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Město Žďár nad Sázavou vzniklo jako obchodní osada na počátku 
dvanáctého století při brodu přes řeku Sázavu. Zásadní vliv na existenci a 
další rozvoj města měl v roce 1252 vznik cisterciáckého kláštera, kdy se 
střed města stabilizoval kolem objektu tvrze a kostela sv. Prokopa. Po všech 
ranách osudu – husitské války, švédské plenění, nastala pro město doba 
příznivá v 18. století za období spravování kláštera opatem Václavem 
Vejmluvou, který povolal k řadě realizací vyjímečného architekta Jana 
Blažeja Santiniho Aichla a město se tak stalo významným kulturním a 
duchovním centrem. Po roce 1848 se město stalo sídlem okresu a v roce 
1905 bylo navázáno železniční spojení. Po roce 1949 byly ve městě 
vybudovány rozsáhlé průmyslové aglomerace z nichž nejvýznamnější byly 
železárny ŽĎAS, navazující na sebe další urbanistické celky v podobě sídlišť a 
občanské vybavenosti. 
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