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Country for Future
Budoucnost není někde v nedohlednu, nedobytně oddělená od našich
dnešních životů. Začíná už dnes. Všechno, co dnes vymyslíme, naplánujeme
a uděláme, se bude větší či menší měrou odrážet na její podobě. Náš
projekt The Country For the Future představuje dlouhodobou vizi, se kterou
chceme naši zemi otevřít pro inovativní nápady a podniky. Věříme v
nedozírný potenciál robotizace, automatizace a dalších trendů vycházejících
z myšlenky Průmyslu 4.0.
www.countryforfuture.com

Karel Havlíček

ministr průmyslu a obchodu

Country for Future je oﬁciální program Ministerstva průmyslu a obchodu na
podporu zavádění inovací, vznik a rozvoj inovativních ﬁrem a digitální služby.
Program je součástí Inovační strategie České republiky pro roky 2019 – 2030.
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Úvodní
slovo

Vítejte ve městě Žďár nad Sázavou
Město Žďár nad Sázavou je městem přátelských a pracovitých lidí. Jsme uprostřed České republiky a Evropy, stejně
daleko od zákazníků v západní Evropě i východních trhů. V působivé, turisticky atraktivní krajině Českomoravské
vrchoviny. Je nám dobře dostupná nejdůležitější dálnice D1 a naše poloha je na přímé železniční trati mezi
Prahou a Brnem.
Město a jeho okolí má technickou průmyslovou tradici odkazující do poloviny minulého století na vznik velkých strojíren.
Jsme městem techniků a inženýrů, vyrůstá zde již jejich třetí generace. V České republice jsme známí jako hub pro
průmysl 4.0 díky inovativním a technologickým ﬁrmám působícím na poli automatizace, robotizace a umělé inteligence.
Technický duch města umocňuje prestižní střední průmyslová škola, patřící mezi 10 nejlepších v zemi, a rychlá
dostupnost druhého největšího univerzitního města Brna s technickou univerzitou.
Jako město úzce spolupracujeme s místními podnikateli a školami tak, abychom vytvářeli dobré podmínky pro rozvoj
podnikání a byli jsme zároveň atraktivním místem pro život, kde se uplatní kvaliﬁkování lidé. Víme, že technické vzdělání,
flexibilita a rychlá adaptibilita lidského kapitálu na měnící se podmínky prostředí bude klíčová pro výkon práce. Připravujeme se společně na budoucnost. I to je jeden z důvodu, proč Žďár nad Sázavou získal 1. místo v prestižní soutěži stání
agentury pro podporu podnikání CzechInvest Investičně atraktivní region v ČR.
Jsme komunitní město orientované na zdravý životní styl a udržitelnost kvality života od školství, přes zdravotnictví,
sporta kulturu, rozvíjíme Smart City a nade vše klademe důraz na zdravé životní prostředí. Pevně věříme, že v kontextu
geograﬁcké polohy města, vzdělávání, komunitního života i důrazu kladeného na kvalitu života je Žďár nad Sázavou tím
nejlepším místem pro váš byznys a investice.

Martin Mrkos
starosta města

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31
+ 420 739 477 703
martin.mrkos@zdarns.cz

Na co jsme hrdí

Investičně atraktivní region 2018

Žďár nad Sázavou získal 1. místo v soutěži agentury pro podporu
podnikání CzechInvest zřizované Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Rating města
A1 / Stabilní výhled

5

Naše silné stránky

• Hub pro průmysl 4.0
• Infrastruktura - internet 5G (optika) ve vlastnictví města
• Technické vzdělávání a projekty podporující technické
vzdělávání a zručnost
• Dobrá geograﬁcká poloha města, rychlá dostupnost
• Stabilita města, atraktivní pro život
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Pohled do budoucnosti
1. Průmysl 4.0

Automatizace, robotika, umělá inteligence. Uvítáme nové a komplementární byznysy do hubu
ﬁrem 4.0 ve Žďáře nad Sázavou.

2. Technologie pro uhlíkovou neutralitu
Klimatická změna je planetární hrozba, ale také příležitost. Naše město fandí modro-zelené infrastruktuře
a souvisejícím novým technologiím. Klima a stav životního prostředí je pro nás zásadní téma.
Uvítáme a podpoříme jakýkoli byznys, který bude zkoumat, vyvíjet a vyrábět technologie pro uhlíkovou
neutralitu s odklonem od fosilních paliv např. vodíkové a palivočlánkové technologie, technologie
a výrobky pro čistou mobilitu apod. Pro udržitelný svět budoucích generací.

3. Pokročilé technologie / software
Uvítáme ﬁrmy, pro které je technologický pokrok součástí jejich byznysové DNA. Softwarové technologické
ﬁrmy se zaměřením na AI/VR/AR, e-commerce, marketing, logistiku, kyberbezpečnost, big data, webové
služby apod. Jakékoliv pokročilé průmyslové technologie, lékařské a farmaceutické technologie
a biotechnologie a příbuzné obory nebo průmysl pokročilých materiálů a membránových technologií.

4. Start-up /Spin-off
I Beatles začínali v garáži. Malé, začínající ﬁrmy často začínaly doslova v garáži. Nikdy jim nechyběla
flexibilita, inovační výkon a práce dělaná srdcem. Nejen technologie, ale i řemeslná šikovnost a chytrost otců
zakladatelů vede k velkým ﬁrmám. Fandíme vizionářům a podnikavcům, kteří mají ambici vyrůst z garáže
do moderních ﬁrem s globální působností.

5. Centra sdílených služeb

Jako město vlastníme optickou síť ultrarychlého internetu. Jsme město, kde se dobře žije. Náklady na byznys
v podobě personálních nákladů a nájmů jsou velice přijatelné. Stabilní a kvalitní školství, dostupný lidský
kapitál, dobrá geograﬁcká dostupnost města - ideální předpoklady pro centra sdílených služeb.
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Geografická dostupnost

D1
Dopravní obslužnost
autem
Jihlava

00:37

Brno

00:57

Olomouc

01:45

Pardubice

00:58

Praha

01:45

Ostrava

02:30

ŽĎÁR
NAD SÁZAVOU

Páteřní komunikace
D1 / dálnice

00:24

Praha - Brno / železnice

00:00

letiště
železnice

D1

Dobrá dostupnost města a
rychlé napojení na páteřní
dopravní infrastrukturu
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Demografie

16,5 %
65 - více let
Poproduktivní

19,5 %
0 - 19 let
Předproduktivní

0 - 19 let - Předproduktivní
19 - 64 let - Produktivní
65 - více let - Poproduktivní
63,7 %
19 - 64 let
Produktivní

Téměř dvě třetiny obyvatelstva
regionu jsou v produktivním věku
Údaje za region Žďárska
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Školství
Prague

Na vybrané technické univerzity dojíždíme, tři z nich jsou do hodiny jízdy.
Máme ale excelentní technickou střední a vyšší odbornou školu.

Pardubice
Žďár
nad Sázavou

Jihlava

Olomouc

Brno

Škola se pravidelně umisťuje na předních místech v technických soutěžích
na krajské i celostátní úrovni. Její žáci se účastní prestižních zahraničních
stáží a řady odborných akcí s prezentací v odborném a regionálním tisku.

Dostupnost univerzit [ v hod. / autem]
Jihlava

00:37

Brno

00:57

Pardubice

00:58

Praha

01:45

Olomouc

01:46

univerzita s technickým oborem
univerzita s IT oborem
univerzita s přírodovědným oborem

Rychle a dobře
dostupné technické univerzity

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou patří
mezi TOP 10 středních oborných škol v České republice. Nabízí ucelenou
sestavu technických oborů, ekonomických oborů i učebních oborů na
úrovni středního a vyššího odborného studia.

Aktivity školy jsou podpořeny průmyslovým know-how a desítkami
grantových projektů. Škola patří k předním pracovištím integrujícím do
výuky nové technologie. Výuka je vystavěna na spolupráci s průmyslovou
praxí a vysokými školami. Škola je tvůrcem vzdělávání v oblasti PLM
technologií s národní garancí včetně projektů v oblasti BIM technologií.
Výrazně se podílí na popularizaci technických oborů, tvorbě učebnic a
mezinárodní odborné publicitě. Škola využívá ve výuce více jak 350
pracovních stanic, je držitelem rozsáhlých multilicencí průmyslového
softwaru.
Škola má kvalitně vybavené laboratoře, provozuje 3D tiskárny, 3D digitalizaci, měření termovizí, vysokorychlostní kameru, CNC obráběcí stroje,
průmyslovou virtuální realitu. Je držitelem ocenění E-Learning Awards,
působí při ní centrum Autodesk Academia a Cisco Networking Academy.
Více informací: www.spszr.cz

Střední školy v okrese
Střední školy odborné
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- z toho technické

3

Gymnázia

5
10

Vzdělanost
0%
3%
11%

17%

bez vzdělání
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední s maturitou, vyšší odborné vč. nástavbového
33%

vysokoškolské
36%

nezjištěno

44% obyvatelstva regionu má
středoškolské maturitní
a vyšší vzdělání
Údaje za region Žďárska
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Bydlení
Dostupnost kvalitního bydlení je nutná podmínka
pro rozvoj města i byznysu. Naše strategie v oblasti
bydlení se zaměřuje na:
• Individuální a bytovou výstavbu (lokalita Klafar) – rozvojové
území pro nadcházejících 5 let
• Služební byty (PPP projekt města a soukromého sektoru)
• Dostupné bydlení (rozvoj městského bytového fondu a nástroj
bytově-sociální politiky města)
• Identiﬁkace a kontinuální příprava nových lokalit pro bydlení
• Strategie zahušťování výstavby (individuální projekty)
• Podpora developerské výstavby

Systematická podpora individuální,
developerské a municipální výstavby
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Jste pro nás důležití
Město má vytvářet podmínky pro rozvoj byznysu.
Je naše role v tomto podat podnikatelskému sektoru pomocnou ruku.
Toto jsou naše aktivity, které děláme společně s byznysem:
• Fórum podnikatelů
(platforma město + ﬁrmy a pravidelná setkání k řešení problémů a vzájemné spolupráci)

• Pracovní skupina Průmysl 4.0
(složená ze zástupců ﬁrem žďárského hubu automatizačních ﬁrem, škol a města)

• Služební byty
(připravovaný PPP projekt pro výstavbu ﬁremních bytů)

• Den otevřených dveří žďárských ﬁrem
(společný projekt města a žďárských ﬁrem určený pro širokou veřejnost)

• Festival vzdělávání pro děti z 2. stupně základních škol
(prezentace lokálních ﬁrem a středních škol)

• Projekty pro rozvoj manuální zručnosti dětí
• Podpora městského společenského a kulturního života ze strany ﬁrem
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Průmyslová zóna Jamská II
10 ha ploch pro podnikání
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Plochy k podnikání
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA JAMSKÁ
- 10 ha
- dostupná od 1/2021
- prodej pozemků zahájen

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA V CENTRU MĚSTA
- plocha kancelářských prostor 1200 m²
- dostupnost prostor na vyžádání
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Kultura a sport

Žďár se v průběhu 20. století stal kulturně velmi rozmanitým
městem. Bohatý odkaz z dob baroka začali doplňovat nově
příchozí za prací do vznikajících oceláren. Díky příchozí inteligenci
kultura ve Žďáře neupadala ani v dobách socialismu.
Žďárské městské divadlo každý měsíc uvádí řadu známějších
i méně komerčních představení a výstav. Jeden z největších
kulturních domů v okolí je místem mnoha větších i menších
plesů. Šperkem žďárské kultury je Kino Vysočina,
které se mezi tradičními kiny řadí na první místa v republice.
To prošlo v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí a v jeho vylepšování
se stále pokračuje.
Samostatnou kapitolou kultury ve Žďáře jsou historické památky.
Nejvýznamnější je Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého
na Zelené hoře zapsaný na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. Ten je zapsaný kromě UNESCO i v srdcích všech
místních obyvatel. Společně s bývalým cisterciáckým klášterem,
dnes Zámkem Žďár, je neodmyslitelně spojený s koloritem celého
města.
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Příroda a odpočinek

Město leží na okraji malebné přírody Žďárských vrchů pověstné
hlubokými lesy, četnými rybníky a mokřady. Mírné táhlé kopce
vytváří unikátní kombinaci výhledů a zapadlých údolí, ideálních
pro jízdu na kole, procházky po vrcholcích kopců nebo v zimě
tolik populární běžkování. Řadu sportovních i volnočasových
aktivit nabízí městský rekreační areál Pilák. Zelenou páteř
města tvoří řeka Sázava, která protíná všechny jeho hlavní
části.
Žďár nabízí ideální možnosti pro rozvoj sportovních aktivit
na amatérské i profesionální úrovni. Z města pochází také řada
slavných sportovců včetně olympioniků. Ve městě je rozsáhlá
sportovní zóna, která začíná multifunkční sportovní halou,
pokračuje přes skatepark, zimní stadion, rychlobruslařský ovál
až po několik fotbalových a tenisových hřišť.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Pro domácí investory
Stanislava Prokopová

Pro zahraniční investory
Martin Mrkos
martin.mrkos@zdarns.cz
+ 420 739 477 703
www.zdarns.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31
Žďár nad Sázavou
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