, výměnný program 
sterilního injekčního náčiní, distribuce desinfekčních prostředků, kondomů a metodických 
materiálů. 

 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina je občanským sdružením usilující 
o zvyšování samostatnosti osob se zdravotním postižením a o jejich co největší nezávislost 
na druhých osobách či institucích. Sdružení má v kraji celkem pět poboček, a to ve všech 
bývalých okresních městech. Hlavní činností sdružení je poradenství, osobní asistence a 
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terénní práce. Konkrétně se centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou specializuje 
na tyto služby: 

- sociálně právní poradenství a prvotní informace pro všechny klienty (např. kontakt na 
lékaře, ostatní NNO, státní správu), 

- specifické poradenství – zprostředkování a výběr kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek, 

- půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, 
- spolupráce s ostatními organizacemi zdravotně postižených, 
- besedy pro občany se zdravotním postižením se zástupci jednotlivých úřadů, 
- rehabilitačně ozdravné pobyty v Itálii pro osoby se zdravotním postižením. 

 
Občanské sdružení Ječmínek 

Občanské sdružení Ječmínek provozuje ve Žďáře nad Sázavou Domov pro matky 
(otce) s dětmi. Domov poskytuje pomoc matkám (otcům) překlenout krizové období, do 
kterého se dostávají různým způsobem (násilí v rodině, těhotenství, ztráta ubytování, 
dlouhotrvající rozvodové řízení, trestná činnost) ubytováním v 9 samostatných pokojích. Pro 
klienty jsou organizovány různé akce a přednášky k nácviku zdravějšího životního stylu. Pro 
děti klientů jsou vyvíjeny různé aktivity (výtvarná činnost, hry, vycházky do přírody, výlety 
apod.). Domovu pomáhají dobrovolníci z řad skautského oddílu a studenti. Občanské 
sdružení zajišťuje rovněž poradenskou pomoc při vyřizování dávek, výživného, zajištění 
zaměstnání, bydlení apod. 

 
Občanské sdružení Ochrana nenarozeného života 

Sdružení ochrana nenarozeného života bylo založeno v březnu roku 1990 s posláním 
probouzet vědomí úcty k nenarozenému životu, pomáhat matkám a rodinám v obtížných 
situacích vzniklých neplánovaným těhotenstvím. Sdružení provozuje síť poraden pro ženy a 
dívky v tísni po celé ČR. Poradna ve Žďáře nad Sázavou poskytuje: 

- pomoc ženám v tíživé životní situaci (zvláště těhotným), 
- primární prevenci nechtěných těhotenství a pohlavních chorob (přednášky na ZŠ a 

SŠ, internátech, ve skupinách rodičů), 
- informace o antikoncepčních metodách, těhotenství, porodu, kojení a dalších 

aspektech plodnosti. 
 

Občanská poradna Žďár nad Sázavou 
Občanská poradna je občanským sdružením zajišťující pro občany bezplatné 

poradenství v oblasti sociální, pracovněprávních vztahů, náhrady škody, pojištění ochrany 
spotřebitele, školství, zdravotnictví, právní ochrany. 

 
Jiné organizace působící v sociální oblasti 

Mimo výše uvedené organizace působí ve městě řada dalších subjektů, klubů a 
spolků, které poskytují sociální služby a péči pro seniory a občany s různými druhy postižení. 
Jedná se např. o tyto organizace:  

- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - oblastní pobočka 
- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých,oblastní pobočka 
- ROSKA Žďár nad Sázavou, regionální organizace Unie ROSKA v ČR 
- Svaz tělesně postižených ČR 
- Svaz postižených civilizačními chorobami, základní organizace 
- Územní organizace Svazu diabetiků ČR 
- Občanské sdružení - Klub endoprotéz OSKE 
- Svaz důchodců ČR, 1.  místní organizace Žďár nad Sázavou 
- Klub bechtěreviků, o.s.  
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- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,  Klub Úsměv 
- Český Červený kříž 

 

Na území města působí také Okresní správa sociálního zabezpečení Žďár nad 
Sázavou, Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou, Psychocentrum – 
manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou, Speciální školy 
pro mentálně postižené, Speciálně pedagogické centrum a Výchovný ústav pro mládež Velké 
Meziříčí. 
 

 

6.2.3 Komunitní plánování sociálních služeb 

Město Žďár nad Sázavou se účastní projektu „Komunitní plánování sociálních služeb 
v kraji Vysočina“. Ve spolupráci s krajem Vysočina a občanským sdružením Agora Central 
Europe se zpracovává projekt, jehož cílem je zahájit a zrealizovat proces komunitního 
plánování sociálních služeb v ORP Žďár nad Sázavou a následně potom v celém kraji 
Vysočina. Jeho výstupem bude střednědobý plán sociálních služeb vypracovaný za účasti 
veřejnosti a poskytovatelů sociálních služeb při respektování principů trvalé udržitelnosti. 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem a 
krajem Vysočina. Projekt probíhá v několika etapách zahrnující navázání spolupráce, školení 
účastníků procesu komunitního plánování, ustanovení triád (zástupci zadavatelů, 
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb), zpracování analýzy poskytovatelů služeb a 
analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb, zpracování a schválení komunitního plánu. 
Zpracování dokumentu bude ukončeno v roce 2007.  

 

 

6.2.4 Prevence kriminality 

 

Městská policie (MP) 

Městská policie Města Žďáru nad Sázavou, zabezpečuje místní záležitosti veřejného 
pořádku na katastrálním území města a plní další úkoly vyplývající zejména ze zákona č. 
553/1991 Sb. o obecní policii.  

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 
dalších úkolů podle zákona zejména: 

a) přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, 

b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, 

c) přispívá v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích, 

d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, 

e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných 
právních předpisů a činí opatření k nápravě. 

U městské policie je zaveden ucelený systém prevence, který se soustřeďuje zejména 
na prevenci sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže. V rámci systému prevence nabízí 
městská policie přednášky a besedy s jednotlivými třídními kolektivy žáků mateřských, 
základních a středních škol, SOU a internátů. Přednášky a besedy se uskutečňují podle 
vybrané problematiky jako je například: chování na veřejnosti, protiprávní jednání - rozdíl 
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mezi přestupkem a trestným činem, šikana, kontakt s volně se pohybujícími zvířaty, jak 
správně telefonovat na linky tísňového volání, problematika veřejného pořádku atd.  

Výkon služby je městskou policií města zabezpečován nepřetržitě (12 hodinové denní 
a noční služby). Hlídky jsou dvojčlenné a to buď pěší či motorizované. V  roce 2004 došlo k 
zavedení i hlídky na jízdních kolech (tzv. cyklohlídky). Na noční směny jsou převážně 
používáni i služební psi. Na služebně městské policie je výkon zabezpečen taktéž 
v nepřetržitém režimu. Stálá služba přijímá oznámení od občanů, předává oznámení hlídkám, 
vytěžuje kamerový systém, zajišťuje zápisy do registrů městské policie a obsluhuje Pult 
centralizované ochrany (PCO) sloužící jak k ochraně majetku samotného města, tak i ochraně 
majetku fyzických a právnických osob. 

Městská policie mimo jiné zabezpečuje i problematiku odchytu nalezených a 
opuštěných psů, kteří jsou předáváni do psího útulku nebo pokud je zjištěn majitel psa, 
majiteli psa.   

 

Tab. 6.26: Rozdělení a počet objektů střežených městskou policií prostřednictvím Pultu centralizované 
ochrany 

Druh objektu Střeženo objektů 

objekty města 21 (bezplatně) 

objekty na smlouvy 20 (komerčně) 

objekty ostatní 6 (bezplatně)- objekty veřejného zájmu 
Zdroj: Zpráva o stavu města za období let 2002 až 2006 

 

 
Městský kamerový systém  

Městská policie, jakož i Policie ČR využívají pro řešení místních záležitostí veřejného 
pořádku kamerový systém. Tento je tvořen pěti kamerovými body, které jsou umístěny ve 
středu města, přilehlé Nádražní ulici a na sídlišti „Libušin“. Kamerový systém je plně využit a 
slouží zejména pro monitorování stavu veřejného pořádku. Nově začal být kamerový systém 
využíván zejména v denní době kromě monitorování stavu veřejného pořádku i 
k monitorování dopravních přestupků. Kamerový systém přispěl v loňském roce i letech 
předchozích k odhalení a dokumentaci několika trestných činů a desítek případů přestupků 
proti veřejnému pořádku. 
 
 
Program Partnerství 

Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě vyvíjí aktivity směřující k naplnění Strategie 
prevence kriminality na místní úrovni. Patří sem jak aktivity v oblasti situační prevence 
(znesnadnění páchání trestné činnosti, zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele), tak i 
v oblasti sociální prevence (působení na změnu nepříznivých společenských a ekonomických 
podmínek prostředí, které produkují pachatele trestné činnosti). 

V rámci programu Partnerství 2005 (program prevence kriminality na místní úrovni) 
byly úspěšně realizovány tyto projekty:  

Rozšíření MKDS o dva kamerové body s propojením kamerového systému na obvodní 
oddělení Policie ČR (OO PČR)  

V rámci projektu byly vybudovány dva nové kamerové body v prostoru sídliště 
Libušín. Kamery monitorují kritická místa, mezi která patří dvě největší sídlištní parkoviště ve 
městě, prostory přilehlých ulic, prostory v okolí Domu kultury, hotelu Jehla, sportovní haly a 
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zimního stadionu. Projektem bylo realizováno i celkové propojení kamerového systému na 
OO PČR, kde bylo zřízeno druhé obslužné pracoviště kamerového systému. 

Zvýšení bezpečnosti seniorů ve městě  

Projekt spočíval v prezentaci preventivního programu v novinách a kabelové televizi a 
v osvětové činnosti sociálních pracovníků, kteří pracují se seniory v terénu. Dále proběhlo 
několik besed s pracovníky MP, PČR a pracovníky sociálních služeb. Technické řešení 
spočívalo v bezplatné montáži celkem 500 ks bezpečnostních řetízků na vchodové dveře u 
obydlí seniorů. 

Instalace informativních dopravních značek  
Projekt byl realizován v návaznosti na rozšíření Městského kamerového dohledového 

systému (MKDS). Na příjezdových komunikacích do města byly instalovány informativní 
dopravní značky „Město je monitorováno kamerami“. Na místa, se zvýšeným výskytem 
odstavených vozidel (jedná se o 10 největších parkovišť ve městě) byly rozmístěny 
informativní dopravních značky „Auto není trezor“. 
 

V roce 2006 Město Žďár nad Sázavou uspělo v programu Partnerství znovu 
s projektem „Zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu“. 
 
 
 
 
 
 

6.3 Kultura, sport, volný čas 

6.3.1 Kulturní zařízení a zázemí ve městě 

 
Knihovna Matěje Josefa Sychry 

Knihovna Matěje Josefa Sychry je příspěvkovou organizací města. Knihovna vytváří 
významné zázemí a aktivity směrem k rozvoji kultury, vzdělanosti a volnočasového zázemí 
obyvatel města. Do úseku služeb patří: 

 

Výpůjční služby: 

- Oddělení pro dospělé čtenáře 

- Oddělení pro děti a mládež  

 

Speciální služby: 

- Informační centrum knihovny 

- Čítárna a letní čítárna 

- Hudební a zvuková knihovna 

- Internetová studovna 

- Pobočka Přednádraží (středisko informací a vzdělávání)  

- Pobočka Stržanov 
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Nedílnou součástí činnosti knihovny je pořádání řady besed, kulturně vzdělávacích 
akcí, vzdělávacích kurzů pro veřejnost apod. 

 

Tab. 6.27: Knihovna M. J. Sychry v číslech (rok 2005) 

Čtenáři a návštěvníci 

Registrovaní čtenáři 4977 

Z toho do 15 let 1435 

návštěvníci knihovny včetně akcí, internetu a 
multimédií 

117106 

Výpůjčky 

Výpůjčky fondu 420 920 

Výpůjčky periodik 78 715 

Internet 

počet stanic 20 

Kulturní akce 

počet kulturních akcí 605 

Stav knihovního fondu 

knihovní jednotky celkem 152 917 

Zaměstnanci 

Počet pracovníků 20 
Zdroj: Výroční zpráva 2005 

 

 
Dům kultury Žďár nad Sázavou 

Provozovatelem zařízení je organizace - Dům kultury, zájmové sdružení právnických 
osob. Sdružení tvoří Město Žďár nad Sázavou a ZO OS KOVO Žďas.   

Prostory Domu kultury Žďár nad Sázavou se využívají k pořádání různých kulturních, 
společenských, propagačních akcí. K dispozici je hlavní sál, přednáškový sál, učebny, šatny a 
navazující zázemí domu. K hlavnímu sálu o velikosti 34 x 28 m přísluší balkon ve tvaru L (8 x 
34 m a 7 x 18 m) a jeviště s forbínou (12 x 9 m). Jevištní zařízení má ruční i motorové tahy a 
řízené reflektorové obvody. Maximální kapacita hlavního sálu je 1 000 osob.  

       V budově Domu kultury je restaurace a kavárna Krystal, ve které lze zajistit občerstvení 
nebo celodenní stravování pro účastníky akce či slavnostní raut. U objektu je parkoviště pro 
automobily i autobusy. 

       Zařízení poskytuje i tiskařské služby (tisk propagačních materiálů, výroba velkoplošných 
reklam). 

 
Městské divadlo Žďár nad Sázavou 

Městské divadlo sídlí na Doležalově náměstí. Provozovatelem je rovněž Dům kultury. 
V divadle nejsou uváděny pouze divadelní hry, ale pořádají se zde i hudební koncerty a 
taneční vystoupení. 

 
Kulturní centrum Batyskaf 

Kulturní centrum Batyskaf sídlící na Náměstí Republiky č.p. 11 provozuje Sdružení 
Závislých Neaktivit Erteple & Hmla. V kulturním centru kromě hudebních vystoupení probíhají 
různé výstavy a každý měsíc se promítá starý 16 mm film. 
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Muzea na území města Žďár nad Sázavou 

Muzeum knihy – Žďár nad Sázavou: Nachází se na v areálu Zámku, č.p. 13 (budova ve 
vlastnictví rodu Kinských). Muzeum patří ke stálým expozicím Národního muzea v Praze. 

V muzeu nalezneme stálou expozici Dějiny knihy a knihtisku od počátku do 
současnosti. Zaměřuje se na dějiny písma, knihy, knihtisku a knižní kultury českých zemích v 
evropských souvislostech. Ke shlédnutí jsou středověké rukopisy, staré tisky, současná 
grafika, knižní ilustrace, ukázky samizdatové a exilové literatury (zapůjčeno z fondů knihovny 
Libri prohibiti). Součástí expozice je i barokní knihovna kapucínského kláštera v Roudnici nad 
Labem, knihovna zámku Mladá Vožice v klasicistním interiéru někdejší opatské knihovny a 
osobní knihovna českého historika Gelasia Dobnera v původním mobiliáři. Expozici uzavírá 
soubor kubistického nábytku dle návrhu Josefa Gočára a vyřezávaný nábytek pozoruhodného 
všestranného umělce Josefa Váchala s malou výstavkou jeho grafických prací. Celkový obraz 
dotvářejí rekonstrukce středověkého scriptoria, tiskárny 16. století a ukázky tiskařských 
strojů. Dále mohou návštěvníci zhlédnout krátkodobé výstavy.  

Pro návštěvníky je přichystán úvodní výklad v českém, anglickém, německém a 
francouzském jazyce. Stálá expozice je také vybavena cizojazyčnými panely. K zajímavým 
službám patří tisk na ručním lisu, kde si mohou návštěvníci vlastnoručně vytisknout emblém 
Muzea knihy. 
 
Muzeum klavíru: rozsáhlá expozice o historii klavíru a jeho vývoje od 15. století až do dnešní 
doby je instalována v prostorách budovy bývalého konventu v areálu zámku. Vystaveny jsou 
klavichordy, kladívkové klavíry, cembala, orfiky, stolové klavíry, zkrácené klavíry atd. K 
nejvzácnějším exponátům patří klavír s Heroldovou klaviaturou, čtvrttónový klavír Aloise 
Háby nebo klavíry, které patřily známým skladatelům Bedřichu Smetanovi a Ferenci Lisztovi. 
Kolekce nástrojů pochází ze sbírek Českého muzea hudby Národnímu muzeu v Praze. 
Muzeum spravuje Informační a turistické centrum.  
 
Santiniho expozice: nachází se v přízemí budovy Konventu a představuje návštěvníkům 
nejslavnější epochu z dějin žďárského kláštera – baroko a její osobnosti (opat Václav 
Vejmluva, vynikající architekt české barokní gotiky Jan Blažej Santini Aichl, sochař Řehoře 
Thenyho). 

 

Regionální muzeum Tvrz: sídlí v rekonstruované pozdně gotické tvrzi, která byla vystavěna 
již kolem roku 1300 a řadí se tak k nejstarším stavbám města. V muzeu mohou návštěvníci 
shlédnout i krátkodobé expozice. Regionální muzeum Tvrz je od 1.1.2002 organizační složkou 
města. 
 

Galerie Kinských v barokních konírnách: Tato galerie je součástí areálu od roku 2003 a je 
umístěna v bývalých stájích, kde nahradila Santiniho expozici. Nyní je zde ke shlédnutí 
výstavu s názvem Bůh, čest a vlast, která pojednává o historii rodu Kinských. 
  
 
Kino Vysočina  

Občané Žďáru nad Sázavou mohou navštěvovat místní kino v ul. Brodská, které 
provozuje Kinoagentura AJL Vlašim.  
 
 

Výstavní sál Staré radnice 
Výstavní sál slouží pro prezentaci děl výtvarníků, malířů a ostatních umělců. Budova 

Staré radnice se dále se využívá jako obřadní a koncertní sál. Stará radnice se řadí 
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k renesančním stavbám (počátek 17. století) s klasicistní fasádou. Budova je ve vlastnictví 
města. 
  
 

6.3.2 Sportovní zařízení a zázemí 

Město Žďár nad Sázavou nabízí svým občanům řadu příležitostí ke sportovnímu vyžití: 
fittnes, aerobic, bojové sporty, vodní sporty, jezdectví, fotbal, hokej, tenis atd. Významným 
sportovním zázemím města je sportovní hala (provozuje TJ ŽĎAS) a krytý plavecký bazén 
v areálu ZŠ Švermova 4.  

 
Stručný přehled sportovišť ve městě: 

 krytý plavecký bazén (ZŠ Švermova 4) – 25 x 12 m, hloubka: 1,19 – 1,43 m; 
 krytý malý bazén (ZŠ Švermova 4) – 10 x 4 m, hloubka 0,5 m; 
 sauna (ZŠ Švermova 4) 
 venkovní brouzdaliště s vodním hříbkem (ZŠ Švermova 4) 
 bazén v Hotelu FIT (Horní 30) 
 Nonstop klub Laguna (Nádražní 46) – bowling centrum, 2 dráhy 
 bowling Žďár (Jungmanova 2278/16) – 4 dráhy 
 bowling Club Max (nám. Republiky 146) – 2 dráhy 
 krytý zimní stadión (Jungmannova 10) – hokej, rychlobruslení, veřejné bruslení, 
 rychlobruslařská dráha (Jungmannova) 
 fotbalový stadion (Jungmanova 10) – využívá především OFS Žďár nad Sázavou; 
 jízdy na koních (Hotel Grunt, Vysocká 62) – vyjížďky na koni bez asistence i 

s asistencí, v kočáře a saních a pro děti na poníkovi 
 Ffitness (Libušínská 183) – spinning, bio solárium, služby kvalifikovaného trenéra 
 Fit club Ida (Hotel FIT, Horní 30) – posilovna, spining, cvičební sál  
 Active club (Dolní 3) – squash, fitness, spinning, sport bar 
 Rekondiční studio Toning (Doležalovo náměstí) – rekondiční stoly, bodyroll, lymfoven, 

vacupuls, masáže lávovými kameny, solárium, doplňkové služby 
 Solárium Ecliptic s.r.o. (Nezvalova 2) 
 Solárium Sunny Days (Bratří Čapků 1114) 
 Studio Vital (Kovářova 4) – masáže, baňkování, reflexní terapie plošek nohou 
 Sportovní hala (Jungmannova 2) – 50 x 50 m, TJ Žďas; 
 Školní hřiště (ZŠ Komenského 2) – umělá tráva, tenis, volejbal 
 Volejbalové kurty (Brněnská) - TJ Žďas 
 Tenisové kurty (Jungmannova) – TJ Žďas 
 Skateboard hřiště (Jungmannova) 
 Fotbalová hřiště při ZŠ, SŠ  
 Loděnice Velké Dářko – TJ Žďas 
 Sokolovna (Doležalovo náměstí) TJ Sokol 
 Sokolovna (Dvorská ul) TJ Sokol 
 Orlovna (U Klafárku) Orel 

  
 

 

6.3.3 Kulturní, sportovní a zájmové spolky a sdružení 

Sportovní: 
 TJ ŽĎAS – oddíl volejbalový, tenisový, jachtingový, atletický, turistický, 

rychlobruslařský, stolního tenisu, cyklistický, lyžařský, moderní gymnastiky, 
basketbal, plavecký, šachový a asociace sportu pro všechny (ASPV) 

 OREL – oddíl malého fotbalu, cvičení rodičů s dětmi, cvičení žen, florbal, cyklistika 
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 TJ Sokol Žďár nad Sázavou – oddíl aerobiku, juda, nohejbalu, sportovní gymnastiky, 
volejbalu, florbalu, stolního tenisu 

 HCM Žďár nad Sázavou – hokejový klub 
 NK Zahrada Vysočina – nohejbalový klub 
 FBC Raiffeisen Žďár nad Sázavou – ženský florbalový klub 
 UNITOP – Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou – JU-JITSU, ASPV, aikido, 

nohejbal, orientační běh, volejbal, florbal 
 BHL Žďár nad Sázavou – klub stolního hokeje 
 FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou 
 Školní sportovní klub Žďár nad Sázavou 
 Sportovní klub Aerobic club IDA 
 Hockey club – mládež Žďár nad Sázavou 
 ČOCHTAN KLUB ŽĎAS – plavecký klub 
 

 
Kulturní a společenské: 

 Divadelní soubor Domu kultury 
 Erteple a Hmla – provozuje kulturní centrum Batyskaf 
 Klub výtvarných umělců Horácka 
 Kamínek 
 Sdružení národopisných tanečních souborů Studánka 
 Svaz českých filatelistů 
 Sdružení rodičů a přátel 2. MŠ Čtyřlístek 
 Žďárské mateřské centrum Žofinka 
 DUHA, Alternativní zóna 
 Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České 

republiky – modelářství, výpočetní technika, střelectví a sportovní turistika 
 Junák „SARENSIS“ 
 Junák „Přístav vodních skautů Racek“ 
 Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 
 Spolek akvaristů Tetra 
 MUSICA SARENSIS 
 Pěvecký sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou 
 Taneční sdružení Smyk Žďár nad Sázavou 
 Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Žďár nad Sázavou 
 Místní organizace Moravského rybářského svazu 

 
 
Turistické: 

 TOM Tuláci 
 Klub českých turistů Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou 
 SK Axiom OrBiTt – organizace cyklistických a lyžařských závodů 

 
 
 
Církevní organizace ve městě: 

 Církev československá husitská, Náboženská obec – Žďár nad Sázavou 
 Římskokatolická farnost sv. Prokopa Žďár nad Sázavou I. 
 Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie 
 Sbor církve adventistů sedmého dne Žďár nad Sázavou 
 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Sázavě (pobočka Žďár nad Sázavou 1) 
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6.3.4 Kulturní, sportovní a společenské akce 

Ve Žďáře nad Sázavou se každoročně koná celá řada kulturních, sportovních a jiných 
společenských akcí. Většinu akcí zajišťuje Dům kultury, Město Žďár nad Sázavou či sportovní 
organizace a kluby. Ve městě se koná také řada nejrůznějších výstav, přednášek a 
divadelních představení, jejichž seznam je pravidelně uveřejňován na webových stránkách 
městského úřadu a jiných organizací.  

 
Mezi pravidelné a hojně navštěvované akce lze zařadit: 

 Concentus Moraviae – mezinárodní hudební festival 13 moravských měst 
 Trek horem dolem Vysočinou – pořádá SK AXIOM OrBiTt 
 Novoroční ohňostroj 
 Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR 
 Český zimní sraz turistů – Klub českých turistů 
 Pašijová hra – Římskokatolická farnost sv. Prokopa 
 Čarodějnická show 

 Pouť ke svátku sv. Jana Nepomuckého 
 Žďárský triatlon 
 Horácký džbánek 
 Vysočina – mezinárodní cyklistický etapový závod mužů 
 Slavnosti jeřabin 
 PILMAN triatlon 
 Diecézní pouť rodin 
 Živý betlém 
 Pohádkový mlejnek – postupová regionální přehlídka divadelních souborů hrající pro 

děti 

 Festival dechových hudeb 
 

 
Město Žďár nad Sázavou každý měsíc zveřejňuje na internetových stránkách města 

kulturní informační servis pro občany a návštěvníky města.  
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77..  CCEESSTTOOVVNNÍÍ  RRUUCCHH  

7.1 Stručná charakteristika města z pohledu CR 

Město Žďár nad Sázavou a jeho okolí patří k nejvýznamnějším destinacím cestovního 
ruchu v kraji Vysočina. Návštěvníci zde naleznou významné kulturní památky světového 
významu a zároveň město obklopuje chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy. Tyto výjimečné 
kulturní a přírodní podmínky spolu s polohou města v centru České republiky skýtají velmi 
dobré možnosti k rozvoji turismu.   

Ve Žďáru nad Sázavou se nachází jedna z významných religiózních památek Evropy. 
Jde Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který byl v roce 1994 zapsán do 
seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nedaleko kostela leží bývalý 
cisterciácký klášter přeměněný v 18. století na zámek a hospodářské středisko. 

Městem prochází několik cykloturistických a pěších tras umožňující návštěvníkům výlety 
do okolí, kde se nachází řada zajímavých turistických cílů historického a zejména přírodního 
charakteru. V zimním období město a okolí nabízí vyžití pro běžkaře (kvalitní síť udržovaných 
běžeckých tratí) i vyznavače sjezdového lyžování (lyžařské vleky okolí).     

Ve městě se každoročně koná celá řada kulturních, sportovních a jiných společenských 
akcí. Město nabízí rovněž široké spektrum sportovišť a kulturních zařízení umožňující aktivní 
vyžití jak obyvatel, tak i návštěvníků města. 

 

7.2 Kulturní hodnoty města ve vztahu k rozvoji CR 

Z geografického hlediska lze historické památky rozdělit do dvou lokalit, a to na původní 
historické centrum města a současné centrum Žďáru nad Sázavou. Historické centrum města 
Žďár nad Sázavou leží na severním okraji města. Město se začalo rozvíjet níže po proudu 
řeky Sázavy.  

Následující odstavce pojednávají v krátkosti o vybraných architektonických památkách 
nalézajících se ve Žďáru na Sázavou. 

 
 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: Kostel 
se řadí k nejvýznamnějším religiózním památkám a poutním 
místům v České republice. Zároveň představuje vrcholné 
dílo architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Kostel nechal 
v letech 1719 -1722 vystavět opat zdejšího cisterciáckého 
kláštera Václav Vejmluva jako poctu památce nového 
českého světce – Jana Nepomuckého. Pro stavbu byl vybrán 
strmý vrch nedaleko žďárského kláštera, kterému se později 
začalo říkat Zelená hora. Kostelní komplex je unikátní 

zejména tím, že se autor oprostil od konvenčních prvků dobové architektury a vetknul do 
stavby symboliku čísel a tvarosloví. Symbol pěti objevíme v celém areálu. Kostel je postaven 
na půdorysu pěticípé hvězdy, má pět kaplí a do areálu vede i pět vchodů. Symbol 
představuje například pět ran Kristových či korunu z pěti hvězd sv. Jana Nepomuckého 
(podle legendy byla objevena v místě jeho utonutí). Ve stavbě se prolíná strohá gotika 
(gotická okna, štukové žebroví) se zdobným barokem (sochy, oltáře). Díky své výjimečnosti a 
kulturní hodnotě byl poutní kostel sv. Jana Nepomuckého zapsán v roce 1994 do seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Správu pamětihodnosti zajišťuje Národní 
památkový ústav Brno. 
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Areál zámku: Areál cisterciáckého kláštera byl založen roku 
1252 skupinou mnichů z Nepomuku. Za působení již 
jmenovaného opata Vejmluvy dosáhl klášter nevětšího 
věhlasu a kulturního rozvoje. V té době došlo k rozsáhlé 
barokní přestavbě, kterou řídil architekt Jan Blažej Santini 
Aichl. Po zániku v roce 1784 byl areál kláštera změněn na 
zámek a hospodářské středisko. V současné době je areál 
zámku v majetku rodu Kinských a sídlí zde Správa 
hospodářství Dr. Kinského a Správa farnosti. Návštěvníci zde 

mohou zhlédnout několik zajímavých expozic a výstav. Světoznámé je muzeum knihy 
(největší toho druhu v Evropě), muzeum místního hasičského sboru, stálá výstava „300 let 
klavíru“, expozice ze života architekta Jana Santiniho Aichla, Galerie Kinských a další 
příležitostné výstavy. K občerstvení slouží kavárna a čajovna.  
 
V areálu zámku se dále nachází: 
● Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie: Původně ranně gotický kostel z konce 13. století byl 
přestaven ve slohu barokní gotiky podle návrhů architekta J. B. Santiniho. Ve vysutých emporech byly 

umístěny vzácné barokní varhany. Sochařskou výzdobu vytvořil Řehoř Thény.  
 

● Klášterní prelatura: Bývalé sídlo představeného preláta postavené podle projektu J. B. Santiniho. 

Severní trakt používala šlechtická akademie. Na klenbě v hlavním sále nalezneme rozsáhlou fresku 
„Nebeská blaženost benediktinů a cisterciáků“ z roku 1734 od K. F. Töppera. V současnosti je zde 

umístěná jedinečná expozice Muzea knihy (pobočka knihovny Národního muzea v Praze). Rozlohou 
muzeum patří k největším expozicím tohoto typu na světě. 

 

● Jízdárna a konírna šlechtické akademie: Budovu opět projektoval J. B. Santini. Sloužila jako 
akademie věd a umění jezdeckého pro šlechtickou mládež. Interiér je charakteristický výraznou 

červenobílou klenbou ve tvaru hvězdné sítě. Dnes se tyto prostory slouží jako obřadní síň. 
 

● Studniční kaple: Kaple se nachází v bývalé rajské zahradě kláštera a byla symbolem kláštera již 

v roce 1260. Tvoří ji desetistěnná budova, ve které je vlastní studna krytá kovanou konstrukcí se 
sochou Studniční P. Marie. 

 
● Zvonice: Renesanční zvonice s barokní úpravou. 

 
● Kašna Panny Marie s Ježíškem: Socha Panny Marie s Ježíškem od pražského sochaře M. V. Jackla 

zdobí kašnu na prvním nádvoří areálu zámku. Socha vznikla před rokem 1705. 

 
● Dolní (morový) hřbitov: Hřbitov ve tvaru lebky se třemi kaplemi (čtvrtá přistavěna později) a 

centrální sochou Anděla Posledního soudu od sochaře Řehoře Thényho. Stavba z roku 1709 je 
považována za první spolupráci Santiniho s opatem V. Vejmluvou. 

 

● Bývalá kaple sv. Markéty: Kaple ze 14. století byla po požáru kláštera v roce 1802 odsvěcena a  
přestavěna na hospodářské obydlí. V devadesátých letech 20. století byla zrekonstruována a v objektu 

zřízen „Penzion v Kapli“. 
 

● Barokní most: Most se třemi oblouky a se sochami osmi světců se nachází nedaleko areálu zámku. 
Byl vystavěn v druhé polovině 18. století. 

 
● Galerie Kinských: Tato galerie je součástí areálu od roku 2003 a je umístěna v bývalých stájích. 
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Farní kostel sv. Prokopa: Kostel byl vystavěn ve 14. století a později byl 
přestavěn v pozdně gotickém slohu. Hlavní oltář pochází z pražského 
prokopského kostela a dále se zachovala pozdně gotická plastika Madony s 
dítětem z druhé poloviny 15. století a barokní obraz sv. Prokopa. Při 
rekonstrukci v 70. letech 20. století byla do kostela umístěna nová křížová 
cesta.  
 

 
Kaple sv. Barbory: Stojí jen několik metrů východně od farního kostela. 
Jednoduchá barokní kaple byla postavena roku 1729 zásluhou žďárského 
faráře cisterciáka Ferdinanda Kristla. Dvě barokní sochy biskupů v kapli jsou 
přisuzovány klášterní sochařské dílně, kterou v té době vedl Řehoř Theny. 
Nejsou vlastní prací Thenyho. 
 
 
 

 
Tvrz (čp. 276): Stavba se tyčí nad řekou Sázavou a byla vystavěna 
hamerníkem Kuncmanem (stavěl hamry a mlýny) kolem roku 1300, což 
jí činí jednou z nejstarších budov ve městě. Původně byla součástí 
opevnění města a sídlem rychtářů. Zachovala se v pozdně gotické 
přestavbě s barokní střechou. Ve 2. světové válce po náletu vyhořela.  

V současnosti slouží jako sídlo Regionálního muzea. 

Stará radnice (čp. 294): Jednopatrová budova postavená zřejmě na 
přelomu 16. a 17. století v renesančním slohu. Při úpravě ve druhé 
polovině 18. století byla domu přidána klasicistní fasáda. Uvnitř se 
zachovaly z této doby klenby. Obvyklá součást městských radnic, věžička 
s hodinami, byla zničena požárem roku 1864 a poté již nebyla obnovena. 
V roce 1839 byla k radnici přistavěna věznice s bytem profousa (správce 

věznice). Stará budova radnice slouží k reprezentačním účelům a přízemí jako výstavní a v 
poschodí obřadní síň. 

 
Kostel Nejsvětější Trojice: První zmínka o hřbitovním kostele je již z roku 
1672. Kostel prošel barokní úpravou, která je připisována Santinimu. Do 
roku 1910 se v okolí kostela pohřbívalo a poté zde vznikl urnový háj. 
Kolem hřbitova se dochovala původní ohradní zeď. 
 

 
Plastiky: Nejvýraznější plastikou ve městě Žďár nad Sázavou je barokní morový sloup na 

náměstí Republiky z roku 1706 od Jakuba Steinhubla. Z jeho dílny pochází i 
sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého ze začátku 18. století v blízkosti 
barokního mostu. Dalšími už novodobými plastikami jsou práce žďárského 
rodáka sochaře Jana Růžičky (1898 - 1965). Vytvořil pomník padlým v první 
světové válce ve Žďáře nad Sázavou, desku k dvacátému výročí Zborova (v 
roce 1937 umístěna na 1. Základní školu na náměstí Republiky), náhrobní 
pomník lesnického spisovatele a redaktora Jana Doležala a pomník obětem 
druhé světové války z roku 1947 v parku u Nádražní ulice. Řada plastik je od 
sochaře Julia Pelikána (1887 - 1969). V poslední době byly ve městě 

umisťovány díla vytvořené na pravidelném mezinárodním sochařském sympóziu Dřevěná 
plastika. 
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7.3 Přírodní zajímavosti 

CHKO Žďárské vrchy: Žďárské vrchy byly vyhlášeny v roce 1970 chráněnou krajinnou oblastí 
a se svojí rozlohou 715 km2 se řadí k největším chráněným územím v České republice. Oblast 
zahrnuje zachovalé ekologicky významné společenstva s výskytem chráněných druhů. Členitá 
krajina Žďárských vrchů je charakteristická pestrým střídáním luk, polí, lesů, rybníků a 
potoků, které jsou protkány přírodními koridory (meze, úvozové cesty, skupiny stromů a 
keřů). Oblast leží v severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a tvoří ji centrální masiv 
Žďárských vrchů a přilehlé pahorkatiny. Mělká a široká údolí, poměrně mírné táhlé svahy a 
zaoblené vrcholy odpovídají krajině vrchovinného až pahorkatinného typu. Převládajícím 
geologickým podložím jsou zde metamorfované horniny krystalinika a moldanubika, různé 
typy rul, migmatitů a svorů s vložkami hadců a krystalických vápenců. Nadmořská výška 
CHKO Žďárské vrchy se pohybuje mezi 490 – 836 m n. m. Klimaticky patří mezi chladnější, 
vlhčí a větrnější oblasti. CHKO byla vyhlášena za chráněnou oblast přirozené akumulace vod, 
kde pramení několika českých a moravských řek (Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava, 
Oslava) a kde se nachází četné rybniční soustavy.  

Zvláštní ochranu v rámci CHKO vyžaduje 49 maloplošných zvlášť chráněných území. V okolí 
města se nachází tato zvláště chráněná území:  

● Národní přírodní rezervace Dářko – nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny, kde 
se zachovala rašeliništní společenstva s ojedinělým porostem borovice blatky. Rezervace je 
okrajově zpřístupněna naučnou stezkou Velké Dářko. 

● Národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště – je součástí unikátního biocentra 
nadregionálního významu územního systému ekologické stability. Zpřístupňuje ji naučná 
stezka ochrany přírody Velké Dářko. 

● Národní přírodní rezervace Žákova hora – zachovalé pralesovité lesní společenstvo vyšších 
poloh. Území slouží ke zkoumání zákonitostí vývoje lesních společenství a tvoří jádro 
biocentra územního systému ekologické stability s nadregionálním významem. Rezervací 
prochází naučná stezka ochrany přírody Žákova hora – Tisůvka. 

● Přírodní rezervace Branty – menší chráněné území zahrnující vlhké rašelinné louky 
nedaleko obce Vepřová. 

● Přírodní rezervace Olšina u Skleného – území v oblasti prameniště Sklenského potoka 
s výjimečným společenstvím smrkových olšin a rašelinných luk. 

● Přírodní rezervace Pod Kamenným vrchem – oblast vlhkých prameništních a rašelinných luk 
navazující na mokřady Kamenného, Fejtovského a Pokorného rybníka u Velkého Dářka. 

● Přírodní rezervace Ranská jezírka – soustava lesních jezírek, která vznikla po těžbě 
železných rud v 18. století. 

● Přírodní památka Brožova skála – rulový skalní útvar v lesích nedaleko obce Tři Studně. 

● Přírodní památka Mlýnský potok a Uhlířky – lesní potoční niva s porosty olšin nedaleko 
obce Vepřová. 

● Přírodní památka Louky u Černého lesa – údolní niva nad rybníkem Konvent u areálu 
zámku ve Žďáře nad Sázavou. 

● Přírodní památka Peperek – rozsáhlé skalisko s balvanovými proudy se 
zachovalými javorovými bučinami.   

● Přírodní památka Rozštípená skála – svahový ortorulový skalní útvar, který je zvětralý tak, 
že vytváří průchozí průrvu. Skála je turisticky zpřístupněna a slouží jako horolezecká stěna. 
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● Přírodní památka Sklenské louky – vlhké rašeliništní louky na prameništi Lamperského 
potoka.  

● Přírodní památka Světnovské údolí – údolní niva Sklenského potoka s výskytem ohrožené 
bledule jarní. 

 

Okolní příroda tak poskytuje řadu cílů pro rozvoj pěší turistiky i cykloturistiky. V blízkém 
i vzdálenějším okolí města se nachází tři naučné stezky:  

- Babín (Matějovský rybník) 

- Dářko (Velké Dářko) 

- Žákova hora - Tisůvka 

Bližší specifikace naučných stezek viz kapitola 7.4.1 podkapitola Naučné a tematické 
pěší trasy.  

 

7.4 Turistická infrastruktura ve městě 

7.4.1 Cyklistické, pěší a lyžařské trasy 

 
Cyklotrasy 

Město a jeho okolí pokrývá kvalitní síť cyklotras, které návštěvníkům 
přibližují turistické cíle. Pro vedení tras jsou využívány komunikace nižších tříd 
s nižším dopravním provozem, polní a lesní cesty. Jde tedy o tzv. cyklotrasy. 
Značené cyklotrasy se v České republice dělí podle úrovně na 4 třídy a 

přidělováním čísel se zabývá Klub českých turistů. Městem prochází jedna cyklotrasa II. třídy 
a IV. třídy. 

Tab. 7.1: Cyklotrasy procházející městem (místními částmi) 

Číslo trasy Průběh cyklotrasy Celkem 
délka (km) 

19 (Posázavská cyklotrasa) Lísek – Nové Město nad Mor. – Žďár nad Sáz. – Havlíčkův 
Brod – Zruč nad Sáz. – Týnec – Davle (Posázavská trasa) 

273 

5061 (Santiniho cyklotrasa) Bystřice nad Pern. – Ostrov nad O. – Žďár nad Sáz. – 

Vepřová – Vojnův Městec (Santiniho cyklotrasa)  
63  

Zdroj: Databáze RRAV 

Tab. 7.2: Cyklotrasy v nejbližším okolí města Žďár nad Sázavou 

Číslo trasy Průběh cyklotrasy 

16 (Českomoravská trasa) Žamberk - Vysoké Mýto - Hlinsko - Přibyslav - Polná - Jihlava - Třešť - 

Telč - Dačice 

103 Kadov – Nové Město n.M. – Obyčtov 

4156 Ledeč nad S. - Sázava u Žďáru 

8470 Sázava u Žďáru – Rosička – Sázava u Žďáru 

8471 Hamry nad Sázavou-rozc. – Samotín – Hamry nad Sázavou-rozc. 

8472 Velká Losenice - Samotín - Velká Losenice 
Pozn. Regionální cyklotrasy označené čtyřčíslím začínající číslicí 8 jsou v terénu označeny jinak než tímto číslem. Ve 
skutečnosti cyklotrasa s uvedeným číslem neexistuje. Tyto cyklotrasy jsou však v terénu řádně vyznačeny, nejsou jen 
zahrnuty do systému značení KČT. 
Zdroj: Databáze RRAV 
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Cyklostezky a MTB trasy 
Ve městě Žďár nad Sázavou byly vybudovány dvě cyklostezky9 (stavebně upravené a 

dopravním značením vymezené komunikace určené cyklistům) v 
severo-jižním směru. První z nich vede okolo řeky Sázavy od 
Pilské nádrže k Domu Kultury, druhá vede souběžně s ulicemi 
Bezručova a Jungmanova. V ostatních případech využívají 
cyklisté stávající silniční síť. 

V roce 2006 byla vybudována cyklostezka vedoucí od Pilské 
nádrže ve Žďáru nad Sázavou ke kamenolomu v Polničce. Stezka 
vede po pravém rovném břehu Pilské nádrže a je rozdělena na 

pruh pro cyklisty a pěší chodce. Dále se připravuje cyklostezka vedoucí od Domu klidného 
stáří k ČOV Žďár nad Sázavou (směr Hamry nad Sázavou    

 

Vhodný terén Českomoravské vysočiny vytváří také kvalitní podmínky pro rozvoj tzv. 
MTB tras, tedy náročné specifické trasy v terénu pro horská kola. V okolí města se žádná 
takto značená trať nevyskytuje.  

 
 
Pěší trasy značené dle KČT 

Pěší turistické trasy značí a pravidelnou údržbu provádí Klub českých 
turistů. Pěší trasy jsou značeny pásovými značkami, které se skládají ze tří 
vodorovných pásů. Prostřední pás, který určuje barvu značené trasy, je červený, 

modrý, zelený nebo žlutý. Žďárem nad Sázavou procházejí značené pěší turistické stezky 
uvedené v následující tabulce.  

Tab. 7.3: Pěší turistické trasy procházející městem 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 – Talský mlýn – Stržanov – Sklené – 
Sykovec (ryb.) – Nové Město na Moravě 

Modrá Polná – Babín (ryb.) – Žďár nad Sázavou – Harusův kopec 

– Tři Studně – Cikháj – Vojnův Městec 

Červená Žďár nad Sázavou (žst.) – Radostín nad Oslavou - Netín  

Modrá Talský Mlýn (hotel) – Nad Pilskou nádrží – Jezero 
Vápenice – U Jordánku – Talský Mlýn (hotel) 

Žlutá U Křížku – Rozštípená skála – Peperek – Zámek – Zelená 

hora - Sklené 
Zdroj: Turistická mapa KČT, šetření RRAV 

Tab. 7.4: Pěší turistické trasy v nejbližším okolí města Žďár nad Sázavou 

barva průběh pěší trasy 

Žlutá Nížkov – Velká Losenice – Račín – Velké Dářko (ryb.) 

Žlutá Matějovská rybník – Nové Veselí – Nad Kyjovem 

Zdroj: Turistická mapa KČT, šetření RRAV 

 

                                                 
9
 Jde o místní komunikace IV. kategorie, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel a která svými 

parametry splňuje požadavky pro uvedené v  ČSN 73 61 10 a vyhlášky ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb. 
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Pro pěší turisty byl vytvořen okruh městem „Cestou do kláštera“, který začíná u nádraží 
ČD, dále pokračuje přes náměstí Republiky k Pilské nádrži, klášteru, kapli sv. Jana 
Nepomuckého a vrací se zpět přes ulice Polní, Hlohová, Luční a Studentská k nádraží ČD.  

 
Klub českých turistů Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou 

KČT TJ Žďas Žďár nad Sázavou byl založen v roce 1929, kdy došlo ke schválení 
stanov odboru klubu. Členové odboru se věnovali zejména značení turistických cest v okolí 
Žďáru. Před hotelem Veliš na náměstí instalovali velkou mapu Žďárska s barevně 
vyznačenými turistickými cestami. V polovině 30. let postavil klub u Velkého Dářka restauraci 
s chatkami pro ubytování turistů. Další rozvoj turistiky přerušila druhá světová válka. Největší 
zájem o turistiku byl zaznamenán zejména v 70. a 80. letech. Odbor turistiky se v současné 
době podílí na organizování dálkových pochodů, značná pozornost je věnována etapovým 
pochodům a kulturně poznávací činnosti. 

Klub zajišťuje ve spolupráci s KČT Regionální komisí značení kraje Vysočina údržbu 
značení v okolí města.  

 
 
Naučné a tématické pěší trasy 
 
Naučná stezka Babín 

Naučná stezka Babín v délce 5,5 km vede kolem Matějovského rybníka. Celkem 11 
informačních tabulí pojednává o místních vodních a rašelinných společenstvech.  

 
Naučná stezka Dářko 

Naučná stezka Dářko provádí návštěvníky kolem největšího rybníka na Českomoravské 
vrchovině Velké Dářko (205 ha), vybudovaného již roku 1480 pro pohon hamrů (zařízení 
sloužící pro zpracování železné rudy). Velké Dářko se považuje za prameniště řeky Sázavy. 
Okruh v délce 12 km s patnácti informačními zastávkami prochází okolními močály a 
rašeliništi. Návštěvníci tak mohou zhlédnout krásy Národní přírodní rezervace Radostínského 
rašeliniště a Dářka.  

 

Naučná stezka Žákova hora – Tisůvka 
Naučná stezka Žákova hora – Tisůvka  v délce 10 km s 12 informačními tabulemi 

prochází obcí Cikháj známou partyzánským odbojem za 2. světové války, kde působila známá 
brigáda Mistra Jana Husa. Naučná stezka vede kolem původního jedlobukového pralesa a 
seznamuje návštěvníky s přírodními zajímavostmi například i s pramenem Svratky.  
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Obr. 7.1: Turistická a cyklistická mapa Žďár nad Sázavou a okolí 

 
Zdroj: www.turistika.cz 

 
 
Lyžařské trasy 

V zimním období je krajina v okolí města protkána běžeckými trasami. Mimo tras kolem 
města Žďár nad Sázavou se udržuje také propojení Žďáru s obcemi Račín, Tři Studně a 
s trasami na Novoměstsku. Od roku 2004 zde upravuje lyžařské tratě TJ Žďas – oddíl 
lyžování s centrem v Ski areálu Martina Koukala.  

V běžeckém Ski areálu Martina Koukala nalezneme pět okruhů upravovaných rolbou: 
- Žďárský okruh (12 km) 
- Polničský okruh (12 km) 
- Škrdlovický okruh (9 km) 
- Losenický okruh (9 km) 
- Hamerský okruh (8 km) 

Dále čtyři okruhy pravidelně upravované skútrem: 
- Žďár – Račín – Žďár 
- Žďár – Tři Studně – Žďár 
- Hamry nad Sázavou 
- Račín – Ždírec nad Doubravou – Račín 

Dva okruhy nepravidelně upravované skútrem: 
- Velká Losenice – Račín – Velká Losenice 
- Grunt – pod Zelenou horou - Grunt 
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7.4.2 Ubytování a stravování 

 
Ubytování 

Kvalitní nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit je nedílnou součástí a základním 
předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu v území. V současné době existuje jednotná 
klasifikace ubytovacích zařízení pro kategorii hotel, hotel garni, pension a motel, dále pro 
ubytování v soukromí, kempy a chatové osady a pro ubytovny. Certifikace ubytovacích 
zařízení byla zahrnuta do Státní koncepce politiky cestovního ruchu se záštitou Ministerstva 
pro místní rozvoj. Certifikace vede k nárůstu kvality poskytovaných služeb, ke zvýšení 
transparentnosti trhu a k větší ochraně spotřebitele. 

Celková kapacita ubytovacích zařízení je cca 530 lůžek (zařízení poskytující celoroční 
ubytování). Další větší počet ubytovacích kapacit se vzhledem k turistickému potenciálu 
území nachází v okolí města. Ceny ubytování jsou různě, ceny se pohybují v částkách od 150 
Kč až po částky přesahující 2000 Kč za lůžko (dle kvality, zázemí a doprovodné nabídky v 
daném ubytovacím zařízení). Široká nabídka ubytovacích zařízení uspokojí jak náročnější 
klientelu, tak klientelu preferující levné ubytování. 

Největším ubytovacím zařízením je tříhvězdičkový Hotel Jehla, který slouží i jako 
významné konferenční centrum. Zařízení se dělí na hotel s 50 pokoji a hostel se 127 pokoji 
(společné sociální zařízení na chodbě). 

V roce 2001 došlo ke kompletní rekonstrukci hotelu Tálský mlýn, což posunulo úroveň 
ubytování do vyšší kategorie v rámci klasifikace ubytovacích zařízení. V hotelu se tak 
podstatně zvýšila návštěvnost. Hotel provozuje příspěvková organizace města CERUM, která 
také provozuje Informační centrum v budově Staré Radnice, hotelový dům Morava a 
autokempink Pilák. V roce 2002 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v 
autokempingu Pilská nádrž. Toto rovněž přispělo ke zvýšení standardu nabízených služeb 
návštěvníkům. 

V období letních (případně i jarních) prázdninách nabízí ubytování rovněž Domov 
mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou. Ubytování je vhodné především pro 
sportovní oddíly, soustředění, skupiny i jednotlivce. K dispozici je tělocvična a jiná 
sportoviště, celodenní stravování ve vlastním stravovacím zařízení. 

Tab. 7.5: Ubytování ve městě 

Název - provozovatel Adresa (ulice) Kapacita 

lůžek
10

 

Provoz 

Grunt*** Vysocká 62 31 Celoročně 

Tálský mlýn** Tálský mlýn 18 38 Celoročně 

Hotel Jehla*** Kovářova 4 146 Celoročně 

Fit* Horní 30 64 Celoročně 

U Labutě*** Náměstí Republiky 70 38 Celoročně 

Hotelový dům Morava Horní 22 126 Celoročně 

Hotel „H“*** Strojírenská 372 70 Celoročně 

Penzion Na Stezce Dvorská 21 5 Celoročně 

Penzion V kapli Zámek 13 10 Celoročně 

Penzion Santini Veselská 8/13 9 Celoročně 

Autokempink Pilák   Sezoně 

Autokemp ATC Pohoda   Sezoně 

Domov mládeže Střední školy 

technické Žďár nad Sázavou 

Komenského 8  Sezoně 
Zdroj: šetření RRAV 

 

                                                 
10

 Jde o hodnoty, jenž se vhledem k možnosti umístění přistýlek v některých zařízeních můžou měnit.  
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Stravovací kapacity 
Nedílnou součástí nabídky cestovního ruchu jsou kvalitní stravovací služby. Výčet 

stravovacích zařízení ve Žďáře nad Sázavou jsou součástí tab. 7.6. Mimo níže uvedená 
stravovací zařízení se ve městě nachází celá řada podniků bez možnosti stravování (tj. teplá 
jídla), a to kavárny, pohostinství, pivnice aj. 

Tab. 7.6: Možnosti stravování ve Žďáře nad Sázavou 

Stravovací zařízení Adresa Kapacita (cca) 

Astra Brodská 4 100 

Bowling club max Náměstí Republiky 146 100 

Bufet Šmak Nádražní 66/1 25 

Cocktail Bar Havana  Náměstí Republiky 64 20 

Convent Horní 28 97 

Corso Bezručova 1497 50 

Čínská restaurace Náměstí Republiky 32 56 

Grunt Vysocká 62 60 

Hospůdka Na stezce Dvorská 21 50 

Hospůdka U Tomáše Strojírenská 4 70 

Hotel H Strojírenská 372 50 

Hotel Jehla Kovářova 214/4 70 

Krystal Libušínská 183 70 

Nádražní restaurace Chelčického 1 50 

Nonstop Klub Laguna Nádražní 46 70 

Pavlač Nádražní 52 75 

Pivnice U kapitána Vnitřní 6 55 

Pizzeria Nicolo Náměstí Republiky 7 60 

Pizzerie Pod Věží Radniční 1 40 

Radniční restaurace Náměstí Republiky 24 50 

Restaurace U Sokola Strojírenská 4 45 

Restaurace U Chalupy Veselská 9/15 60 

Restaurace U Pily Bezručova  50 

Restaurace U Tomáše Strojírenská 4 40 

Steak Jack bar Na Úvoze 15 30 

Süssův hostinec Veselská 1 40 

Swing club Nádražní 66 70 

Táferna Santini 4/38 90 

Tálský mlýn Tálský mlýn 18 60 

U Labutě Náměstí Republiky 70 75 

Vesna Horní 1134/4 60 

Xell Náměstí Republiky 49 32 
  Zdroj: propagační materiály Města Žďár nad Sázavou, vlastní šetření RRAV 

 
 
Kongresová a konferenční turistika 

Ve městě Žďár nad Sázavou se v posledních letech významně rozvíjí kongresová a 
konferenční turistika. Služby a zázemí pro pořádání kongresů a konferencí nabízí Hotel Jehla, 
kde je pořadatelům k dispozici kongresové centrum. Tvoří jej velký plně vybavený 
kongresový sál s kapacitou až 199 osob a devět učeben o celkové kapacitě 165 míst pro 
školení a semináře. Stravování pro účastníky konferencí zajišťuje hotelová restaurace 
s kapacitou 70 osob, zahrádka až pro 30 osob a pivní zahrádka pro 100 osob. 

Menší školící zařízení nabízí Penzion V kapli (zasedací místnost o kapacitě 30 míst), 
Hotel Fit (učebny a klubovny), Hotel H (školící místnost s 40 – 55 míst) a Tálský mlýn (50 
školících míst).  
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Za výhodnou lze považovat i polohu města v centrální části České republiky. Město je 
přístupné silniční dopravou z dálnice D1 (25 km) a městem prochází významná železniční 
trať č. 250 (Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav).  

 
 

7.5 Propagace města 

Stěžejní úlohu v oblasti propagace města z pohledu zajištění informačního servisu pro 
návštěvníky města zastává Informační turistické centrum Žďár nad Sázavou (ITC) sídlící na 
náměstí Republiky, kde návštěvníci zdarma obdrží informace o městě a jeho historických 
památkách, možnostech ubytování a stravování, kulturních akcí, výletech do okolí apod. Od 
roku 1993 ITC provozuje cestovní kancelář Santini Tour a příspěvková organizace města 
CERUM. 

Informační a turistické centrum Zámek Žďár zajišťuje prohlídky historického areálu 
bývalého cisterciáckého kláštera, služby průvodců, prodej vstupenek a upomínkových 
předmětů. Provozovatelem informačního a turistického centra je firma Žďas, a.s. 

 

7.5.1 Internetové prezentace a propagační materiály 

Internetová turistická propagace města je zajišťována především prostřednictvím 
internetových stránek www.zdarns.cz administrované Městem Žďár nad Sázavou a 
www.zamekzdar.cz spravované Zámkem Žďár nad Sázavou, který je ve vlastnictví rodu 
Kinských. Tyto internetové stránky poskytují určité informace v oblasti cestovního ruchu 
(ubytování, kulturní a sportovní akce apod.). Chybí však ucelené informace o turistické 
nabídce, službách pro návštěvníky, tipech na výlety do okolí apod.. Základní informace o 
městě v oblasti cestovního ruchu dále poskytuje řada turistických internetových stránek 
(serverů). Jedná se především o stručné informace v rámci jejich celkové nabídky.  

Vlastní internetová propagace poskytovatelů služeb je na nižší úrovni. Některá 
ubytovací zařízení nemají ani vlastní internetové stránky. Nižší je také vzájemná provázanost 
internetových stránek. 

Hlavními subjekty v oblasti distribuce propagačních materiálů jsou Informační turistická 
centra Žďár nad Sázavou a Zámek Žďár. Jde především o propagační materiály mapující 
historické zajímavosti města a okolí, ubytovací a stravovací zařízení ve městě, možnosti 
využití volného času apod. Pracovníci infocentra také poskytují za poplatek průvodcovské 
služby. Návštěvníci mohou informace obdržet ve dvou světových jazycích, a to angličtině a 
němčině.  

 V roce 2006 získalo město dotaci z fondu EU, grantového programu „Podpora 
regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina“ ve výši 624.450 Kč na 
vydání propagačních materiálů města pod názvem „Vítejte na Žďársku“. Tento informační 
balíček získal v roce 2007 první místo Euroregion propag 2007 jako nejlepší propagační 
materiál roku. 

 

 

7.6 Volnočasové aktivity 

Zázemí pro trávení volného času je důležitou materiálně-technickou složkou cestovního 
ruchu. Návštěvníci Žďáru nad Sázavou mohou využít kvalitní kulturní a sportovní 

http://www.zdarns.cz/
http://www.zamekzdar.cz/
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infrastrukturu města. Mimo návštěvy kulturních památek, muzeí a galerií mohou také pro 
trávení volného času využít místní kino, popřípadě navštívit celou řadu tradičních 
společenských a kulturních akcí pořádaných Městem Žďár nad Sázavou či místními spolky a 
sdruženími.  

Severozápadním směrem od města se nachází Pilská vodní nádrž, která slouží k vodní 
rekreaci. Jedná se o údolní přehradu na řece Sázavě o rozloze 66 ha a o maximální hloubce 
6,7 m. U nádrže je situován hotel Tálský mlýn a dva autokempy (Autokempink Pilák a ATC 
Pohoda). 

Z pohledu celkového zkvalitnění turistické infrastruktury s důrazem na volnočasové 
aktivity je připravovaný záměr Města Žďár nad Sázavou řešící výstavbu soustavy bazénu, 
sportovišť a doprovodné infrastruktury v areál u Pilské nádrže. Projekt (vč. umístění) byl 
v roce 2006 schválen Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou. V současné je ukončena 
projektová příprava a projekt je připravován k podání žádosti do Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihovýchod. Náklady projektu dosahují 70 mil. Kč. 

 
V oblasti aktivního trávení volného času mohou dále návštěvníci ve městě a okolí 

využít především: 
- bazén (Hotel FIT), plavecký bazén se saunou (4. ZŠ), 
- zázemí sportovišť ve městě (viz kapitola 6.3.3), 
- značené cyklistické a pěší trasy a cyklostezky (viz kapitola 7.4.1), 
- návštěva kulturních zařízení (6.3.2),     
- pravidelné společenské akce ve městě a okolí (viz kap. 6.3.5), 
- projížďka na koni (Hotel Grunt), 
- bowlingové centrum, 
- houbaření,  
- rybaření v okolních rybnících. 
 

 

7.7 Hodnocení potenciálu cestovního ruchu dle ÚÚR 

Podkladem pro zpracování této kapitoly je studie Hodnocení potenciálu cestovního 
ruchu na území ČR, kterou zadalo ke zpracování Ministerstvo pro místní rozvoj Ústavu 
územního rozvoje Brno (ÚÚR). Studie byla zpracována v roce 2001. Tento materiál je 
významný z hlediska zmapování rozvojových možností cestovního ruchu v ČR, ale také i ve 
vztahu např. pro přerozdělování dotací a podpor na rozvoj cestovního ruchu. Z tohoto 
důvodu je vhodné výstupy ze studie vztahující se ke Žďáru nad Sázavou uvést také v rámci 
kapitoly věnované cestovnímu ruchu ve městě. 

Hodnocení celkového potenciálu cestovního ruchu vychází z bodování dílčích potenciálů, 
tj. potenciál přírodního a kulturního subsystému. Přírodní subsystém zahrnuje aktivity 
založené na aktivní turistice, rekreaci, poznávání přírody nebo takové, které přírodu využívají 
jako prostředí pro specializované sportovní činnosti. Kulturní subsystém zahrnuje aktivity 
vyjádřené cestami za kulturním poznáním či za zábavnými i jinými akcemi.  

Výsledkem je kategorizace všech měst a obcí podle jejich vnitřních přírodních a 
kulturních atraktivit, které mohou zaujmout turisty a návštěvníky. Skutečná návštěvnost 
lokalit či údaje o ubytovacích kapacitách nebyly předmětem hodnocení, pouze stávající míra 
atraktivity jednotlivých obcí.  

Město Žďár nad Sázavou bylo ohodnoceno celkově 185 body, což je klasifikováno jako 
velmi vysoký potenciál. Přičemž více byl ohodnocen potenciál kulturního subsystému (106 
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bodů) oproti potenciálu přírodního subsystému (79 bodů). Do hodnocení byly zahrnuty tyto 
indikátory: 

a) indikátory přírodního subsystému: přírodní pozoruhodnosti, pěší turistika, 
cykloturistika, sjezdové zimní sporty, lyžařská turistika, rekreace u vody, 
rekreace typu lesy/hory, venkovská turistika, vodní turistika, horolezectví, 
závěsné létání, sportovní myslivost, sportovní rybolov, pozorování vodních 
ptáků; 

b) indikátory kulturního subsystému: lázeňská funkce, kulturně historické 
památky a soubory, skanzeny a muzea, kongresy a konference, kulturní akce, 
sportovní akce, církevní akce, veletrhy a tematické trhy, místní produkty, 
přeshraniční činnosti.  

V rámci obcí s rozšířenou působností (ORP) v kraji Vysočina má Žďár nad Sázavou 
druhý nejvyšší celkový potenciál v oblasti cestovního ruchu. Silnou stránkou pro rozvoj 
cestovního ruchu ve městě jsou především kulturně historické památky, významně se 
rozvíjející kongresová turistika a kvalitní životní prostředí se zachovalým přírodním krajinným 
rázem. 

Tab. 7.7: Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v obcích s rozšířenou působností (ORP) v kraji 
Vysočina. 

Město Celkový potenciál 
Potenciál přírodního 

subsystému 

Potenciál kulturního 

subsystému 

Bystřice nad Pernštejnem 114 72 42 

Havlíčkův Brod 161 54 107 

Humpolec 104 47 57 

Chotěboř 59 44 15 

Jihlava 191 59 132 

Moravské Budějovice 89 44 45 

Náměšť nad Oslavou 125 68 57 

Nové Město na Moravě 162 60 102 

Pacov 97 40 57 

Pelhřimov 154 35 119 

Světlá nad Sázavou 87 62 25 

Telč 180 49 131 

Třebíč 115 53 62 

Velké Meziříčí 117 55 62 

Žďár nad Sázavou 185 79 106 
Zdroj: ÚUR Brno - Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČR 
 

Tab. 7.8: Rozdělení obcí a měst do intenzitních zón 

Bodové rozmezí Intenzitní zóna 

1 – 25 základní potenciál 

26 – 50 zvýšený potenciál 

51 – 100 vysoký potenciál 

101 – 200 velmi vysoký potenciál 

201 a více bodů výjimečný potenciál 
Zdroj: ÚUR Brno - Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČR 

Součástí studie je i publikace věnující se typologizaci mikroregionů cestovního ruchu, 
které byly koncipovány jako relativně homogenní krajinné celky vyplňující a skládající 
marketingové regiony cestovního ruchu ve vymezení České centrály cestovního ruchu. Město 
Žďár nad Sázavou leží v marketingovém mikroregionu – Žďárské vrchy.   
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7.7.1 Rozvojové možnosti mikroregionu cestovního ruchu – Žďárské vrchy 

Jedná se o mikroregion s vysoce rozvinutými podmínkami turistické územní nabídky. 
Vedle kvalitních přírodních faktorů zastoupených CHKO Žďárské vrchy se zejména uplatňuje 
městská turistika s hlavním soustředěním právě do Žďáru nad Sázavou (kostel na Zelené 
hoře – památka UNESCO). Z hlediska typologizace mikroregionů cestovního ruchu má 
mikroregion Žďárské vrchy výrazně vysoké rozvojové možnosti, a to v oblasti přírodní i 
kulturní. Při podrobnější analýze má nejvyšší potenciál pěší turistika, lyžařská turistika a 
městská turistika. 

 

Obr. 7.2: Srovnávací graf možností rozvoje podnětů cestovního ruchu v mikroregionu Žďárské vrchy  

velmi vyso- 
ký potenciál  

                  

vysoký 
potenciál 

                  

zvýšený 
potenciál 

                  

základní 
potenciál 

                  

 RP ZS VT PT CyT LT VoT MR HZL MT KPT KT KSV CT SKT SPT LP TL 
Zkratky: RP – rekreační pobyty; ZS – cesty za zimními sporty; VT – venkovská turistika; PT – cesty s účelem provádět pěší turistiku, CyT – cesty 
s účelem provádět cykloturistiku, LT – cesty s účelem provádět lyžařskou turistiku, VoT – cesty s účelem provádět vodní turistiku, MR – cesty za 
sportovní myslivostí, rybářstvím, organizovaným pozorováním zvěře; HZL – cesty za horolezectvím, závěsným létáním a jinými sporty v přírodě; 
MT – městská turistika; KPT – mimoměstská kulturně poznávací turistika; KT – kongresová turistika; KSV – cesty za kulturními, sportovními a 
výstavními akcemi; CT – církevní turistika; SKT – specifická kulturní turistika; SPT – specifická příhraniční turistika; LP – cesty za lázeňskými 
pobyty; TL – turistika do lázeňských míst. 
Zdroj: ÚUR Brno - Hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČR 
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88..  DDOOPPRRAAVVAA  AA  TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  

 

8.1 Doprava 

8.1.1 Silniční doprava 

Komunikační silniční síť na území města Žďár nad Sázavou a jeho místních částí je 
tvořena dvěmi silničními komunikacemi I. třídy (I/19 a I/37) tvořící kostru města, jednou 
silniční komunikací II. třídy (II/353), několika komunikacemi III. třídy a řadou místních 
komunikací. Nejbližšími sjezdy/nájezdy z dálnice D1 je exit ve Velkém Meziříčí (27,5 km) a 
exit Velký Beranov (29 km). Město Žďár nad Sázavou je důležitým silničním i železničním 
dopravním uzlem.  
 
Silnice I. třídy 

Nejdůležitějším dopravním tahem procházející městem západovýchodním směrem je 
silniční komunikace I/19 Nezbavětice – Tábor – Pelhřimov – Žďár nad Sázavou – Sebranice 
(patří do kategorie S 9/50), která dopravně spojuje Žďár nad Sázavou s Jihočeským krajem. 
Silnice I/19 prochází katastrálními územími města Žďár nad Sázavou, místními částmi 
Mělkovice a Veselíčko. Intenzita provozu na této komunikaci v úseku Hamry nad Sázavou – 
Žďár nad Sázavou se pohybuje v hodnotách od 7 000 – 10 000 vozidel/den a v centru města 
Žďár nad Sázavou dokonce 10 000 až 13 000 vozidel/den. V zastavěném území je proto 
vykazována také zátěž z hlediska hluku a exhalací. V úseku Žďár nad Sázavou – Nové Město 
na Moravě intenzita dopravy zůstává na podobné úrovni jako v centru.  

Druhou významnou dopravní tepnou procházející severojižním směrem Žďárem nad 
Sázavou je silniční komunikace I/37 Trutnov – Hradec Králové – Pardubice – Žďár nad 
Sázavou – Velká Bíteš (kategorie S 11,5/80). Komunikace se napojuje ve Velké Bíteši na 
dálnici D1. Silnice vede katastrálními územími Žďáru nad Sázavou a místní částí Stržanov. Na 
silnici I/37 v úseku Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou dosahuje intenzita silničního 
provozu hodnot 7 000 – 10 000 vozidel/den. V centru Žďáru nad Sázavou (ulice Brněnská) 
byly v roce 2005 naměřeny rekordní hodnoty pohybující se v rozmezí 15 000 – 20 000 
vozidel/den. Mezi Žďárem nad Sázavou a Škrdlovicemi již intenzita dopravy na komunikaci 
I/37 dosahovala nižších hodnot 5 000 – 7 000 vozidel/den. Územní plán města Žďár nad 
Sázavou počítá s obchvatem této přetížené silniční komunikace. 
 

Tab. 8.1: Charakteristika silnic I. třídy procházející Žďárem nad Sázavou v kontextu ČR 

Komunikace Průběh silnice Délka 

I/19 Nezbavětice – Rožmitál pod Třemšínem – Lety – Milevsko – Oltyně – Tábor – 
Pelhřimov – Pohled – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Sebranice 

 

225 km 

 

I/37 Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Ohrazenice – Pardubice – Chrudim – 
Ždírec – Žďár n. Sázavou – Velká Bíteš 

145 km 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
Silnice II. třídy 

Silniční komunikace II/353  Polička – Žďár nad Sázavou – Jihlava tvoří součást tzv. 
páteřní sítě kraje Vysočina. Komunikace ústí do města ze severovýchodu a pokračuje 
jihozápadním směrem. Zároveň prochází katastrálními územími Žďáru nad Sázavou a místní 
částí Radonín.  
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Tab. 8.2: Charakteristika silnice II. třídy procházející Žďárem nad Sázavou v kontextu ČR  

Komunikace Průběh silnice Délka 

II/353 Polička - Borovnice - Fryšava pod Žákovou horou - Žďár nad Sázavou - Nové 
Veselí - Bohdalov - D1 - Jihlava  

77 km 

 

Zdroj: Kraj Vysočina (www.kr-vysočina.cz) 

 
 
Obr. 8.1: Intenzita dopravy na komunikacích ve Žďáru nad Sázavou v roce 2005 

 
Legenda: 16425 – počet vozidel za 24 hodin 
             6-1582 – místo stanoviště a číslo sčítacího úseku 
            37 – číslo silniční komunikace  
  
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Sčítání dopravy v roce 2005   

 
 
 
Silnice III. třídy  

Silniční síť dále doplňují následující silnice III. třídy (kategorie S 7,5/60 (50), 
S 6,5/50), které spojují menší obce v okolí se Žďárem nad Sázavou a místní části s ostatními 
obcemi v okolí. Nejfrekventovanější silnicí III. třídy je III/35421 Žďár nad Sázavou – Jámy – 
Hlinné. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poli%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Borovnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fry%C5%A1ava_pod_%C5%BD%C3%A1kovou_horou
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Vesel%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_Vesel%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohdalov
http://cs.wikipedia.org/wiki/D1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava
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Tab. 8.3: Silnice III. třídy ve Žďáře nad Sázavou 

Komunikace Průběh silnice 

III/350 16 Žďár nad Sázavou – Polnička 

III/354 21 Žďár nad Sázavou – Jámy – Hlinné 

III/354 20 Mělkovice – Řečice – Radešínská Svratka 

III/018 43 Šlakhamry – Žďár nad Sázavou 

III/354 22 Veselíčko – Jámy 

Zdroj: www.kr-vysocina.cz 
 

 
 
Místní komunikace 

Na výše uvedené komunikace navazuje síť místních komunikací o celkové délce 61,5 
km. Některé úseky místních komunikací jsou v nevyhovujícím stavu, což se negativně 
projevuje na průjezdnosti a na bezpečnost silničního provozu ve městě. Úpravy musí 
směřovat především ke zmírnění a odstranění nejzávažnějších dopravních závad, ke 
zkvalitnění povrchů a dodržování kategorijních šířek. V rámci silniční dopravy jsou nejvíce 
zatíženy ulice Neumannova, Smetanova, Strojírenská, Revoluční, Nádražní, Chelčického, 
Studentská a Kopečná. 

 Pěší doprava probíhá na samostatných vybudovaných chodnících a částečně v místech, 
kde to umožňuje nízká intenzita dopravy, i na vozovce. Jednotlivé ulice a chodníky jsou 
rekonstruovány postupně. V současné době se ve Žďáře nad Sázavou klade důraz na 
bezbariérové řešení propojení chodníků, komunikací a veřejných budov. 

 

Parkování 
Ve Žďáře nad Sázavou se nachází několik funkčních ploch, kde byly vystavěny řadové 

garáže. U zástavby rodinných domů jsou garáže v rámci objektu nebo jednotlivé na 
pozemcích domů. Parkování vozidel je dále realizováno na stávajících parkovištích a 
umožněno na vybraných úsecích vozovek místních komunikací. Parkovací místa chybí 
některých lokalitách města, v rámci ÚPD jsou navrženy hromadné garáže právě v lokalitě u 
sídliště Pod vodojemem. V nedávné minulosti bylo nově vybudováno 230 parkovacích míst 
v lokalitě sídliště Stalingrad. 

V prostoru náměstí Republiky a na centrálním parkovišti v ulici Neumannova funguje 
placené parkování. Do budoucna se počítá s rozšířením parkovacích stání v centru města. 
Parkoviště spravuje Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb. 

 V místních částech Mělkovice, Veselíčko, Radonín a Stržanov se výraznější potřeby na 
rozšiřování stávajících možností parkování a odstavování vozidel na veřejných pozemcích ani 
podél komunikací nevyskytují. 

 

Cyklistická doprava 
Ve městě byly vystavěny tři cyklostezky11. Jedna kopíruje tok řeky Sázavy od Pilské 

nádrže k Domu Kultury, druhá je souběžná s ulicemi Bezručova a Jungmanova a třetí 
cyklostezka má následující průběh ulice 1. máje – ul. Okružní – ul. Dolní – ul. Brodské.  

                                                 
11

 Cyklostezka je jízdní pruh pro cyklisty oddělený od motoristické dopravy. V rámci města jde o společné stezky 
pro chodce a cyklisty. 
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V roce 2006 byla dále vybudována cyklostezka vedoucí od Pilské nádrže ve Žďáru nad 
Sázavou ke kamenolomu v Polničce. Stezka vede po pravém rovném břehu Pilské nádrže a je 
rozdělena na pruh pro cyklisty a pěší chodce. V místě, kde se stezka nejvíce přibližuje k 
silnici, která vede do Polničky, jsou nainstalována svodidla (silnice/stezka) a zábradlí 
(stezka/voda).      

 

Dále územím města prochází dvě cyklotrasy12: 

 cyklotrasa č. 19 Lísek – Nové Město nad Mor. – Žďár nad Sáz. – Havlíčkův Brod – 

Zruč nad Sáz. – Týnec – Davle (Posázavská trasa)     

o průběh trasy v rámci sledovaného území:  m. č. Mělkovice, m. č. Veselíčko a město Žďár 
nad Sázavou 

 cyklotrasa č. 5061 Bystřice nad Pern. – Ostrov nad O. – Žďár nad Sáz. – Vepřová – 

Vojnův Městec (Santiniho cyklotrasa) 

o průběh trasy v rámci sledovaného území: město Žďár nad Sázavou 

 

Železniční doprava 
Železniční doprava hraje ve Žďáru nad Sázavou významnou roli. Městem prochází 

dvojkolejná elektrifikovaná železniční trať národního významu č. 250 Havlíčkův Brod – Žďár 
nad Sázavou – Křižanov – Brno s traťovou rychlostí 100 km/hod a jednokolejná 
neelektrifikovaná železniční trať místního významu č. 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město 
na Moravě – Tišnov s traťovou rychlostí 50 km/hod.  
 
Letecká doprava 

Město Žďár nad Sázavou ani jeho okolí není cílem mezinárodních ani vnitrostátních linek 
letecké dopravy. Co se týče blízkosti ostatních letišť, nejbližší veřejné mezinárodní letiště 
s pravidelným letovým provozem je Letiště Brno - Tuřany.  
 
Lodní doprava 

Ve městě Žďár nad Sázavou se vodní doprava nevyskytuje. 
 

Zemědělská doprava 
Zemědělská doprava probíhá z části po samostatných zemědělských a polních 

komunikacích, zčásti po místních komunikacích a silnicích III. třídy. Směřuje především 
severním a východním směrem, kde se nacházejí největší střediska zemědělské výroby. 
Zemědělská doprava nepředstavuje zásadní problém vzhledem ke stupni zemědělského 
využívání přilehlých pozemků.  
 

 

8.1.2 Dopravní obslužnost 

Veřejná železniční doprava 
Jak již bylo uvedeno výše, městem prochází železniční trať č. 250 a 251. Trať č. 250 má 

významnější funkci a slouží pro dopravu cestujících ve směru Praha – Brno. 

Na území města se nachází nádraží Žďár nad Sázavou a vlaková stanice Veselíčko 
(místní část). 

 

                                                 
12

 Cyklistická trasa převážně vedená po stávajících komunikacích souběžně z dopravou automobilovou. 
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Tab. 8.4: Počet místních osobních železničních linek směr Praha – Žďár nad Sázavou - Brno 

Období osobní a spěšné vlaky 

Pracovní den 14 

Sobota 11 

Neděle 11 

Období rychlíková spojení 

Pracovní den 9 

Sobota 9 

Neděle 8 
Zdroj: www.idos.cz 

 

Tab. 8.5: Počet místních osobních železničních linek směr Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – 
Tišnov 

Období osobní a spěšné vlaky 

Pracovní den 13 

Sobota 8 

Neděle 11 
Zdroj: www.idos.cz 

 
Veřejná autobusová doprava 

Základní dopravní obslužnost ve spádovém území města Žďár nad Sázavou zajišťuje 
převážně firma ZDAR, a.s. a ICOM Transport, a.s. Ostatní společnosti jsou zastoupeny v 
menší míře a to pouze u dálkových linek. Jde především o společnosti CONNEX Východní 
Čechy, a.s., ČSAD Ústí n. Orlicí, a.s., ČAS-SERVICE, a.s. aj. 

Tab. 8.6: Počet místních meziměstských a dálkových linek ve městě 

 místní meziměstská linka dálková linka mezinárodní linka 

Všední den 168 11 0 

Sobota 32 9 0 

Neděle 50 13 0 
Pozn. uvedené hodnoty jsou průměrné. V návaznosti na státní svátky, školní prázdniny apod. dochází k odchylkám. 
Zdroj: www.idos.cz 

 

Autobusové nádraží se nachází v bezprostřední blízkosti vlakového nádraží v ulici 
Chelčického. Spolu tak tvoří důležitý přestupní uzel veřejné dopravy. V areálu autobusového 
nádraží nalezneme i stanoviště taxislužby.  

Ve městě dále působí Městská hromadná doprava Žďár nad Sázavou (MHD), která 
ulehčuje dopravní přetíženosti centra. Na území města Žďár nad Sázavou se nachází 37 
zastávek MHD Žďár nad Sázavou, kde jezdí celkem 13 autobusových linek MHD (viz tab. 
8.7.). Hlavní a nejfrekventovanější linka vede severojižním směrem a spojuje areál TOKOS se 
železničním nádražím.   

Tab. 8.7: Seznam linek MHD Žďár nad Sázavou 

Linka Průběh trasy 

1A HETTICH - nádraží - ZR 3 - ZR 5 - TOKOZ a zpět 

1B nádraží - ZR 3 - TOKOZ a zpět 

1C nádraží - Novoměstská - ZR 4 - TOKOZ a zpět 

1D nádraží - pošta - ZR 3 - TOKOZ a zpět 

2A nádraží - náměstí - ZR 5 - Pilská nádrž 

2B nádraží - ZR 3 - ZR 5 - Pilská nádrž a zpět 

3A nádraží - pošta - ZR 3 - náměstí - ZR 7 a zpět 

3B Brněnská - nádraží - ZR 3 - náměstí - ZR 7 a zpět 

http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd1a1.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd1b.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd1c.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd1d.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd2a1.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd2b.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd3a.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd3b.htm
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3C nádraží - ZR 3 - ZR 4 - Jamská - Jamská II a zpět 

4A nádraží - ZR 4 - Libušín - ZR 3 - nádraží 

4B nádraží - ZR 7 - ZR 4 - Libušín - ZR 3 - nádraží 

5 nádraží - náměstí - Vejmluvova - nádraží 

6 nádraží - ZR 3 - náměstí - ZR 7 - ZR 5 - Zelená Hora, hřbitov a zpět 
Zdroj: MHD Žďár nad Sázavou 

 

Veřejná autobusová doprava obsluhuje všechny místní části. Dostatečná dopravní 
obslužnost je zajištěna i o víkendech. 

 

Tab. 8.8: Spojení místních částí s městem Žďár nad Sázavou 

Místní části Všední den 
Víkend 

Sobota Neděle 

Mělkovice 31 6 6 

Střžanov 23 3 5 

Veselíčko 31 6 6 

Pozn. v tabulce jsou zahrnuty pouze přímé spoje 
Zdroj: www.idos.cz 

 

Tab. 8.9 shrnuje počet přímých spojů mezi vybranými městy – Jihlava, Praha a Brno.  
Cesta do Prahy i Brna autobusem je oproti železniční dopravě ve většině případu spojená 
s nutností přestupu. Spojení s krajským městem Jihlavou je ve všední den průměrně 
zajištěno 19 linkami. Žďár nad Sázavou je přímo propojen autobusovou dopravou i s dalšími 
velkými krajskými městy, např. Pardubice, Hradec Králové, Olomouc.   

 

Tab. 8.9: Přímé linky do vybraných měst a obcí v ČR 

Směr Všední dny 
Víkend 

sobota neděle 

Jihlava 19 6 9 

Praha 1 0 1 

Brno 4 2 2 
Zdroj: www.idos.cz 

 

  

http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd3c.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd4a.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd4b.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd5.htm
http://www.mhd-zr.xf.cz/jizdrady/1mhd6.htm
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8.2 Technická infrastruktura 

8.2.1 Vodovodní síť 

 
A. Město Žďár nad Sázavou 

Město Žďár nad Sázavou má vybudovaný veřejný vodovod. Vlastníkem veřejného 
vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem vodovodu je Vodárenská 
akciová společnost, a.s, divize Žďár nad Sázavou. Město je zásobováno ze tří zdrojů pitné 
vody: 

- prameniště Lhotka (8,2 l/s), 

- přivaděč DN 300 Mostiště (50 l/s), 

- přivaděč DN 300 Vír (50 l/s). 

 
Město má dvě tlaková pásma: 

- I. tl. pásmo (557 - 590 m.n.m.) má řády vybudované v letech 1938 – 1947. 

- II. tl. pásmo (560 - 610 m.n.m.) zahrnuje převážně novou výstavbu a jsou z něj 
zásobeny i okolní obce (Budeč, Radonín, Nové Veselí, Hamry n. Sáz., Velká Losenice 
a obec Vysoké). 

 
Voda z prameniště Lhotka je přiváděna gravitačně do vodojemu Žďár II 3 x 650 m3 

(630,07/625,07 m.n.m.). Z úpravny vody je voda čerpána také do vodojemu Žďár II.. Sem je 
zaústěn i přívodný řád z úpravny vody Vír. Do vodojemu Žďár I 2 x 200 m3 (609,0/606,0 
m.n.m.) teče voda z vodojemu Žďár II 3 x 650 m3. 
 
 
 
B. Místní části 
 

Mělkovice 

Místní část je připojena přes ATS na přivaděč Vír – Žďár nad Sázavou. 
 

Radonín 

Místní část je napojena přímo na přivaděč Žďár nad Sázavou – Nové Veselí. 
 

Stržanov 

Místní část je připojena přes ATS na 2. tl. pásmo vodovodní sítě Žďáru n.S., VDJ Žďár II. 
 

Veselíčko 

Místní část je napojena přímo na přivaděč Vír – Žďár nad Sázavou. 
 

Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina není třeba měnit způsob 
zásobování pitnou vodou v žádné místní části. Do budoucna se nepočítá  
s vyhledáním žádných nových zdrojů pitné vody.  
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8.2.2 Kanalizační síť, stav v oblasti čištění odpadních vod 

 
A. Město Žďár nad Sázavou 

Městské části Žďáru nad Sázavou mají vybudovanou převážně jednotnou kanalizační síť 
o celkové délce 70 455 m, která je zakončena stávající Čističkou odpadních vod Žďár nad 
Sázavou (dále jen „ČOV“). Provozovatelem kanalizace a ČOV na území města je Vodárenská 
akciová společnost, a.s, divize Žďár nad Sázavou. Kanalizační síť byla vybudována především 
v letech 1955 – 1972. Při výstavbě kanalizace byly použity kameninové, betonové a 
železobetonové truby s profilem DN 300 – 1 200. Odpadní vody přivádějí do ČOV Žďár nad 
Sázavou pouze dva odpadní sběrače, ostatní odvádějí z odvodňovaného území pouze 
dešťové nebo podzemní vody. ČOV byla vyprojektována v roce 1960 a vystavěna v období 
1961 – 1964. Rekonstrukce byla provedena v letech 1996 - 1998. V současné době funguje 
ČOV na bázi mechanicko biologické s anaerobní stabilizací kalu. Kal je dále odebírán ke 
kompostování.   

Technologická linka ČOV Žďár nad Sázavou se skládá z: 

- mechanického čištění (lapák štěrku, strojní česle, vírový lapák písku s pračkou písku), 

- biologické čištění (aktivační nádrže s jemnobublinnou aerací s nitrifikací a denitrifikací, 
dosazovací nádrž), 

- kalové hospodářství (aerobní stabilizace kalu, odvodňování kalu, deponie, 
uskladňovací nádrž kalu), 

- pomocné provozy (kotelna pro dodávku tepla do provozní budovy, dávkování 
chemikálií). 

ČOV byla projektována pro 34 500 ekvivalentních obyvatel. Podle Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací kraje Vysočina je v současnosti tato kapacita plně vytížena. Vzhledem 
k napojení dalších obcí na kanalizační systém a s rostoucím rozvojem Žďáru nad Sázavou 
bude nezbytné intenzifikovat činnost ČOV. 

V letošním roce je dokončována rozsáhlá investiční akce Rekonstrukce stokové sítě 
Žďár nad Sázavou. Akce v celkové výši téměř 8 mil EUR byla podpořena z fondu ISPA (70%) 
a Státním fondem životního prostředí ČR (16%). Město Žďár nad Sázavou se na financování 
podílelo 14%. Projekt je rozdělen na dvě hlavní části: 

 Rekonstrukce sběrného kanalizačního řadu A:  

Jde o hlavní kanalizační sběrač v celkové délce 4575 m, vedoucí ze severního okraje 
města do jeho západní části, kde se napojuje na ČOV. Projekt zahrnuje vlastní rekonstrukci 
sběrače A v délce cca 1835 m a dále výstavbu tří dešťových nádrží. 

 Sídliště Žďár nad Sázavou III: 

Rekonstrukce se týkala většiny kanalizačních sběračů v rámci sídliště o celkové délce 
8222 metrů. Opatření také zahrnuje výměnu veřejných částí domovních odpadů (5487 
metrů) a odpadů struh (1491 metrů). Výstavba bude zahrnovat také obnovu postižených 
podzemních obslužných přípojek. 
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B. Místní části 
 

Mělkovice 

Místní část nemá do této doby vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody 
odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do 
místní vodoteče. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých 
jímek, odkud jsou vyváženy na pole. V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod. 

Místní část Mělkovice se nachází v pásmu hygienické ochrany vodárenského zdroje 
Staviště. 

Radonín 

V místní části byla v minulosti vybudována svépomocí jednotná kanalizační síť. Na tuto 
kanalizační síť je napojena celá místní část. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 
260 m, byly použity betonové trouby profilu DN 400. Odpadní vody odtékají kanalizací přímo 
do Radonínského rybníka. Provozovatel kanalizace: místní část. 

V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod. 

Stržanov 

Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez 
jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče 
ústící do Stržanovského potoka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do 
bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole. Provozovatel kanalizace: místní část.  

V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod. 

Veselíčko 

Místní část má vybudovanou částečně oddílnou a částečně jednotnou kanalizační síť, 
odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických 
septicích přímo do místní vodoteče. Provozovatel kanalizace: místní část 

V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod. 

Místní část Veselíčko se nachází v pásmu hygienické ochrany vodárenského zdroje 
Staviště. 

 

Tab. 8.10: Rozvoj dle PRVUK
13

 

Místní části Návrh 

Žďár nad 
Sázavou 

Je nutná intenzifikace ČOV spočívající především v posílení kapacity mechanického 
čištění a předčištění biologické linky ČOV. Hygienizovaný kal bude využíván na 

zemědělské pozemky nebo spalován. 

Mělkovice Uvažuje se s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové 

vody. Splaškové odpadní vody budou přečerpávány do kanalizačního systému 

města Žďár n. S. spolu s odpadními vodami místní části Veselíčko a odtud na ČOV 
Žďár nad Sázavou. 

Radonín Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno 

v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. 
Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody 

budou přečerpány do kanalizačního systému města Žďár nad Sázavou a odtud na 
ČOV Žďár nad Sázavou. 

Stržanov Současný stav odkanalizování je nevyhovující. Stávající kanalizace bude využita 

                                                 
13

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina 
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jako dešťová. V místní části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační 

sítě, odvádějící pouze splaškové vody, které budou přečerpány do kanalizačního 
systému města Žďár n.S a odtud na ČOV Žďár nad Sázavou. 

Veselíčko Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno 

v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. 
Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody 

budou přečerpány do kanalizačního systému města Žďár n.S a odtud na ČOV Žďár 
nad Sázavou. 

Zdroj: PRVUK 

 

 

8.2.3 Rozvodné sítě 

 
Zásobování elektrickou energií 

Město Žďár nad Sázavou je v současné době zásobováno z rozvodny města 110/22 kV 
(s výkonem 2 x 25 MVA) napojené přes rozvodnu 110 kV Žďas do Havlíčkova Brodu – 
Mírovka (VVN 1311 – 1309). Střed města je zásobován elektrickou energií pomocí pěti 
napájecích kabelů 22 kV a okrajové části města z nadzemních vedení VN č. 61 a 99. 

Místní části Mělkovice, Radonín, Stanov a Veselíčko jsou napájeny elektrickou energií ze 
sloupových trafostanic a nadzemním vedením 22 kV linka č. 129, 30 (VN 99). 

Rozvodnou elektrickou síť lze hodnotit za dostačující, avšak není dimenzována na 
zvyšující se spotřebu elektrické energie a elektrické vytápění. 

Zásobování elektrickou energií města Žďár nad Sázavou a všech jeho místních částí je 
realizováno z regionální distribuční soustavy ve správě společnosti E. ON Distribuce, a.s.  

 
  
Zásobování plynem 

Zásobování města Žďár nad Sázavou zemním plynem zajišťuje z  distribuční soustavy 
ve vlastnictví a správě společnost Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno. 

Město bylo plynofikováno již v roce 1976 a je zásobeno z vysokotlakého (VTL) 
plynovodu 300/40 Radostín – Žďár nad Sázavou a VTL DN 200 Žďár nad Sázavou – Svratka. 
Ve městě se nacházejí tři vysokotlaké regulační stanice plynu (provozovna Jihomoravské 
plynárenské, U Tokozu, Jihlavská) a dvě středotlaké regulační stanice (Pod Vodojemem, 
Zelená Hora). Město je zásobováno z středotlaké (STL) plynovodní sítě, která je převážně 
větvená s hlavním řadem propojující téměř celé město. Nízkotlaký plynovodní rozvod má 
zaokruhovaný charakter a distribuuje především zástavbu rodinných domků v lokalitách 
Vysočany, Zelená Hora a Pod Vodojemem.  

Žádná ze solitérních místních částí není plynofikována. V místní části Mělkovice působí 
VTL regulační stanice 1200 ve vlastnictví Agro Mělkovice. Uvažuje se o převedení této stanice 
do vlastnictví Jihomoravské plynárenské a.s., která by ji zrekonstruovala a napojila jednotlivé 
domácnosti na STL plynovod. V místní části Radonín se počítá s prodloužením a napojením 
na STL plynovod z regulační stanice Jihlavská, v místní části Stržanov z regulační stanice 
3000 U Tokozu a v místní části Veselíčko z regulační stanice Mělkovice. 

 

Zásobování tepelnou energií 
Ve Žďáře nad Sázavou vyrábí teplo do horkovodní soustavy CZT dva zdroje - teplárna 

Žďas a.s. a kotelna Libušín (provozovaná společností SATT a.s). Hlavním dodavatelem tepla 
je teplárna Žďas a.s., kotelna Libušín slouží jako špičkový zdroj v případě potřeby. Provoz 
soustavy CZT plně zajišťuje SATT a. s. včetně 12 předávacích stanic a 22 objektových stanic. 



Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou  Profil města 

 

© RRA Vysočina          108 

 

V těchto stanicích dochází k úpravě parametrů dodávek tepla, a to jak pro vytápění, tak pro 
ohřev teplé vody. Město Žďár nad Sázavou má ve společnosti SATT a.s. vlastní podíl 
(57,8%).  

 
 

 

8.2.4 Spoje 

S rozvojem informačních technologií a s rozvojem sítí mobilních operátorů dochází 
v této oblasti k výraznému technickému pokroku. Pokrytí města Žďár nad Sázavou a jeho 
místních částí signálem z mobilních sítí provozovaných třemi operátory je téměř 100%.  

Dostupnost a kvalita TV signálu zajišťovaného přes anténní systémy vysílačů Českých 
radiokomunikací, a.s. je v převážné míře uspokojena kvalitním příjmem programů ČT1, ČT 2, 
Nova a Prima.  

Ve Žďáře nad Sázavou se nachází digitální telefonní ústředna o kapacitě spojení pro 
15 000 účastníků. Vlastní ji a provozuje Telfónica O2. Rozvedení je řešeno zemními 
telefonními kabely. Ve městě nalezneme i veřejné telefonní stanice. Oblast telefonizace lze 
hodnotit jako vyhovující.   

V solitérních místních částech není žádná telefonní ústředna a napojení se realizuje přes 
ústřednu ve Žďáře nad Sázavou prostřednictvím samostatných kabelů na podpěrách.  

Internet ve Žďáře nad Sázavou je konečným uživatelům poskytován prostřednictvím 
více subjektů s různou nabídkou služeb, cen a rychlosti připojení. Městem prochází několik 
větví dálkových optických kabelů. 

V roce 2006 byla realizována I. etapa sítě páteřní optické sítě na území kraje Vysočina – 
tzv. projekt ROWANet. Byla vytvořena páteřní optická síť na trase Bystřice nad Pernštejnem 
– Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou – Přibyslav – Havlíčkův Brod – Jihlava – 
Moravské Budějovice. Síť umožňuje vzájemné zapojení velkého množství veřejných institucí 
po její trase (obecní a městské úřady, knihovny, školy, informační centra), připojení 
zdravotnických zařízení a základnových stanice jednotek IZS (zdravotnická záchranná služba, 
hasičský záchranný sbor).  

 Společnost SATT a.s. provozuje ve Žďáře nad Sázavou kabelovou televizi. Nedílnou 
součástí činnosti úseku kabelových rozvodů společnosti SATT a.s je zabezpečení vysílání 
vlastního televizního kanálu TV Vysočina. Hlavním úkolem tohoto vysílání je podávat 
účastníkům kabelové televize aktuální informace z kultury, sportu a dění v regionu. Kromě 
těchto oblastí vysílací schéma zahrnuje ještě pořady „Kapely na Vysočině“ a „Koutek pro 
seniory“. Vysílání obsahuje smyčku Infotextu, která je vysílána 24 hodin denně 7 dní v týdnu 
a je pravidelně přerušována obrazovým vysíláním. 

 

 

8.2.5 Územně plánovací dokumentace města 

Územní plán města Žďár nad Sázavou (ÚPD) byl schválen Zastupitelstvem města 

Žďáru nad Sázavou dne 24.4.2003. Změna č. 1 ÚP byla schválena zastupitelstvem města dne 

20.10.2005 a dne 23.3.2006 byla schválena změna č. 2. ÚPD řeší všechny katastrální území 

města Žďár nad Sázavou. 

 

  

  

. 
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99..  ŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ  MMĚĚSSTTAA  ŽŽĎĎÁÁRR  NNAADD  SSÁÁZZAAVVOOUU  

Město Žďár nad Sázavou se nachází v centrální části Českomoravské vrchoviny 
v severním výběžku Bítešské vrchoviny a jižní části Žďárských vrchů. Reliéf území je tvořen 
erozními rýhami v podobě rozevřených údolí horních částí toků s táhlými hřbety a dlouhými 
mírnými svahy. Sledované území lze klasifikovat jako plochou vrchovinu. Průměrná 
nadmořská výška je 600 – 700 m n. m. 

Žďársko patří k nejvlhčím a nejstudenějším částem Českomoravské vrchoviny. Podnebí 
oblasti je trvale ovlivňováno severně ležícími vrcholovými partiemi Žďárských vrchů a 
severními a severozápadními větry přinášejícími vzdušnou vlhkost. Sledované území leží, dle 
rajonizace klimatických oblastí (podle E. Quitta, 1971), na rozhraní dvou klimatických oblastí 
MT 3 (mírně teplé) a CHT 7 (chladné). Podrobněji klimatické oblasti popisuje tabulka 9.1. 

Tab. 9.1.: Charakteristika klimatických oblastí MT 3 a CH 7 

Klimatické charakteristiky MT 3 CH 7 

Počet letních dnů 20 – 30 10 – 30 

Počet mrazových dnů 130 – 160 140 – 160 

Průměrná teplota v lednu -3 °C – -4 °C -3 °C – -4 °C 

Průměrná teplota v červenci 16 °C – 17 °C 15 °C – 16 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 – 120 120 – 130 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 100 100 – 120 

Počet dnů zamračených 120 – 150 150 – 160 
Zdroj: Klimatický atlas ČR, Moravec, Votýpka,,1998 

 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje od 6 do 7 °C. Nejchladnějším měsícem je 
leden, kdy průměrné měsíční teploty klesají na – 3 až – 4 °C. Absolutně nejnižší teplota byla 
naměřena v únoru 1929 (-32,5 °C). Nejvyšších teplot dosahuje měsíc červenec, kdy se 
průměrné měsíční teploty pohybují mezi 15 a 17 °C. Nejvyšší teplota byla zaznamenána 
v srpnu roku 1943 (33,8 °C). Podle dlouhodobých statistik zima nastupuje v polovině 
listopadové dekády a končí v průběhu první březnové dekády. Hlavním převládajícím směrem 
proudění jsou ZSZ větry. Průměrné roční úhrny srážek se pohybují v rozmezí 600 – 650 mm. 
Nejdeštivějším měsícem je červenec. Nejnižší srážkové úhrny bývají v březnu. V některých 
letech nebývají žádné srážky v měsících říjen, listopad a prosinec. Sněhová pokrývka 
dosahuje v průměru nejvyšších hodnot v únoru a březnu, a to 20 – 30 cm. 

 

9.1 Ochrana ovzduší 

Žďár nad Sázavou patří mezi města, kde nejsou závažnější problémy s čistotou ovzduší. 
Nebyla zde vyhlášena žádná regulační opatření ani varování před smogovou situací, která by 
vedla k omezení emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší. Přímo ve městě se nachází měřící 
stanice kvality ovzduší, která hodnotí ovzduší jako čisté bez předpokladu překračování 
stanovených imisních limitů. 

Velké zdroje znečištění jsou na okraji sídelních útvarů, čímž se působení škodlivin 
projeví jen při nepříznivém směru větru a špatných rozptylových podmínkách. Vypouštění je 
prováděno ve větších výškách a velké zdroje mají navíc technické zařízení pro snížení 
znečištění. Individuální bytová zástavba, včetně živnostníků a malých podniků, má lokálně 
větší vliv na znečištění ovzduší, a to především v důsledku spalování nekvalitního topného 
materiálu. K hlavním znečišťovatelům ovzduší patří ŽĎAS a Tokoz. Dále je na území města 
evidováno desítky středních a malých znečišťovatelů ovzduší. 
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K neopomenutelným znečišťovatelům ovzduší patří i automobilová doprava, která je 
zdrojem 50 – 70% imisí oxidu dusíku na území města. 

 
  

9.2 Vodní toky a plochy 

Město leží na horním toku řeky Sázavy, která protéká od severu přes Pilskou nádrž, 
Bránský rybník směrem k jihu a poté se stáčí k západu. Významnými přítoky řeky Sázavy 
jsou Stržský potok s vodní nádrží Strž, Staviště, Šabrava, Rejznarka. Značná část vodních 
toků má upravená koryta nebo jsou zatrubněny. Rozkolísanost řeky Sázavy a jejích přítoků 
se klasifikuje jako nízká, což je způsobeno vysokou lesnatostí území. Maxima průtoků 
dosahuje v březnu a minima v srpnu a září.  

Na území města se nachází několik významných vodních děl (Pilská nádrž, vodní nádrž 
Staviště) a větších rybníků (Konventský, Kamenný, Branský, Radonínský a Velký Žďárský 
rybník). Dále bezpočet menších rybníků (např. Horní, Velký Posměch, Sojkův, Gottlerův, 
Velké Hrázky, Malé Hrázky, Převorovský, Nový Žďár, Jordánek). Vzhledem k poloze 
v chráněné krajinné oblasti a příměstské rekreační zóně, jakož i ke statutu evropsky 
významných přírodních lokalit, plní většina rybníků řadu mimoprodukčních funkcí, které svým 
významem přesahují samotnou produkci ryb. Jde zejména o tyto funkce: krajinotvorná 
(estetická), retenční (akumulace vody v období sucha, povodňová prevence), ekologická 
(biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů) a rekreační (obecné užívání vod ke 
koupání a odpočinku). 

Území města Žďár nad Sázavou spadá do povodí Vltavy a do úmoří Severního moře. 
Jižní částí katastrálního území Radonín a Veselíčko prochází hlavní evropská rozvodnice, která 
odděluje úmoří Severního moře a Černého moře. Samotné rozvodí nemá vyvinutou vlastní 
odtokovou soustavu, a tak zde vznikla rašeliniště a prameniště. 

Část území města Žďár nad Sázavou je zahrnuto v I., II. a II. ochranném pásmu vodní 
nádrže Staviště, která slouží pro vodárenské účely.  

Vodní plochy je třeba revitalizovat pomocí dílčích úprav koryt, vystavět drobné ochranné 
nádrže a poldery a vybudovat vsakovací příkopy pro vsakování dešťových vod. V důsledku 
nivelizace údolních niv došlo ke změně odtokových poměrů a koryta vodotečí tak nejsou 
připravena pojmout zvýšený odtok dešťových vod. 

  

 

9.3 Nakládání s odpady 

Systém sběru komunálního odpadu zajišťuje centrální svozová firma ODAS ukládající 
odpad na skládku odpadů Ronov cca 17 km od Žďáru nad Sázavou. Skládka je využívána 
pouze pro inertní odpady. Současně fungují sběrná místa využitelných složek komunálního 
odpadu – plast, papír, sklo. Papír a plasty jsou odváženy na dvě dotřiďovací linky ODAS. Na 
začátku třídícího procesu jsou vyseparovány fólie, polystyreny, kelímky od jogurtů, tvrdé 
plasty od aviváží a foliové části krabic od mléka a nápojů. Tento zbytkový odpad putuje do 
cementáren, kde po rozdrcení poslouží jako alternativní palivo. Vytříděné plasty putují k 
dalšímu zpracovateli. Tím je buď jihočeský Silon Planá, kde se z PET lahví vyrábí různé folie, 
nebo se rozdrcená hmota vozí do Číny, coby surovina pro výrobu textilií a kobercoviny. V 
třídírně papíru na Brněnské se separuje karton, noviny, barevné časopisy, počítačový a 
směsný papír. Vytříděné suroviny jsou zpracovány podle požadavků dalších zpracovatelů. 
Nebezpečné odpady a některé vybrané druhy odpadů předávají občané do sběrného dvoru v 
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Jihlavské ulici (demontáž elektrošrotu), kde je podle povahy zabezpečen ve speciálních 
kontejnerech a většina nebezpečného odpadu následně putuje k druhotnému zpracování ve 
specializovaných firmách. Nebezpečné odpady, které nelze dále využít, jsou ukládány na 
skládku nebezpečného odpadu v Čáslavi. Např. staré léky se odstraňují ve spalovně firmy 
Medin u Nového Města na Moravě. Dále jsou nebezpečné odpady přebírány v rámci 
mobilních svozů nebezpečných odpadů a u některých konečných prodejců zajišťující zpětný 
odběr (autobaterie, suché články, léky, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení). Firma 
ODAS provozuje ve Veselíčku demontážní linku. Demontáží elektrošrotu je získávána měď, 
barevné a drahé kovy jako platina, zlato. 

 Biologicky rozložitelný odpad z údržby městské zeleně je předáván  do kompostárny 
(provozovatel ODAS), kde se kompostuje metodou tzv. rychlokompostování, kdy je humus k 
použití již za šest týdnů a město jím rekultivuje své zelené plochy.  

Město Žďár nad Sázavou patří díky velkému množstvím vyseparovaných složek 
komunálního odpadá k nadprůměrně úspěšným obcím. Počet sběrných míst pro odděleně 
sbírané složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo bílé a barevné) se průběžně zvyšuje a 
tím se snižuje docházková vzdálenost občanů. Město Žďár nad Sázavou získalo 1 místo za r. 
2005 v celorepublikové soutěži o „Křišťálovou popelnici“ (soutěž obcí ČR v třídění odpadu)  a 
v roce 2006 získalo město druhé místo. 

 
 

9.4 Hluk 

Hlavním hlukovým znečištěním ve Žďáře nad Sázavou a jeho místních částech je 
pozemní doprava (automobilová, železniční) v závislosti na zatížení dopravní liniové stavby. 
Vzhledem k fyzikálnímu charakteru zvuku a způsobu šíření ve volné přízemní vrstvě je 
obvykle dosah zdroje hluku pouze místního významu. Zdravotní ústav zpracoval v roce 2005 
pro Město Žďár nad Sázavou hlukovou studii na část městského okruhu mezi sídlišti Žďár 
nad Sázavou 4 a Žďár nad Sázavou 7.     

 
 

9.5 Městská zeleň  

Veřejná zeleň ve Žďáře nad Sázavou představuje výrazný krajinotvorný prvek a 
zároveň patří k důležitým článkům v systému ekologicky stabilních společenstev při přechodu 
zvěře údolím řeky Sázavy, potoků Staviště a Šabravy a k nim přiléhajících lesních porostů do 
zemědělsky obhospodařované krajiny. 

Město Žďár nad Sázavou má nedostatek upravených parků. Občanům města jsou k 
dispozici k odpočinku a relaxaci lesy v nejbližším okolí města. Ostatní větší upravované 
plochy zeleně uvnitř jednotlivých městských částí (např. Stalingrad, U průmyslové školy, 
Libušín) mají spíše charakter obytné nebo doplňkové zeleně. Důležitým strukturním prvkem 
krajiny i některých uličních městských prostorů jsou aleje a stromořadí. Ve městě nalezneme 
i intenzivně obhospodařované zahrádkářské kolonie (např. Stalingrad). Město má také 
rozsáhlé plochy obytné zástavby s vysokým podílem zeleně soukromých zahrad a pásy 
doprovodné zeleně komunikací.  

 

9.6 Ochrana přírody a krajiny 

Nachází se zde lokality s obecnou i zvláštní ochranou přírody, dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
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A.  V rámci obecné ochrany se jedná o územní systém ekologické stability (ÚSES), 
registrované významné krajinné prvky (VKP) a ochrana krajinného rázu.  

a) Územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezuje regionální a lokální 
biocentra, nadregionální, regionální a lokální biokoridory a interakční prvky. 
Pro potřeby územního plánu Žďáru nad Sázavou byl zpracován Generel 
lokálního ÚSES, který navazuje na Regionální a nadregionální ÚSES ČR. 
V území se nachází regionální biocentrum Peperek, 22 lokálních biocenter, 
národní biokoridor K 125 a 27 lokálních biokoridorů. 

 
b) Mezi významné krajinné prvky (VKP) podle zákona patří (lesy, rašeliniště, 

vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy) a dále i jiné části krajiny, které 
zaregistruje orgán ochrany přírody.   

 
c) Pro území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy bylo zpracováno 

hodnocení krajinného rázu, které vymezuje prostory a definuje základní 
charakteristiky a určuje zásady ochrany krajinného rázu v jednotlivých celcích. 
V dokumentu jsou vymezeny dva odlišné charakteristické krajinné celky: 

- Polnička: otevřený prostor velkého měřítka, převažující podíl 
zemědělských ploch, kompaktní zástavba obce atd.,   

- Lhotka – Staviště: prostor jasně vymezený terénními horizonty, 
relativně samostatný prostor bez vizuálních vazeb do dalších prostorů, 
zástavba obce bez příznivého zapojení do přírodního rámce atd. 

 
B.  K zvláště chráněným územím patří CHKO Žďárské vrchy, kde se nachází většina 
území města Žďár nad Sázavou (kromě jihovýchodního okraje města a místní části 
Stržanov). Informace o CHKO  Žďárské vrchy - viz kap. 7.3.  

Ve Žďáře nad Sázavou je sídlo Správy CHKO Žďárské vrchy, která byla zřízena v roce 
1970. Správa CHKO Žďárské vrchy zajišťuje provoz informačního centra Krátká u Sněžného a 
terénní stanice ochrany přírody Babín, sloužící zejména k mimoškolní výchově mládeže. 
Návštěvníci  oblasti mohou využít vybudovaných naučných stezek ochrany přírody Babín, 
Žákova hora a Dářko, zpřístupňujících nejcennější chráněná území, nebo putovat po naučné 
vlastivědné stezce Krajem Chrudimky, od pramenů Chrudimky až po Sečskou přehradu v 
sousední CHKO Železné hory.   
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