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Základní údaje o městě Žďár nad Sázavou 
Žďár nad Sázavou je obec s rozšířenou působností, ležící na pomezí Čech a Moravy v malebné 
krajině Českomoravské vrchoviny uprostřed chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. V lednu 2020 
mělo město se svými částmi Žďár nad Sázavou 1 - 8, Mělkovice, Radonín, Stržanov, a Veselíčko 
20769 obyvatel. Celková rozloha města je 3706 ha.   
 
Jeho historie je úzce spjata s rozvojem žďárského cisterciánského kláštera a sahá až do poloviny 
13. století. Obec Žďár byla na město povýšena roku 1607, kardinálem Františkem z Ditrichštejna. 
Dnešní podobu získal bývalý klášter při rozsáhlých přestavbách za opata Václava Vejmluvy v první 
polovině 18. století. Přestavby navrhl architekt Jan Blažej Santini Aichel. 
 
Vrcholem jeho tvorby je poutní kostel sv. J. Nepomuckého na Zelené hoře, jedinečná 
architektonická památka, která byla v prosinci 1994 zapsána do seznamu světového dědictví 
UNESCO. Na přelomu století prochází Žďár většími stavebními změnami. Je postavena železnice, 
vznikají četné průmyslové podniky. V souvislosti s výstavbou Žďárských strojíren a sléváren dochází 
v 50. letech k prudkému růstu počtu obyvatel. 

Ráz města i celé krajiny se výrazně změnil. Byla zahájena rozsáhlá přestavba města, vzniklo 
moderní, správní a obchodní centrum, na obvodu města nová sídliště. 

Ve druhé polovině 19. století se začal ve městě rozvíjet národní život. Vznikla řada kulturních 
spolků a v letech 1884 - 1901 zde působil první český odborný lesnický spisovatel a redaktor Jan 
Doležal (1847-1901). Pro žďárské kulturní spolky postavilo město Národní dům (Městské divadlo) 
slavnostně otevřený roku 1901. 

Na přelomu 19. a 20. století vznikly první větší podniky, hlavně obuvnické. Město získalo ve dvou 
etapách (1898-1905) železniční spojení (Havlíčkův Brod - Žďár - Nové Město - Tišnov). Došlo též 
k prvním větším zásahům do staré zástavby města. V souvislosti s tím se ve městě roku 1911 
ustavilo prvé Družstvo pro stavbu rodinných domků. 

Druhá světová válka postihla město nejvíce ve svých posledních dnech. V květnu 1945 byla zničena 
nebo poškozena řada domů. V roce 1949 se stal Žďár sídlem politického okresu (tehdy ONV - 
Okresní národní výbor). Téhož roku došlo ke sloučení s obcí Zámek Žďár a místo původního 
úředního názvu Žďár byl zvolen nový název města - Žďár nad Sázavou. 

Po válce došlo k několikanásobnému vzrůstu počtu obyvatel. Bylo to v souvislosti s výstavbou 
strojíren a sléváren - Žďas. Vznikly nové části města a v sedmdesátých letech bylo přestavěno celé 
historické jádro. V této době dochází také k výstavbě sportovišť, zimního stadionu, fotbalového 
hřiště, sportovní haly. Nezaostává ani kulturní dění a nově vybudovaný Dům kultury je jedním 
z nejmodernějších v republice.  

V současné době patří Žďár nad Sázavou mezi moderní průmyslová města, v malebném prostředí 
Vysočiny je tak příjemným místem pro život. Je zde kvalitní občanská vybavenost, na své si zde 
přijdou především aktivně založení občané. Okolní krajina vybízí ke sportování v letních i zimních 
měsících. Ve městě se nachází krytý zimní stadion, přilehlý sportovní areál Bouchalky s fotbalovými 
hřišti, tenisovými kurty s nafukovací halou a zázemím pro sportovce. Relaxační centrum 
s plaveckým bazénem, cvičným bazénem, dětským brouzdalištěm a bazénem určeným pro relaxaci 
a zábavu. Oblíbený je hlavně mezi dětmi krytý tobogan. Sauny, solná jeskyně nebo masáže to vše 
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lze zažít pod jednou střechou. Sportovní hala, několik tělocvičen, nohejbalové a volejbalové kurty, 
fitcentra, cyklostezky, skatepark a workoutové hřiště. Ke koupání a rekreaci slouží v letním období 
Pilská nádrž s rekreačním areálem.  
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Přehled stávající sportovní vybavenosti města Žďár nad 
Sázavou 

 

název sportoviště Fotbalový stadion 

adresa Bezručova 439/56 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
SPORTIS, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Josef Růžička 

telefon 737 201 978 

email ruzicka@sportispo.cz 

www www.sportispo.cz 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

název sportoviště Relaxační centrum 

adresa Švermova 1132/4 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
SPORTIS, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Ing. Lukáš Jůda 

telefon 737 203 054 

email ruzicka@sportispo.cz 

www www.sportispo.cz 

název sportoviště Rychlobruslařský ovál 

adresa Jungmannova 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
SPORTIS, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Ing. Lukáš Jůda 

telefon 737 203 054 

email juda@sportispo.cz 

www www.sportispo.cz 
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název sportoviště Herna stolního tenisu 

adresa Jungmannova 1496/10 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel SPORTIS, příspěvková organizace 

kontaktní osoba Ing. Lukáš Jůda 

telefon 737 203 054 

email juda@sportispo.cz 

www www.sportispo.cz 

název sportoviště Streetpark 

adresa Jungmannova 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
SPORTIS, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Josef Růžička 

telefon 737 201 978 

email ruzicka@sportispo.cz 

www www.sportispo.cz 

název sportoviště Tenisové kurty 

adresa Bezručova 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
SPORTIS, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Josef Růžička 

telefon 737 201 978 

email ruzicka@sportispo.cz 

www www.sportispo.cz 

název sportoviště Zimní stadion 

adresa Jungmannova 1496/10 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
SPORTIS, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Ing. Lukáš Jůda 

telefon 737 203 054 

email juda@sportispo.cz 

www www.sportispo.cz 
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název sportoviště Tělocvična ZŠ Komenského 6 

adresa Komenského 825/6 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
Základní škola Žďár nad Sázavou 
Komenského 6, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Mgr. Ivo Kuttelwascher 

telefon 566 591 423 

email reditel@3zszdar.cz 

www www.3zszdar.cz 

název sportoviště Atletické hřiště ZŠ Komenského 2 

adresa Komenského 715/2 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
Základní škola Žďár nad Sázavou 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Mgr. Miroslav Kadlec 

telefon 566 590 641 

email info@2zszdar.cz 

www www.2zszdar.cz 

název sportoviště Sportovní hala ZŠ Komenského 2 

adresa Komenského 715/2 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
Základní škola Žďár nad Sázavou 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Rostislav Veselý 

telefon 566 590 641 

 email info@2zszdar.cz 

www www.2zszdar.cz 

název sportoviště Tělocvična ZŠ Komenského 2 

adresa Komenského 715/2 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
Základní škola Žďár nad Sázavou 
Komenského 2, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Mgr. Miroslav Straka 

telefon 566 590 641 

email info@2zszdar.cz 

www www.2zszdar.cz 
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název sportoviště Atletické hřiště ZŠ Švermova 4 

adresa Švermova 1132/4 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
Základní škola Žďár nad Sázavou 
Švermova 4, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba PaedDr. Jaroslav Ptáček 

telefon 566 503 961 

email skola@4zszdar.cz 

www www.4zszdar.cz 

název sportoviště Tělocvičny ZŠ Švermova 4 

adresa Švermova 1132/4 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
Základní škola Žďár nad Sázavou 
Švermova 4, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba PaedDr. Jaroslav Ptáček 

telefon 566 503 961 

email skola@4zszdar.cz 

www www.4zszdar.cz 

název sportoviště Tělocvična ZŠ Palachova 5 

adresa Palachova 2189/35 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
Základní škola Žďár nad Sázavou 
Palachova 2189/35, příspěvková 
organizace 

kontaktní osoba Mgr. Ivan Vítek 

telefon 566 690 411 

email 1zs@1zdar.cz 

www www.1zdar.cz 

název sportoviště Active Club 

adresa Dolní 2274/3 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
Active – středisko volného času, 
příspěvková organizace 

kontaktní osoba Mgr. Renata Vránková 

telefon 731 674 620 

email active@activezdar.cz 

www www.activezdar.cz 
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název sportoviště Nohejbalové kurty 

adresa Bezručova 

vlastník Město Žďár nad Sázavou 

provozovatel 
Sportovní klub policie Žďár nad 
Sázavou, z.s. 

kontaktní osoba Ing. Vladimír Sommer 

telefon 602 579 785 

email sommer.mirek@seznam.cz 

www http://nohejbalzdarns.cz 

název sportoviště Orlovna 

adresa Libická 2295/1 

vlastník Orel jednota Žďár nad Sázavou 

provozovatel Orel jednota Žďár nad Sázavou 

kontaktní osoba Ing. Pavel Sodomka 

telefon 731 530 163 

email sodomka@orlovna.cz 

www www.orlovna.cz 

název sportoviště Sportovní hala 

adresa Jungmannova 1495/8 

vlastník TJ Žďár nad Sázavou z.s. 

provozovatel TJ Žďár nad Sázavou z.s. 

kontaktní osoba Mgr. Miloslav Straka 

telefon 604 600 898 

email tajemnik@tjzdarns.cz 

www www.tjzdarns.cz 

název sportoviště Volejbalové kurty 

adresa Horní  

vlastník TJ Žďár nad Sázavou z.s. 

provozovatel TJ Žďár nad Sázavou z.s. 

kontaktní osoba Mgr. Miloslav Straka 

telefon 604 600 898 

email tajemnik@tjzdarns.cz 

www www.tjzdarns.cz 
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název sportoviště Sokolovna 

adresa Doležalovo nám. 528/3 

vlastník 
Tělocvičná jednota Sokol Žďár 
nad Sázavou 

provozovatel 
Tělocvičná jednota Sokol Žďár 
nad Sázavou 

kontaktní osoba Jana Svobodová 

telefon 737 989 750 

email zdar_n_sazavou@sokol.eu 

www www.sokol.eu 

název sportoviště Sokolovna 

adresa Dvorská 123/14 

vlastník KINSKÝ Žďár a.s. 

provozovatel KINSKÝ Žďár a.s. 

kontaktní osoba Jan Ptáček 

telefon 731 444 615 

email j.ptacek@kinsky-zdar.cz 

www https://kinsky-zdar.cz 
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V oblasti sportovního vyžití obyvatel města hraje důležitou roli příspěvková organizace města 
Žďáru nad Sázavou SPORTIS. Tato organizace se zabývá provozem sportovišť, která jsou majetkem 
města Žďáru nad Sázavou. 
 
Zimní stadion 
Byl vystavěný v letech 1974 – 1979 s kapacitou 3500 diváku je největším objektem sportovní zóny. 
Nosná konstrukce stadionu je železobetonová, zastřešení tvoří ocelová příhradová konstrukce. 
Stávající prostory pro sportovce jsou umístěny pod tribunami návštěvníků, přičemž tento prostor 
vzhledem ke konstrukci nelze plnohodnotně využít. Prostory zázemí jsou řešeny jako základní 
dospoziční trojtrakt s vnitřní chodbou. Místnosti od chodby blíže k ledové ploše nelze z důvodu 
výšky stropu využít pro prostory šaten. Velikostně a kapacitně zázemí sportovců nevyhovuje 
současným potřebám. Možnost navýšení kapacity a rozšíření pouze ve stávajících prostorech a 
splnění současných požadavků na kvalitu prostoru pro sportovce v podstatě není možné. 
 
Rychlobruslařský ovál 
V těsném sousedství zimního stadiónu leží rychlobruslařský ovál v délce 333 m, který si zájemci 
mohou pronajmout. V případě vhodného počasí v zimním období se na ploše rychlobruslařského 
oválu připravuje ledová plocha pro sportovní účely i širokou veřejnost. V letním období je ovál 
vhodný pro in-line bruslení. Rychlobruslařský ovál slouží především ke sportovním účelům, 
kulturním vystoupením a provozu cirkusů. Město Žďár nad Sázavou zde v květnu pořádá tradiční 
žďárskou pouť. 
 
Hala stolní tenis 
V hale uvažované původně pro technické zázemí rychlobruslařského oválu je dnes hala pro stolní 
tenis. Halový prostor s vestavěnou galerií, pod kterou je umístěno sociální zázemí. Hygienické 
zázemí (WC, šatny) a vstupní prostory jsou z hygienického a kapacitního hlediska zcela 
nevyhovující. Vlastní interiér haly je částečně renovován. 
Fotbalový stadion 
Fotbalový stadion zahrnuje 2 travnatá fotbalová hřiště s umělou závlahou a fotbalové hřiště 
s umělým povrchem 3. generace instalovaného v roce 2018. V roce 2019 zde proběhla pokládka 
asfaltového povrchu obslužných ploch, dokončení oplocení od tenisových kurtů a výstavba budovy 
nových fotbalových kabin v místě původního objektu. 
 
Tenisové kurty 
V tenisovém areálu je k dispozici 7 venkovních antukových tenisových kurtů. V roce 2019 byly nově 
otevřeny rekonstruované tenisové kurty č. 1-4 včetně nového moderního zázemí pro tenisty. 
V zimním období mohou tenisté také nově navštěvovat tenisovou nafukovací halu, ve které jsou 2 
tenisové kurty. 
 
Streetpark 
Umístění areálu s názvem Streetpark je situováno za zimním stadiónem a sportovní halou ve Žďáře 
nad Sázavou na území o rozloze cca 8500 m2.  Pozemek leží v těsné blízkosti řeky Sázavy a stávající 
cyklistické stezky, na kterou je komunikačně napojený.  Celý areál byl vyprojektovaný v souladu 
s územním plánem města a územní studií Revitalizace sportovní zóny z roku 2013. Areál je určený 
pro různé druhy volno časových aktivit občanů. 
 
Relaxační centrum 
Centrum nabízí plavecký 25 metrový bazén, 2 dětské bazénky s vodním hřibem a vodní skluzavkou, 
cvičný bazén, relaxační zábavný bazén s proudovým kanálem, lezeckou stěnou, masážními 
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lavicemi, masážními lehátky, vířivku a tobogán. Dále mohou návštěvníci využít wellness se 3 
saunami, solnou jeskyni, masážemi a občerstvení. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce 
původního bazénu na již uvedené Relaxační centrum, která byla posléze oceněná titulem Stavba 
roku Kraje Vysočina 2012 za vnitřní a venkovní jednotnost architektonického výrazu, barevnost a 
vlídnost interiéru. Návštěvnost tohoto centra se ročně pohybuje okolo 140 000 osob.  
 
Rekreační areál Pilák 
Rekreační areál najdete v krásném přírodním prostředí na břehu Pilské nádrže v chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy. Areál poskytuje návštěvníkům všech věkových kategorií nepřeberné 
množství sportovních a rekreačních aktivit. Rekreační areál Pilák je v provozu od dubna do října 
v závislosti na počasí. Pro sportovní vyžití je k dispozici fit park, víceúčelového hřiště s umělým 
povrchem, travnaté hřiště, beach volejbalové hřiště, stolní tenis, hřiště pro discgolf a minigolf. 
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem o rozměru 44 x 24 m je oplocené a umožňuje hrát 
házenou, fotbálek, tenis, volejbal a basketbal. Je vybaveno brankami, kůly a basketbalovými koši. 
V areálu je půjčovna sportovních potřeb pro výše uvedené sporty, dále je zde možné zapůjčit 
loďku, šlapadlu, paddleboard, kolo, koloběžku, hand bike, in-line brusle nebo trekingové hole. 
 
Lyžařské běžecké tratě 
V zimním období je v okolí města strojově upravováno 50 km lyžařských běžeckých tratí, a to 
pásovou čtyřkolkou se stopovačem a rolbou. O údržbu 11 tratí Ski regionu Žďársko se od sezóny 
2011/2012 stará příspěvková organizace města SPORTIS. Ve Žďáru nad Sázavou je spravováno 
celkem 8 okruhů lyžařských a běžeckých tras. Ski region slouží především obyvatelům Žďáru nad 
Sázavou a přilehlých obcí (Hamry nad Sázavou, Velká Losenice a Subregion Velké Dářko). 
 
Atletické hřiště ZŠ Komenského 2 
V rámci atletického hřiště s umělým povrchem je k dispozici běžecký ovál se 4 drahami, 3 hřiště na 
malou kopanou, hřiště na tenis a volejbal. 
Sportovní hala ZŠ Komenského 2 
Sportovní hala o rozměrech 30 x 15,5 m je využívána žďárským basketbalovým klubem a základní 
školou. V hale jsou šatny, sociální zařízení a zázemí basketbalového klubu. 
 
Atletické hřiště ZŠ Švermova 4 
Zrekonstruované atletické hřiště nabízí rozšířený víceúčelový ovál, víceúčelové hřiště pro míčové 
hry, amfiteátr, lezecké části s pohybovými aktivitami a multifunkční plochy. 
 
Tělocvičny ZŠ 
Základní školy disponují tělocvičnami, které mimo dobu výuky využívají žďárské registrované 
sportovními oddíly pro tréninky a turnaje. 
Součástí velké tělocvičny ZŠ Švermova je lezecká stěna s výškou 6,5 m a využitelnou lezeckou 
plochou 90 m2. 
 
Active Club 
V rámci Active Clubu, sportovního zařízení ve správě příspěvkové organizace města Active, 
střediska volného času jsou pro veřejnost přístupné 3 squashové kurty, posilovna, spinningový sál 
a víceúčelové sály pro moderní skupinová cvičení. 
 
Nohejbalové kurty  
2 nohejbalové antukové kurty provozuje Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s. oddíl 
nohejbalu. V případě užívání tohoto sportoviště žďárskými registrovanými sportovními oddíly hradí 
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město Žďár nad Sázavou odcvičené hodiny provozovateli sportoviště na základě Podmínek užívání 
sportovišť. 
 
Orlovna 
Orlovna Orel jednoty Žďár nad Sázavou je vybavena posilovnou a víceúčelovým zrcadlovým sálem 
15x20 m pro sportovní využití. Sál disponuje vlastním vybavením jako je promítací plátno, 
dataprojektor a kuchyňka. K dispozici jsou také židle, stoly i možnost zapůjčení pingpongových 
stolů. Kapacita sálu je 120 osob. U Orlovny je víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením 
vhodné pro malou kopanou, tenis a další sporty. 
 
Sportovní hala TJ Žďár nad Sázavou z.s. 
V případě užívání sportovní haly TJ Žďár nad Sázavou z.s. žďárskými registrovanými sportovními 
oddíly hradí město Žďár nad Sázavou odcvičené hodiny provozovateli sportoviště na základě 
Podmínek užívání sportovišť. 
 
Volejbalové kurty 
Antukové volejbalové kurty TJ Žďár nad Sázavou z.s. disponují 5 antukovými kurty, z nichž 2 jsou 
prodloužené pro hraní tenisu. Na kurtech je možné hrát volejbal, tenis, nohejbal a badminton. 
Zázemí kurtů poskytuje 4 šatny, z nichž 2 jsou včetně sociálního zařízení. 
 
Sokolovna TJ Sokol Žďár nad Sázavou 
Sokolovna Tělocvičné jednoty Sokol Žďár nad Sázavou disponuje velkou a malou tělocvičnou a 
sálem pro judo. V případě užívání tohoto sportoviště žďárskými registrovanými sportovními oddíly 
hradí město Žďár nad Sázavou odcvičené hodiny provozovateli sportoviště na základě Podmínek 
užívání sportovišť. 
 
Sokolovna KINSKÝ Žďár a.s. 
Velký sál má plochu 16 m x 11,5 m s výškou stropu 5,6 m a menší sál má plochu 10,5 m x 6,6 m 
s výškou stropu 4,5 m.  
K tělocvičně náleží odpovídající sociální zařízení - oddělené WC, šatny a sprchy. Tělocvična je 
vhodná pro stolní tenis, úpolové a bojové sporty, různá aerobní cvičení. Tělocvičnu využívá 
zámecká ZŠ, MŠ a místní sportovní oddíly a SDH Žďár 2 Zámek. 
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Plán rozvoje sportu do roku 2027 

Název projektu  
Očekávané celkové 

náklady na projekt v Kč 
Očekávaný termín 
realizace projektu (od-do) 

Poznámka - stupeň připravenosti 
např. plán, studie, PD, … 

Fotbalový areál (v rámci projektu "Revitalizace sportovišť")     48 mil 2021 - 2027 studie Revitalizace sportovní zóny  

Výstavba sportovní haly 50 mil 2021 - 2022 příprava projektové dokumentace 

Areál volnočasových aktivit (skateboard, hřiště, soc. zázemí)   

 2017 zrealizován 
skatepark, další část bude 
připravována v roce 2021-
2022  

studie a projekty na dílčí části 

Komunikace za halou, zimním stadionem, bowlingem a bývalou saunou 
(v rámci projektu "Revitalizace sportovišť") 

3,7 mil 2021 - 2027 studie Revitalizace sportovní zóny  

Nový objekt občanské vybavenosti s VIP zázemím pro ovál a parter ulice 
(v rámci projektu "Revitalizace sportovišť") 

87 + 3,06  mil 2025 - 2027 studie Revitalizace sportovní zóny  

Parkoviště u zimního stadionu (v rámci projektu "Revitalizace sportovišť") 7,05 mil 2025 - 2027 studie Revitalizace sportovní zóny 

Přístavba zimního stadionu o nové šatny hokejového klubu a 
regeneračního centra (v rámci projektu "Revitalizace sportovišť")  

52 mil 2025 - 2027 zadán projekt  

Revitalizace sportovní zóny – část: Sociální zázemí pro fotbal a tenis 
(v rámci projektu "Revitalizace sportovišť") 

35,4 mil 2018-2019 
Stavba byla realizována a uvedena 
do provozu v roce 2019  

Rekonstrukce rychlobruslařského oválu (rozšíření rychlobruslařského 
oválu, rekonstrukce prostor a vestavba šaten k ZS východní tribuna, 
technologické hospodářství ZS) (v rámci projektu "Revitalizace sportovišť") 

36,4 mil 2020- 2027 zadán projekt  

Zadní obslužná cesta ke sportovištím z ul. Bezručova 
(v rámci projektu "Revitalizace sportovišť") 

1,06 mil 2021 - 2027 studie Revitalizace sportovní zóny  

Relaxační centrum – energetické úsporné opatření 
(využití tepla z odpadní vody bazénů) 

1 mil - 1,3 mil  2021 - 2027 

na základě energetického auditu 
zpracována studie proveditelnos-
ti, zpracování projektové 
dokumentace v roce 2020 

Autokempink Pilák – pokračování v opravě chat a společného posezení 1,8 mil 2019-2020 příprava projektové dokumentace 

Active – SVČ – Výměna oken tělocvičny a zateplení budovy Dolní 3 29,3 mil   
zpracován projekt pro realizaci 
stavby  

Vybudování sítě stezek pro horská kola 2 mil 2020 - 2025   

Rekonstrukce budovy bývalé úpravny užitkové vody na ulici Husova  13 mil 2018 -2019 projekt byl realizován  

Rozvoj dotačního programu Sport, Organizovaný sport dospělých, Volný 
čas města Žďáru nad Sázavou  

4 - 5 mil každý rok  průběžná realizace  
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Další rozvoj cyklodopravy – komunikace pro cyklisty či smíšená pro cyklisty 
a pěší z centra města až do místní části Veselíčko – tedy od křižovatky ul. 
Vysocké a Wonkovy přes ulici Jamskou, chatovou oblast Krejdy a Mělkovice 
po zastávku autobusu Veselíčko na silnici I/19 

 2020 - 2027 
Příprava studie, příprava 
dokumentace jednotlivých úseků 

Smíšená stezka pro cyklisty a pro pěší v oblasti kolem ulice Jihlavská  2021 - 2023 Příprava dokumentace 

Infrastruktura pro dobrovolné hasiče – vybudování zázemí, obnova hřiště 
(cvičiště), oprava oplocení 

4 mil 2022 - 2023 Realizace 

Sportovní zázemí na Farských humnech 2 mil 2022 - 2023 Realizace 

 


