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Úvod 
 

Tato zpráva představuje analýzu kvality života ve Žďáru nad Sázavou. Zpráva vychází 

z dat, která jsou součástí širší databáze kvality života v obcích. Databáze indikátorů kvality 

života v jednotlivých obcích České republiky byla vytvořena v rámci projektu TAČR ETA 

„Kvalita života v obcích: datové a metodické zdroje - TL02000499“, jehož realizátory jsou 

STEM a DATLAB. 

Databáze tvoří jeden z komponentů tohoto projektu, jehož cíli je: 

1. vytvořit databázi indikátorů kvality života na úrovni obcí, která by umožnila 

identifikaci silných a slabých stránek obcí a problémových lokalit,  

2. sestavit metodiku zkoumání kvality života v obci.  

V rámci přípravy metodiky zkoumání kvality života v jednotlivých obcích STEM realizuje tři 

případové studie v typově rozdílných obcích nebo regionech. Jedna z těchto studií je 

realizována právě ve Žďáru nad Sázavou. 

Konkrétně jsou obsahem případové studie ve Žďáru nad Sázavou tyto činnosti: 

1. Analýza indikátorů z databáze kvality života v obcích 

2. Kvalitativní výzkum mezi obyvateli města („triády“) 

 

Projekt cíleně pracuje s využitím kombinace různých postupů. Souběžné využití odlišných 

metod (tzv. triangulace) má za cíl jednak pokusit se představit problém kvality života z co 

nejvíce možných úhlů a porozumět tak současné kvalitě života ve Žďáru nad Sázavou. Zároveň 

pak tento postup umožňuje ověřit platnost výstupů a spolehlivost použitých metod a tím 

přispívá k vývoji celkové metodiky pro hodnocení kvality života v obcích. 

Souhrnná závěrečná zpráva obsahuje několik částí.  

V první části jsou shrnuty výsledky analýzy zhruba 130 indikátorů (proměnných) 

postupně pro 11 sledovaných dimenzí kvality života. 

1. Demografie 

2. Bezpečnost 

3. Bydlení 

4. Infrastruktura a vybavenost 

5. Občanská angažovanost 

6. Příjmy a bohatství 
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7. Zaměstnanost a práce 

8. Vzdělání 

9. Mezilidské vztahy 

10. Zdraví 

11. Životní prostředí 

 

Druhá část závěrečné zprávy shrnuje poznatky z kvalitativního výzkumu, který byl 

realizován prostřednictvím online diskusí s malým počtem účastníků („triády“). Původně 

plánovaná participativní diskuse nemohla být s ohledem na vývoj epidemiologické situace 

uskutečněna. Zůstalo ovšem samozřejmě zachováno zacílení kvalitativní části výzkumu na 

získání zpětné vazby k navrženým oblastem:  

1. participativní proces: zájem občanů a způsob jejich zapojení do věcí veřejných, 

2. vnímání současného vedení města: zpětná vazba zejména na směřování, vize a strategii 

města, 

3. co obyvatelé postrádají z hlediska vybavenosti: především infrastruktura, služby a 

komunitní život. 

 

Ve třetí závěrečné části souhrnné zprávy jsou shrnuty poznatky z analýzy databáze a výsledky 

z kvalitativního výzkumu včetně námětů k budoucímu směřování vývoje ve městě Žďár nad 

Sázavou.  
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1. Analýza databáze kvality života 

Metodika hodnocení kvality života na základě databáze 
 

Tato zpráva hodnotí kvalitu života ve Žďáru nad Sázavou vzhledem k rozsáhlé skupině 

ukazatelů, které byly navrženy tak, aby umožnily zhodnotit nejrůznější aspekty kvality života 

ve všech 6258 obcích ČR. Tyto ukazatele jsou dále sdruženy do jedenácti větších oblastí, které 

byly definovány jako rozhodující pro usuzování o kvalitě života v obci (např. zdraví, životní 

prostředí nebo bydlení). Pro každou z těchto oblastí pak byl navržen složený indikátor, který 

hodnotí kvalitu života v obci v této oblasti (dimenzi) jako celku. 

Při sledování jednotlivých ukazatelů je třeba vnímat specifické požadavky, které jsou 

na existující ukazatele kladeny. Zejména: 

 Ukazatel musí být dostupný pro drtivou většinu obcí a musí vycházet z hodnot 

získaných přímo pro danou obec. Z tohoto důvodu nelze použít data například 

z výzkumů veřejného mínění nebo z jiných zdrojů pracujících s výběrem z populace. 

Využití dat z vyšších územních celků (a to ještě pouze za předpokladu, že se jedná o 

data, která zahrnují celou populaci na daném území) je řešení, které je využíváno jako 

kompromisní a neoptimální a je použito pouze v krajních případech. 

 Ukazatel musí být smysluplný pro všechny typy obcí bez ohledu na jejich velikost. 

Přestože zpráva představuje srovnání kvality života pouze napříč danou velikostní 

kategorií obcí, indikátory jsou navrženy tak, aby umožňovaly rovněž srovnání napříč 

kategoriemi. Musí být tedy smysluplné jak pro malé vesnice, tak pro velká města. 

Srovnání napříč těmito kategoriemi má pak význam zejména vhledem k posuzování 

trendů kvality života (např. bydlení ve městech nad 20 000 obyvatel je o tolik a tolik 

dražší než bydlení v obci do 1000 obyvatel).  

Údaje obsažené ve zprávě je třeba číst ve vztahu k těmto premisám. Zejména je důležité 

zdůraznit, že i běžně definované sociodemografické ukazatele mohou mít, vzhledem k těmto 

požadavkům, v rámci databáze mírně odlišnou metodiku výpočtu, a proto je třeba vyhnout 

se přímému srovnávání hodnot obsažených ve zprávě s jinými zdroji. Takové 

srovnání je možné pouze, je-li důkladně zhodnocena metodika měření v obou zdrojích. 

Na základě jednotlivých ukazatelů jsou pak pro jednotlivé dimenze kvality života 

konstruovány složené indikátory kvality života v jednotlivých oblastech. Do těchto indikátorů 

vstupují po nezbytné matematické úpravě pouze některé ze sledovaných ukazatelů. Tyto 

ukazatele mohou být v závislosti na tom, co měří, reorientovány tak, aby vyšší hodnota vždy 

přispívala k vyšší kvalitě života. Hodnocení vhodných trendů vychází z normativního rámce 

demokratické západní společnosti (jako pozitivní je vnímán dlouhý, šťastný život, s dostatkem 

sociálních kontaktů vedený v důstojných socioekonomických podmínkách) a v návaznosti na 

to pak z existujících studií v daných oblastech. Jednotlivé trendy jsou pak hodnoceny 

v kontextu situace v České republice (např. porodnost je zde dlouhodobě spíše nízká, proto je 

vyšší porodnost hodnocena pozitivně) a jejich hodnocení v jiných sociálních podmínkách by 

mohlo být odlišné.  
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Metodika analýzy databáze pro Žďár nad Sázavou 
  

Za účelem analýzy kvality života jsou data o Žďáru nad Sázavou prezentována ve zprávě 

vždy jako souhrnná tabulka, představující jednotlivě všechny dostupné ukazatele v dané 

oblasti života a následně jako souhrnný indikátor vytvořený z podmnožiny těchto ukazatelů. 

Oba typy srovnání porovnávají situaci ve Žďáru nad Sázavou se situací v obdobně velkých 

městech v České republice. Žďár nad Sázavou je se svými 20 847 obyvateli zařazen do 

velikostní kategorie 20 000 – 49 999 obyvatel a je tedy porovnáván se 43 dalšími obcemi 

v republice, které do této kategorie spadají.1 Hodnoty, oproti kterým je situace ve Žďáru nad 

Sázavou diskutována, tak, není-li výslovně uvedeno jinak, vycházejí z této skupiny.  Seznam 

těchto obcí představuje následující tabulka. 

Srovnatelně velké obce v ČR (20 až 50 tisíc obyvatel) 

obec obyvatelé obec obyvatelé 
Blansko 20572 Vsetín  26092 
Kutná Hora 20580 Kroměříž 28816 
Bohumín 20690 Orlová 28852 
Žďár nad Sázavou 20847  Písek 30351 
Vyškov 20883 Trutnov 30372 
Jindřichův Hradec 21445 Kolín 31690 
Kopřivnice 21949 Cheb 31988 
Valašské Meziříčí 22217 Příbram 32642 
Klatovy 22233 Znojmo 33780 
Strakonice 22754 Tábor 34456 
Chrudim  23151 Třinec 35131 
Sokolov 23241 Třebíč 35691 
Havlíčkův Brod 23256 Česká Lípa 37444 
Krnov 23397 Přerov 43186 
Nový Jičín 23496 Prostějov 43680 
Litvínov 23884 Mladá Boleslav 44489 
Litoměřice 24001 Jablonec nad Nisou 45802 
 Český Těšín 24438 Karlovy Vary 48501 
Hodonín 24682 Chomutov 48720 
Břeclav 24704 Děčín 48809 
Uherské Hradiště 25212  Teplice 49575 
Šumperk 25957 

  

 

 Pro tuto skupinu byla pro každý z ukazatelů určena nejnižší a nejvyšší hodnota (sloupce 

min. a max. v tabulkách), průměr a dále tzv. kvartily. Kvartil je ukazatel rozložení dat, který 

ukazuje mezní hodnotu, pod kterou leží nejnižší/nejvyšší čtvrtina případů. Seřadíme-li tedy 

obce za sebe podle hodnoty některého z ukazatelů, ukazuje nám první kvartil hodnotu, pod 

kterou leží čtvrtina obcí, pro kterou má daný ukazatel nejnižší hodnotu, třetí kvartil naopak 

                                                        
1 Data z 2018, na základě údajů Českého statistického úřadu. 
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ukazuje hodnotu, nad kterou leží výsledky té čtvrtiny obcí, které dosáhly nejvyšších hodnot. 

Hodnocení výsledků Žďáru nad Sázavou skrze polohu napříč kvartily pomáhá utvořit si 

přesnější představu o tom, jak si Žďár nad Sázavou stojí vůči ostatním obcím. Hodnoty 

ukazatelů, kde Žďár nad Sázavou leží v prvním kvartilu, jsou v tabulce označeny červeně, 

hodnoty ukazatelů, kde se Žďár nad Sázavou nachází v nejvyšším kvartilu, pak zeleně. Při čtení 

výsledků je třeba zdůraznit, že vyšší hodnota vždy neznamená lepší výsledek (např. vyšší 

koncentrace znečištění v ovzduší). 

 Tabulky zároveň nabízí srovnání situace ve Žďáru nad Sázavou se situací v dalších 

srovnatelně velkých obcích v Kraji Vysočina, tedy s Havlíčkovým Brodem (23 256 obyvatel) 

a Třebíčí (35 691 obyvatel). Toto srovnání je prezentováno ve druhém a třetím sloupci 

tabulek. 

 Ve svém principu je obdobný i způsob prezentace dat pro jednotlivé dimenze, pro které 

je využit tzv. histogram. Ten ukazuje na vodorovné ose celkové hodnoty, kterých dosáhly 

srovnatelně velké obce. Výška jednotlivých sloupců pak ukazuje četnost (počet) obcí, které 

dané hodnoty dosáhly. Nejčastější jsou hodnoty blízké průměru. Průměr je v grafu vyznačen 

šedou svislou přerušovanou čárou. Hodnota indikátoru pro Žďár nad Sázavou je pak vyznačena 

červeně. Hodnoty Havlíčkova Brodu modře a Třebíče žlutě. Tento typ zobrazení poskytuje 

intuitivní vhled do celkové situace Žďáru nad Sázavou v dané oblasti jak vzhledem k ostatním 

srovnatelným obcím v ČR, tak v rámci regionu.  
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Demografie 
 

Demografické ukazatele Žďáru nad Sázavou ukazují na problémy spojené se stárnutím 

populace, nízkou porodností a odchody obyvatel. 

Porodnost ve Žďáru nad Sázavou je pod průměrem, na tisíc obyvatel zde ročně 

připadá 9,90 nově narozených, republikový průměr srovnatelných obcí přitom činí 10,21 a 

porodnost ve Žďáru je rovněž nižší než v obou srovnatelných městech v kraji. V Havlíčkově 

Brodě je porodnost dokonce nadprůměrná.  

Podobná je i situace v oblasti úmrtnosti. Zatímco v republikovém průměru připadá 

na tisíc obyvatel obce 10,41 úmrtí, ve Žďáru nad Sázavou je to pouze 9,52 úmrtí. Žďár se tak 

nachází v prvním kvartilu, tedy v první čtvrtině obcí s nejnižší úmrtností. Extrémně nízká je 

úmrtnost v Třebíči, v Havlíčkově Brodě je pak jen mírně pod republikovým průměrem.2 Nízkou 

úmrtnost je možné vysvětlit dvěma faktory, jednak vysokou nadějí dožití (viz kapitola Zdraví), 

dále pak výrazně záporným migračním saldem, kdy lidé z města odcházejí, aniž by zde zemřeli. 

Migrační saldo udává rozdíl počtu osob, které se do města přistěhují, a těch, kteří 

odejdou. Žďár má extrémní záporné migrační saldo, z tisíce obyvatel jich ročně 8,71 odejde.  

Podobná, i když o něco méně extrémní, je rovněž situace ve Třebíči, lépe si pak stojí Havlíčkův 

Brod, i když i ten se nachází pod republikovým průměrem. Jak je vidět z republikového 

průměru pro srovnatelně velké obce (-3,58), odchod obyvatel je typický pro všechna města 

srovnatelné velikosti v České republice. Hodnoty Žďáru a Třebíče jsou však i v tomto kontextu 

velmi problematické.  

Záporné migrační saldo a nízká porodnost i úmrtnost se promítají do hodnot starobní 

a dětské závislosti. Poměr starobní závislosti ukazuje, že na jednu osobu v produktivním 

věku (15-64 let) připadá ve Žďáru přibližně 0,34 osoby ve věku nad 65 let, tato hodnota leží 

těsně pod hranicí vrchního kvartilu. Tedy přibližně pouze v jedné čtvrtině srovnatelně velkých 

obcí je podíl osob nad 65 let vyšší. Jednou z těchto obcí je i Havlíčkův Brod, kde je poměr 

starobní závislosti ještě vyšší. Naopak Třebíč vykazuje velmi nízkou starobní závislost. 

V oblasti podílu dětské populace na jednoho obyvatele Žďáru v produktivním věku 

připadá 0,22 osoby do 15 let (přibližně stejně jako ve Třebíči). Tyto hodnoty jsou 

v republikovém srovnání velmi nízké, obě obce se nacházejí ve čtvrtině obcí s nejnižším 

poměrem dětské závislosti. Tato situace je přímo propojena s nízkou porodností, která je pak 

částečně důsledkem stěhováním pryč z obou měst. V Havlíčkově Brodě je naopak míra dětské 

závislosti 0,24, tedy na úrovni republikového průměru srovnatelně velkých obcí a opět dokládá 

vyšší míru porodnosti i nižší migrační saldo v této obci. 

Průměrnému obyvateli Žďáru je 44,2 roku, jedná se opět o extrémně vysokou 

hodnotu, která je o více než rok vyšší, než je průměr srovnatelně velkých obcí (43,17). V tomto 

                                                        
2 Data představují průměry z let 2009-2018. 
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ohledu si vedou lépe obě srovnávaná města, kde je průměrný věk blíže k republikovému 

průměru. Populace Žďáru přitom dále stárne, a to o 0,41 roku ročně. Tato hodnota je na 

úrovni republikového maxima. Obdobný trend je však přítomen i v Třebíči. Havlíčkův Brod se 

pak nachází v pásmu republikového průměru, kde dochází ke zvyšování věku v průměru o 0,28 

roku ročně. 

Poslední ze sledovaných demografických údajů ukazuje podíl mužů a žen (hodnoty 

vyšší než 1000 indikují více mužů než žen). Přestože se rodí více chlapců než dívek, v důsledku 

vyšší naděje dožití žen je pro evropské a severoamerické populace charakteristický převažující 

počet žen. Tuto situaci můžeme sledovat na hodnotě republikového průměru, kde na tisíc žen 

připadá 939 mužů, ve Žďáru je mužů 951 na 1000 žen, tedy mírně více. Mírně vyšší počet mužů 

může být právě důsledkem velmi záporného migračního salda, které v některých případech 

může vést k vyššímu odchodu zejména mladších žen. 

 

Tabulka 1. Demografie 

 

Žďár Havlíč
kův 

Brod 

Třebíč 

Min. 
1 

kvartil 
Průmě

r 
3 

kvartil Max. 
Porodnost 9,90 10,56 10,02 8,55 9,88 10,21 10,57 11,29 
Úmrtnost 9,52 10,19 8,84 8,42 9,89 10,41 10,72 12,79 
Migrační saldo -8,71 -4,53 -8,40 -9,27 -4,77 -3,58 -2,20 2,08 
Starobní závislost 0,34 0,34 0,30 0,25 0,31 0,32 0,34 0,38 
Dětská závislost 0,22 0,24 0,22 0,21 0,22 0,24 0,25 0,26 
Průměrný věk 44,20 43,50 43,20 40,90 42,60 43,17 43,65 45,30 
Vývoj věku 0,41 0,30 0,38 0,16 0,24 0,28 0,31 0,41 
Podíl mužů a žen 951 947 949 885 923 939 953 1003 

 

 

Složený indikátor 

Celkovou situaci v oblasti demografie hodnotí složený indikátor, který v sobě po 

analytické úpravě slučuje výše popsané sledované hodnoty. Hodnoty jsou do indikátoru 

zapojeny tak, aby vyšší hodnota indikátoru znamenala v kontextu situace v České republice i 

vyšší hodnotu kvality života. V tomto případě jsou jako pozitivní jevy hodnoceny vyšší 

porodnost, vyšší migrační saldo a vyšší míra dětské závislosti, jako negativní naopak vyšší 

úmrtnost a vysoký a zvyšující se průměrný věk spojený s vysokou starobní závislostí. Podíl 

mužů a žen do výpočtu nevstupuje.  

Žďár se v této oblasti umístil extrémně podprůměrně, v důsledku 

extrémního záporného migračního salda, výrazného stárnutí populace i nízké 

porodnosti. Srovnatelně velká města na Vysočině si vedou výrazně lépe. Havlíčkův Brod není 

výrazně ovlivněn odchody, věk v obci je nižší a obyvatelé stárnou pomaleji. Situace v Třebíči 

pak vykazuje podobné trendy jako Žďár nad Sázavou, avšak v nižší míře.  
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Graf 1: Složený indikátor – Demografie 
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Bezpečnost 
 

Oblast bezpečnosti mapuje aspekty, které ohrožují život, zdraví a majetek občanů, ať již 

jako důsledek záměrné aktivity, nebo jako důsledek přírodních vlivů. Žďár nad Sázavou si 

v této oblasti stojí nadprůměrně a nesetkává se s většími problémy. 

Zástavba Žďáru nad Sázavou se prakticky výhradně nachází mimo záplavová pásma a 

není tak v podstatě ohrožena rizikem povodní od městem protékající řeky Sázavy. Většina 

srovnatelných měst je přitom umístěna k říčním tokům méně topologicky výhodně. 

V regionálním srovnání je záplavami více ohrožena Třebíč, která se však také nachází pod 

republikovým průměrem. 

Ve Žďáru je nižší rovněž míra ohrožení hrozbami, které jsou navázány na lidskou 

činnost. Ve vztahu k požárům a výjezdům HZS obecně je vzhledem k dostupným datům možné 

hodnotit pouze situaci v ORP jako celku. ORP Žďár nad Sázavou vykazuje průměrný až mírně 

nižší počet požárů na osobu. Množství požárů je zde nižší než v Havlíčkově Brodě, avšak vyšší 

než v Třebíči, kde je požárů extrémně málo. Pro ORP Žďár nad Sázavou je však typické vysoké 

množství planých poplachů i vysoké množství výjezdů na osobu. Tento trend je přítomný i 

v obou srovnávaných obcích v kraji. Vysoký počet výjezdů i planých poplachů může být 

důsledkem vstřícného přístupu HZS na úrovni kraje, kde HZS může být ve větší míře ochotna 

k výjezdům, které se zaměřují na plnění širších úkolů při asistenci obyvatelstvu. 

Nízká je ve Žďáru rovněž nehodovost, vyjádřená jako počet nehod na dopravní plochu 

obce v kilometrech čtverečních. Žďár se společně s Havlíčkovým Brodem nachází v první 

čtvrtině srovnatelně velkých obcí s nejnižším počtem dopravních nehod. 

Žďár nad Sázavou se rovněž může pochlubit velice nízkou mírou kriminality. Na tisíc 

osob zde průměrně připadá jen 9,6 trestných činů. Žďár se tak nachází vysoko v první čtvrtině 

obcí s nejnižší kriminalitou. Vede rovněž ve srovnání s oběma obcemi srovnatelné velikosti 

v kraji. Třebíč si udržuje jen menší odstup a rovněž leží v prvním kvartilu, Havlíčkův Brod pak 

vykazuje méně kriminality, než je průměr, avšak leží již relativně blízko k průměru. 

Nízká míra kriminality se odráží rovněž v nižší míře výdajů. Žďár nad Sázavou vydá za 

oblast bezpečnosti méně než 3,5 % z rozpočtu, tedy 885 Kč na osobu a rok. Opět se tak nachází 

v první čtvrtině obcí s nejnižšími výdaji měřenými jako podíl z rozpočtu, v absolutních 

hodnotách jsou pak výdaje pouze mírně podprůměrné. Shodný podíl rozpočtových výdajů 

vykazuje i Havlíčkův Brod, kde je však kriminalita ve srovnání se Žďárem výrazně vyšší. 

V Třebíči jsou pak bezpečnostní výdaje jako podíl z rozpočtu mírně vyšší (4,3 %) při nižší míře 

kriminality. Nominální hodnota výdajů v Třebíči – 830 Kč na osobu a rok – je však mírně nižší.  
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Žďár tak vychází z celkového srovnání i v rámci kraje nejlépe, a to i vzhledem k celkově vyšším 

rozpočtovým prostředkům. 

Tabulka 2. Bezpečnost 

 
Žďár Havlíčkův 

Brod 
Třebíč 

Min. 1 kvartil Průměr 
3 

kvartil Max. 

Riziko povodní 0,01 0,01 0,11 0,00 0,01 0,24 0,31 1,50 

Požáry na 1000 osob ORP 1,6 1,8 1,2 1,0 1,4 1,7 2,0 2,9 
Plané poplachy na 1000 
osob ORP 1,7 1,1 2,8 0,3 0,5 0,8 0,8 4,0 
Výjezdy HZS na 1000 osob 
ORP 19,2 19,3 15,0 7,1 9,6 11,7 13,7 19,3 
Nehodovost 0,55 0,50 0,71 0,27 0,58 0,90 1,00 2,31 
Kriminalita na 1000 osob 
OOP 9,6 13,1 11,5 3,0 11,7 14,9 17,4 26,5 
Výdaje na bezpečnost –
podíl z rozpočtu 

3,5% 3,5% 4,3% 2,6% 3,5% 4,2% 4,6% 7,9% 

Výdaje na bezpečnost –
osoba 885 861 830 652 769 926 978 1694 

 

 

Složený indikátor 

Do složeného indikátoru pro oblast bezpečnosti vstupuje jako pozitivní složka míra 

výdajů na zajištění bezpečnosti v obci, jako negativní faktory jsou naopak hodnoceny výstavba 

v záplavové zóně, výjezdy HZS a dopravní nehody.  

Při hodnocení celkové situace skrze složený indikátor se Žďár nachází mírně nad 

republikovým průměrem stejně velkých obcí. Ještě lépe by byl hodnocen při srovnání 

vzhledem k mediánu, jelikož průměr je posunut směrem k vyšším hodnotám přítomností 

vysokých odlehlých hodnot. Žďár je na to nejlépe rovněž v rámci regionálního srovnání, 

Havlíčkův Brod a Třebíč se nacházejí shodně mírně pod průměrem (žlutá svislice označující 

pozici Třebíče je překryta modrou svislicí indikující pozici Havlíčkova Brodu). Pozici Žďáru 

příznivě ovlivňuje zejména nízká kriminalita i nehodovost, které tak rovněž nevyžadují větší 

obecní investice, stejně jako nízké riziko povodní. 
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Graf 2: Složený indikátor – Bezpečnost 
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Bydlení 
 

Oblast bydlení se zaměřuje na kvalitu bytového fondu i vybavení bytů v obci, dále se 

zabývá problematikou dosažitelnosti bydlení pro obyvatele. Bytová situace ve Žďáru nad 

Sázavou může být problematická, a to zejména ve srovnání s Havlíčkovým Brodem a Třebíčí. 

V oblasti ekonomické dostupnosti nabízeného bydlení je možné se nejprve zaměřit na 

ceny nemovitostí. Mediánová cena za m2 nemovitosti (levnější z varianty byt nebo rodinný 

dům, dle typu zástavby) ve Žďáru a jeho blízkém okolí činila v roce 2018 23 056 Kč/m2, tím 

spadala do oblasti výrazného republikového nadprůměru. Republikový průměr ve stejně 

velkých obcích tehdy činil 19 223 Kč/m2. Ve všech srovnatelně velkých obcích na Vysočině však 

byly nemovitosti mírně dražší.  Nejvíce se republikovému průměru blížila Třebíč (19 444 Kč/ 

m2), v Havlíčkově Brodě pak m2 nemovitosti vyšel na 20 588 Kč.  

Obdobný trend – nižší ceny ve Třebíči, vyšší v Havlíčkově Brodě a Žďáru, je možné 

pozorovat rovněž u prodejních cen pozemků: m2 pozemku ve městech srovnatelné 

velikosti bylo možné v roce 2018 koupit za mediánovou cenu 1 190 Kč. V tomto případě pak 

byly průměrné ceny ve Třebíči dokonce pod republikovým průměrem na hodnotě 1 028 Kč/m2, 

ceny ve Žďáru a Havlíčkově Brodě pak byly výrazně vyšší. Ve Žďáru a jeho blízkém okolí bylo 

možné v roce 2018 pořídit m2 pozemku za 1 500 Kč, v Havlíčkově Brodě dokonce za 1 830 Kč. 

To jsou hodnoty, které leží výrazně nad republikovým průměrem a Žďár i Havlíčkův Brod tak 

spadají mezi první čtvrtinu srovnatelně velkých obcí s nejvyššími cenami pozemků. Cena 

nemovitostí je však na druhou stranu rovněž indikátorem žádanosti lokality a potažmo rovněž 

kvality urbánního prostoru. Vyšší ceny tak mohou indikovat rovněž koherenci zástavby, která 

není zatížena například vyloučenými lokalitami.  

Vhled do bytové situace přináší rovněž další sledovaný ukazatel, který ukazuje, za jak 

dlouhou dobu by si mohla osoba, která vydělává mediánový plat na Vysočině, ve 

Žďáru pořídit mediánový byt, pokud by uložila celý svůj plat. Tato situace je 

samozřejmě teoretická, nicméně umožňuje snadno představitelné srovnání kupní síly běžných 

obyvatel k cenám nemovitostí. Ve Žďáru by osoba s mediánovým platem musela ukládat 

všechny své příjmy po dobu 5,49 roku, aby si mohla pořídit nemovitost s mediánovou cenou. 

Při srovnání v rámci kraje by se stejným platem za stejnou dobu (5,48) pořídila srovnatelný byt 

v Třebíči. Kupní síla dané osoby by pak byla o něco nižší v Havlíčkově Brodě, kde by musela 

pro nákup mediánového bytu odkládat veškeré příjmy po dobu 6,33 roku. V celorepublikovém 

srovnání se jedná ve všech případech o nadprůměrnou dobu. Pro nákup mediánové 

nemovitosti s mediánovým platem daného kraje stačí průměrně 4,84 roku. Havlíčkův Brod se 

pak nachází dokonce v první čtvrtině obcí s nejdelší nezbytnou dobou úspor.  



15 
 

Ceny nájemního bydlení v aktuální nabídce se naopak ve Žďáru i ve srovnatelně 

velkých obcích na Vysočině drží v oblasti podprůměru. Zatímco nájem mediánového m2 ve 

srovnatelných městech v celé ČR byl v roce 2018 průměrně 114 Kč, ve Žďáru to bylo pouze 95 

Kč. Tím se Žďár zařadil do první čtvrtiny srovnatelně velkých obcí s nejnižšími nájmy za m2. 

V Havlíčkově Brodě pak m2 nájmu vyšel na 100 Kč a v Třebíči na 133 Kč. I tyto hodnoty leží 

pod průměrem. Tento trend dokresluje i další z ukazatelů – část příjmů nezbytná 

k pokrytí nájemného v mediánovém bytě. Pokud by si osoba s mediánovým příjmem 

pronajala ve Žďáru a jeho blízkém okolí mediánový byt z aktuální nabídky, vynaložila by na 

pokrytí nájemného bez dalších služeb 39 % svého příjmu. Stejný podíl příjmů by musela 

vynaložit i v Třebíči. Naopak v Havlíčkově Brodě by stačilo k uhrazení nájmu pouze 33 % 

mediánového příjmu v kraji.  Bydlení ve Žďáru (a Třebíči) je tak hůře dostupné, a to i přes nižší 

ceny nájmů za m2. Tento rozdíl je způsoben odlišnými podlahovými plochami pronajímaných 

nemovitostí v jednotlivých městech. 

Významným kritériem pro hodnocení bytové situace je i podíl nabídky nájemního 

bydlení k prodejům. Obecně platí, že pro větší města s živější ekonomickou aktivitou stoupá 

podíl nabízeného nájemního bydlení, naopak v menších obcích, a to zejména těch, kam 

nepřicházejí lidé za prací, je podíl nabízeného nájemního bydlení velmi nízký. Ve Žďáru a jeho 

okolí je přitom nabídka nájmů relativně nižší než v regionu jako celku. Plných 72 % nabídky ve 

Žďáru tvoří prodeje nemovitostí (na nájmy tak připadá pouze 28 %), ve srovnatelně velkých 

městech přitom na prodeje připadá 70 % nabídek (nájmy 30 %) v Havlíčkově Brodě a 79 % 

nabídek (21 % nájmy) v Třebíči. Republikový průměr srovnatelně velkých obcí přitom vykazuje 

průměrně 66 % prodejních nabídek. Všechna srovnávaná města na Vysočině tak vykazují nižší 

nabídku nájemního bydlení, než je průměr, Havlíčkův Brod pak spadá mezi první čtvrtinu obcí 

s nejvyšším podílem nabízeného vlastnického bydlení.  

V oblasti kvality bydlení je obdobným ukazatelem i podíl nemovitostí obývaných 

vlastníky. Vyšší podíl na jednu stranu svědčí o dosažitelnosti bydlení pro obyvatele obce, na 

stranu druhou může poukazovat i na nižší ekonomickou aktivitu v obci a nepružnost bytové 

nabídky. Ve Žďáru a jeho blízkém okolí je podíl nemovitostí obývaných vlastníky 73 %, je tedy 

výrazně vyšší oproti republikovému průměru 66 % a Žďár s nejbližším okolím patří do 

vrchního kvartilu obcí s nejvyšším podílem vlastníků. Ještě extrémnější je v tomto ohledu 

situace v Třebíči, kde vlastníci představují plných 79 % obyvatel bytů. To je v kategorii obcí 

mezi 20-50 tisíci obyvatel republikové maximum. V Havlíčkově Brodě je podíl vlastnického 

bydlení naopak o něco nižší, i když stále nad republikovým průměrem a činí 70 %. 

Charakter a kvalita bydlení mohou být hodnoceny rovněž skrze typ zástavby. Ve Žďáru 

je počet osob, které bydlí v rodinných domech, mírně nižší. Zatímco ve srovnatelně velkých 

obcích v České republice bydlí v rodinných domech necelá třetina obyvatel (29 %), ve Žďáru je 
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to 25 %. Tedy hodnota v pásu širšího průměru. Tento podíl je ve srovnání podobných měst na 

Vysočině nejnižší. V Třebíči podíl osob v rodinných domech činí 34 % a v Havlíčkově Brodě 46 

%. Havlíčkův Brod přitom představuje v dané velikostní kategorii celorepublikové maximum. 

Charakter zástavby dále přibližuje podíl bytů v panelových domech. Ve Žďáru se 

36 % bytů nachází v panelových domech. Republikový průměr ve srovnatelně velkých obcích 

je 48 % bytového fondu a Žďár byl tak tímto typem výstavby v republikovém srovnání ovlivněn 

spíše méně. V Třebíči panelové domy tvoří plných 53 % bytového fondu, naopak Havlíčkův 

Brod byl zasažen panelovou výstavbou nejméně (22 %), a to i v celorepublikovém kontextu 

srovnatelně velkých obcí. Rozvoj panelové výstavby je podmíněn historicky a souvisí 

s výraznými populačními změnami ve skladbě obyvatelstva po druhé světové válce, na kterou 

navázala extenzivní stavební činnost s cílem proměnit a modernizovat ráz mnoha regionů. 

Dnes může panelové bydlení v rukou města sloužit jako vhodný a dostupný nástroj bytové 

politiky, zároveň však negativně ovlivňuje urbánní prostor, je spojené s menší dostupností 

místních služeb a může rovněž napomáhat v erozi lokálních místních vazeb, které jsou 

významné pro pocit spokojenosti a bezpečí obyvatel. 

Jakým způsobem Žďár vznikal, přibližuje rovněž indikátor průběžné výstavby. 

Rozhodující počet současné zástavby vznikl v rozmezí čtyřiceti pěti let (indikátor ukazuje 

upravenou směrodatnou odchylku roku výstavby budov), což je relativně málo a svědčí to o 

jednorázovém stavebním boomu. Ten byl v případě Žďáru nad Sázavou spojen s výstavbou 

panelových domů. V republikovém průměru srovnatelných obcí se rozhodující část současné 

zástavby vyvíjela více než padesát sedm let. Delší průměrná doba výstavby rozhodující části 

budov je přítomna jak v Třebíči, tak v Havlíčkově Brodě. 

V oblasti novější výstavby se Žďáru příliš nedaří. Dle dat vycházejících z posledního 

sčítání obyvatel vznikla pouze 4 % obývaného bytového fondu ve Žďáru mezi lety 2000 a 2011 

(novější stavby nejsou zahrnuty). Republikový průměr srovnatelných obcí přitom činí 6 % a 

Žďár se tak nachází mezi čtvrtinou obcí, kde je nová výstavba na bytovém fondu nejméně 

zastoupena. Havlíčkův Brod i Třebíč se rozvíjejí mnohem dynamičtěji, nová zástavba tam 

představuje 8 % (H. Brod) a v Třebíči dokonce 9 %. 

Na charakter zástavby je navázaná i průměrná plocha bytů, tu může ovlivňovat 

podíl rodinných domů i podíl panelového bydlení. Průměrný byt ve Žďáru má 57,3 m2. Tím se 

Žďár řadí do dolního kvartilu srovnatelně velkých obcí. Republikový průměr činí 60,1 m2. Byty 

ve Žďáru jsou menší i oproti srovnávaným městům na Vysočině. V Třebíči je průměrný byt 

velký 60,6 m2 a v Havlíčkově Brodě pak dokonce 64,1 m2. Zvláště Havlíčkův Brod vykazuje 

vyšší hodnoty vzhledem k velkému podílu rodinných domů a malému zastoupení panelového 

bydlení. 
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Byty ve Žďáru jsou často obývány vyšším počtem osob, než je tomu ve srovnatelně 

velkých obcích. Na jeden byt ve Žďáru připadá průměrně 2,5 osoby, tím se Žďár nachází na 

spodní hranici vrchního kvartilu. V Havlíčkově Brodě a Třebíči je pak průměrný počet osob 

v bytě ještě vyšší. Zatímco v těchto městech ale může být vyšší počet osob v jednom bytě do 

jisté míry vyvážen větší rozlohou bytu, ve Žďáru se setkává negativní kombinace malých bytů, 

s větším počtem obyvatel. 

Kvalita bydlení může být nahlížena rovněž dostupností sítí. Tento ukazatel je však 

významný zejména pro malé obce. Podobně jako ve srovnatelně velkých městech jsou byty ve 

Žďáru i obou srovnávaných městech Vysočiny vybaveny vodovodem, teplou vodou a 

kanalizací, jen velice okrajově jsou zachovány žumpy (zejména Havlíčkův Brod).  

 

Tabulka 3. Bydlení 

 
Žďár Havlíčkův 

Brod 
Třebíč 

Min. 
1 

kvartil Průměr 
3 

kvartil Max. 
Doba úspor pro nákup 
bytu 5,49 6,33 5,48 1,30 3,99 4,84 5,70 8,36 
Mediánová cena m2 
nemovitosti 23056 20588 19444 8039 16545 19223 22524 35571 
Mediánová cena m2 
pozemku 1500 1830 1028 350 807 1190 1490 2870 
Mediánová cena m2 
nájmu 95 100 133 57 98 114 133 181 
Část příjmů k pokrytí 
nákladů na nájem 39% 33% 39% 21% 28% 32% 35% 47% 
Podíl prodejů k nájmům 72% 75% 71% 47% 60% 66% 73% 85% 
Podíl nemovitostí 
obývaných vlastníky 73% 70% 79% 43% 63% 66% 72% 79% 
Podíl osob v rodinných 
domech 25% 46% 34% 11% 22% 29% 35% 46% 
Průměrná plocha bytu 57,3 64,1 60,6 54,8 58,1 60,1 61,7 65,0 
Počet lidí v bytě 2,50 2,57 2,52 2,24 2,38 2,43 2,50 2,58 
Podíl nových domů 4% 8% 9% 2% 5% 6% 8% 13% 
Podíl bytů v panelových 
domech 36% 22% 53% 22% 40% 48% 55% 73% 
Průběžná výstavba 22,4 26,7 25,6 21,8 25,0 28,5 30,7 38,5 
Podíl domácností s 
vodovodem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 
Podíl domácností s 
teplou vodou 99% 99% 99% 98% 99% 99% 99% 99% 
Podíl domácností s 
kanalizací 98% 98% 101% 79% 97% 100% 104% 111% 
Podíl domácností s 
žumpou 2% 7% 2% 1% 3% 6% 8% 26% 
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Složený indikátor 

Do složeného indikátoru pro kvalitu bydlení vstupují jako negativní faktory vysoké 

pořizovací náklady nemovitostí a dlouhá doba spoření nezbytná k pořízení bytu, dále rovněž 

vysoký podíl prodejů v realitní nabídce na úkor nájemních nabídek, vysoký počet lidí v bytě, 

velké zastoupení panelové zástavby a velký podíl bydlení závislý na žumpách. Naopak pozitivně 

je hodnocen vyšší podíl osob bydlící ve vlastních bytech, větší průměrná plocha bytů, realizace 

nové výstavby a dlouhodobá průběžná výstavba ve městě. 

Žďár nad Sázavou si v oblasti bydlení hodnocené skrze složený indikátor nestojí příliš 

dobře. Spojuje se zde několik faktorů. Jde zejména o vysoké pořizovací ceny nemovitosti. Ty 

jsou doplněny méně flexibilním realitním trhem. Bytové podmínky pak negativně ovlivňuje 

nižší kvalita bydlení, která však na rozdíl od jiných měst nemůže být dominantně přičítána 

panelové výstavbě, a dále pak i menší míra nové výstavby. Havlíčkův Brod může konkurovat 

zejména vysokou kvalitou nabízeného bydlení a hezkým městským prostředím, Třebíč pak 

kombinací kvalitního bydlení a jeho vysoké dostupnosti. 

 

Graf 3: Složený indikátor – Bydlení 
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Infrastruktura a vybavenost 
 

Oblast infrastruktury hodnotí dostupnost služeb ať již v oblasti státních služeb, 

občanského života nebo volnočasového vyžití. Pozice Žďáru nad Sázavou je v této oblasti 

nadprůměrná. Data v této sekci vycházejí zejména z datových podkladů mapy.cz a idos.cz, 

berou tedy v potaz zájmové mapové body, které byly zanesené v těchto zdrojích v okamžiku 

zpracování dat (2020).  

Dojezdová vzdálenost do krajského města Jihlavy činí ze Žďáru 43 km. Pro 

srovnatelně velká města v České republice se jedná o průměrnou hodnotu, srovnávaná města 

v rámci kraje však mohou těžit z větší blízkosti krajského centra. Z Havlíčkova Brodu je to do 

Jihlavy pouze 24 km a z Třebíče 35 km. Cesta veřejnou dopravou ze Žďáru do Jihlavy však 

trvá přibližně 53 minut. To je již v republikovém srovnání relativně dlouhá doba, která příliš 

neodpovídá dané vzdálenosti. Obě srovnávaná města jsou na tom lépe, z Havlíčkova Brodu trvá 

cesta pouze 19 minut, z Třebíče, jejíž dostupnost vzhledem k vzdálenosti rovněž není ideální, 

pak 43 minut. Žďár, stejně jako všechna města v dané velikostní kategorii, plní funkci ORP. 

Tato samosprávná funkce je velice významná pro komfort života občanů v oblasti občanských 

služeb. V tomto kontextu pak pro města této velikosti vzrůstá význam dostupnosti krajského 

města, které představuje další přirozený bod v hierarchii samosprávy, stejně jako významné 

středisko ekonomických příležitostí nebo i možné centrum kulturního vyžití. 

V oblasti dostupnosti základních služeb mimo oblast samosprávy je možné hodnotit 

dostupnost Obvodního oddělení policie a nemocnice (nebo polikliniky). Přítomnost 

nemocnice (nebo polikliniky) představuje ve městech srovnatelné velikosti standard. Ten 

naplňuje jak Žďár, tak srovnatelná města Vysočiny. Obdobná je situace v případě Obvodního 

oddělení policie, ta se nachází ve všech městech srovnatelné velikosti včetně Žďáru. 

Pro plnohodnotné využití tohoto zázemí, stejně jako pro dosažení pracovních 

příležitostí, nebo i obecnou dopravní obslužnost je klíčová rovněž dostupnost veřejné dopravy. 

Ta je měřena jako hustota zastávek veřejné dopravy. Ve Žďáru připadá 1,43 zastávky 

veřejné dopravy na jeden km2. To je více než v Havlíčkově Brodě (1,39), nebo Třebíči (1,37), 

avšak v celorepublikovém srovnání jde u všech obcí o mírně podprůměrnou hodnotu. 

Mezi klíčové služby patří rovněž zajištění pokrytí mobilním signálem. Nejnižší 

míra pokrytí silným signálem mezi jednotlivými operátory dosahovala ve Žďáru 92 %. Tato 

hodnota je na úrovni republikového průměru. Stejná je i situace v Havlíčkově Brodě, mírně 

vyšší je pokrytí v Třebíči. 

Dostupnost dalších služeb je počítána jako složený indikátor, který zohledňuje hustotu 

rozmístění míst poskytujících danou službu v obci, pokud je služba přítomna; v případě, že 
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služba v obci zastoupena není, je uváděna průměrná vzdálenost vypočtená ze tří nejbližších 

míst poskytujících danou službu. Tento způsob výpočtu vychází z logiky poskytnutí volby při 

výběru místa, a to ať již z důvodu možné diverzity služeb, nebo rozdílné otevírací doby. 

Uvedené hodnoty představují velice přibližné odhady a tak je třeba je interpretovat jako 

celkové trendy, nikoliv jako konkrétní hodnoty. Pro většinu z těchto indikátorů platí, že situace 

ve Žďáru se pohybuje v oblasti průměru, podobně jako situace v Třebíči, mírně horší jsou pak 

výsledky Havlíčkova Brodu. 

Odhadovaná vzdálenost bankomatu pro obyvatele Žďáru je přibližně jeden kilometr 

(1,01 km), tato hodnota je prakticky totožná s republikovým průměrem (1,05 km). Mírně slabší 

je situace ve Třebíči (1,14 km), v celkovém srovnání pak zcela zaostává Havlíčkův Brod (1,31 

km). Velmi podobná je i dostupnost bank. Ve Žďáru je odhadována na 1,63 km, tedy opět na 

hladině republikového průměru (1,69 km). V tomto případě si o něco lépe vede Třebíč (1,49 

km), nejhůře s jasným odstupem pak opět Havlíčkův Brod (2,01 km), který se stejně jako 

v případě bankomatů nachází v poslední čtvrtině srovnatelných obcí.  

Další z indikátorů ukazují vzdálenost dalších bodů nezbytné občanské vybavenosti. 

Odhadovaná vzdálenost k benzínové pumpě činí ve Žďáru 1,63 km. Jedná se o lehce 

nadprůměrnou hodnotu v pásmu republikového průměru (1,55 km). O něco lépe si opět vede 

Třebíč, která se nachází na úrovni průměru (1,55 km), nejslabší je opět výsledek Havlíčkova 

Brodu (1,8 km). 

Velmi dobrá je vybavenost Žďáru v oblasti poštovních poboček. Odhadovaná 

vzdálenost zde činí 1,36 km, tím se Žďár řadí mezi první čtvrtinu srovnatelně velkých obcí 

s nejdostupnějšími poštovními službami. Odhady pro Třebíč (2,03 km) a Havlíčkův Brod (2,01 

km) jsou pak zcela na hladině průměru (2,00 km). 

 Významný je rovněž ukazatel odhadované vzdálenosti obchodu s potravinami. 

Dostupnost obchodů je nižší ve všech sledovaných městech Vysočiny. Zatímco v republikovém 

průměru srovnatelných obcí v ČR musí obyvatel ujít průměrně 1,06 km, aby dorazil do 

obchodu s potravinami, ve Žďáru je to 1,15 km. Žďár si přitom stojí ve srovnání s Třebíčí (1,26 

km) a Havlíčkovým Brodem (1,42 km) nejlépe a jako jediný z nich nespadá mezi čtvrtinu 

srovnatelných obcí s nejvyšší dochozí vzdáleností. Pro restaurace je pak odhadovaná 

vzdálenost ve srovnávaných obcích na hladině průměru (0,81 km) – Žďár (0,88 km), Třebíč 

(0,84 km), Havlíčkův Brod (0,94 km). 

V neposlední řadě se indikátory mapující dostupnost infrastrukturních bodů zaměřují 

rovněž na oblast volnočasových aktivit, ať již v oblasti sportovního nebo kulturního vyžití. 

V oblasti sportu může Žďár nabídnout průměrnou dostupnost krytých bazénů (3,04 km), 
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zde průměrná vzdálenost činí 3,23 km. Situace je srovnatelná s Třebíčí (3,29 km) a 

Havlíčkovým Brodem (3,10 km). 

V oblasti kulturního vyžití je vzdálenost knihovny pro obyvatele odhadovaná na 3,04 

km, což je více než u srovnatelných obcí v kraji (Třebíč 2,68 km, Havlíčkův Brod 2,01 km) i 

výrazně více než celorepublikový průměr (2,31 km). Naopak relativně nadprůměrně jsou ve 

Žďáru dostupná divadla, odhadovaná průměrná vzdálenost divadla je 4,3 km. To je méně než 

průměr srovnatelně velkých měst (7,32 km). Blízké jsou i hodnoty pro Třebíč (3,79 km) a 

Havlíčkův Brod (5,7 km). 

 

Tabulka 4. Infrastruktura 

 
Žďár Havlíčkův 

Brod 
Třebíč 

Min. 
1 

kvartil Průměr 
3 

kvartil Max. 
Vzdálenost krajského 
města (km) 43 24 35 0 24 42 58 79 
Doba cesty veřejnou 
dopravou na kraj 
(min) 53 19 43 0 26 42 54 93 
Vzdálenost ORP (km) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Hustota zastávek  1,43 1,39 1,37 0,62 1,16 1,66 1,74 6,39 
Nemocnice 
vzdálenost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 13,6 
OOP vzdálenost 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pokrytí mobilním 
signálem 92 % 92 % 94 % 65% 90% 92% 99% 100% 
Indikátor vzdálenosti 
bankomatu (km) 1,01 1,31 1,14 0,53 0,87 1,05 1,21 1,44 
Indikátor vzdálenosti 
banky (km) 1,63 2,01 1,49 0,86 1,39 1,69 2,00 2,62 
Indikátor vzdálenosti 
ben. pumpy (km) 1,63 1,80 1,55 0,89 1,23 1,55 1,82 2,47 
Indikátor vzdálenosti 
pošty (km) 1,36 2,01 2,03 0,99 1,41 2,00 2,25 3,71 
Indikátor vzdálenosti 
restaurace (km) 0,88 0,94 0,84 0,37 0,67 0,81 0,94 1,20 
Indikátor vzdálenosti 
potravin (km) 1,15 1,42 1,26 0,60 0,91 1,06 1,19 1,86 
Indikátor vzdálenosti 
bazénu (km) 3,04 3,29 3,10 1,62 2,54 3,23 3,89 7,67 
Indikátor vzdálenosti 
divadla (km) 4,30 5,70 3,79 1,70 2,67 7,32 6,05 28,24 
Indikátor vzdálenosti 
knihovny (km) 3,04 2,01 2,68 1,09 1,72 2,31 2,77 4,74 
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Složený indikátor 

Do složeného indikátoru pro oblast infrastruktury vstupují jako pozitivní faktory 

jednotlivé ukazatele dostupnosti klíčové infrastruktury a dále občanské vybavenosti a služeb. 

Jako pozitivní jsou tedy hodnoceny krátké dojezdové vzdálenosti do nemocnice a na obvodní 

oddělení policie. Dále pak výkon funkce ORP a dostupnost krajského města včetně dojezdové 

doby. Jako pozitivní je rovněž hodnocena vysoká koncentrace zastávek hromadné dopravy, 

která umožňuje rychlou a bezproblémovou přepravu všem obyvatelům. Jako pozitivní aspekty, 

i když s nižší mírou významnosti, jsou pak hodnoceny rovněž odhadované dostupnosti 

jednotlivých služeb v oblasti financí, nákupů, kultury, sportu nebo poštovních služeb. Poslední 

aspekt pak představuje pokrytí mobilním signálem, které je rovněž hodnoceno pozitivně. 

Žďár se nachází velmi lehce nad průměrem. Pozici Žďáru při hodnocení složeným 

indikátorem ovlivňují zejména průměrné hodnoty dostupnosti služeb a občanské vybavenosti. 

Částečně pak pozici rovněž ovlivňuje vyšší vzdálenost a horší dojezdová doba do krajského 

města. Z geografické blízkosti Jihlavy pak naopak těží zejména Havlíčkův Brod (přesto jinak 

poskytuje horší občanskou obslužnost a služby) a z lepší dostupnosti částečně i Třebíč.  

Graf 4: Složený indikátor - Infrastruktura 

 

  

0

1

2

3

80 85 90 95 100

Tra_infrastruktura

co
un

t

Tra_infrastruktura



23 
 

Občanská angažovanost 
 

Kvalita života v oblasti občanské angažovanosti se zaměřuje na míru zapojení obyvatel 

do veřejného, zejména politického života obce. Zjišťuje kvalitu i aktivitu v činnosti místních 

zastupitelstev a hodnotí na lokální úrovni míru demokratické soutěže v obecních 

zastupitelstvech, šířeji se pak zabývá celkovým postojem obyvatel ke státním institucím a 

podpoře demokratického státního zřízení ČR jako celku. Tyto aspekty je možné rozdělit do 

třech skupin – volební chování, volební soutěž a aktivita zastupitelstva spojená 

s transparencí v hospodaření obce. Výsledky Žďáru nad Sázavou v této oblasti jsou v jeho 

velikostní kategorii v celorepublikovém srovnání nejlepší. 

V oblasti volebního chování je hodnocena jednak volební účast. Ta je počítána jako 

souhrnný průměr volební účasti u veškerých voleb, které se konaly mezi lety 2016 a 2019.3 

Volební účast je klíčovým ukazatelem zájmu o politické dění a ochoty participovat na chodu 

státu. Vyjadřuje zároveň podporu státu jako instituci. Volební účast ve Žďáru dosáhla 49 %, 

v Havlíčkově Brodě je situace srovnatelná (49 %), jen mírně nižší je v Třebíči (47 %). Všechny 

obce se tak umístily velice nadprůměrně a spadají do první čtvrtiny srovnatelných obcí 

s nejvyšší volební účastí. 

Žďár je rovněž charakteristický extrémně nízkou podporou extrémistických 

stran definovaných jako strany, které si ve svých programech kladou za cíl narušení 

demokratické volební soutěže a základních lidských práv (ukazatel nezahrnuje KSČM). Ve 

Žďáru extrémisté získali méně než 5,8 % hlasů, to je vůbec nejméně v takto velké obci v České 

republice. Podpora extrémismu je jen mírně vyšší v Havlíčkově Brodě (6,4 %). Naopak Třebíč 

(8,5 %) se nachází jen mírně pod průměrem (9,0 %). 

Již tak jednoznačné nejsou výsledky v oblasti podpory KSČM. Ve Žďáru KSČM 

průměrně dosáhla na 13,1 %. To je mírně podprůměrná hodnota. V Třebíči je pak podpora 

KSČM (14,7 %) na úrovni republikového průměru srovnatelně velkých obcí (14,6 %). 

V Havlíčkově Brodě je naopak podpora KSČM velice vysoká (16,4 %), město se tak řadí do první 

čtvrtiny obcí mezi 20 a 50 tisíci obyvatel s nejvyšší podporou této strany.  

V oblasti volební soutěže je možné hodnotit míru obměny místního 

zastupitelstva. Výměna vládnoucích elit ve volbách bývá tradičně hodnocena jako základní 

rys demokratického společenství. Na druhou stranu na úrovni obcí je významná rovněž jistá 

míra kontinuity, která umožňuje zajištění stabilního řízení a úspěšného předávání know-how. 

Ve velmi malých obcích může být opakování ve složení zastupitelstva rovněž projevem 

                                                        
3 Krajské volby 2016, volby do Poslanecké sněmovny 2017, prezidentské volby 2018, volby do místního 
zastupitelstva 2018, volby do Evropského parlamentu 2019. 
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spokojenosti obyvatel se stavem věcí, nicméně dlouhodobé složení beze změn svědčí spíše o 

stagnaci komunity a nedostatku přijatelných kandidátů, kteří by měli zájem participovat na 

veřejném dění obce.4 Ve Žďáru se v následujících zastupitelstvích opakovalo 54 % procent 

zastupitelů. Vzhledem k počtům zastupitelů, které poskytují při převodu na procenta jen 

relativně hrubé srovnání, je výsledek možné hodnotit jako zcela srovnatelný s republikovým 

průměrem (55 %). Obdobná je i situace v Třebíči (54 %). Naopak Havlíčkův Brod vykazuje zcela 

extrémní hodnotu (maximum v kategorii), kdy v několika po sobě jdoucích místních volbách 

v zastupitelstvu zůstalo 71 % členů. 

Poměr velikosti obce a velikosti zastupitelstva vyjadřuje počet křesel na obyvatele, 

a tedy váhu jednotlivého hlasu v místních volbách. Zároveň ukazuje míru, s jakou mohou 

obyvatelé zasahovat do rozhodování na místní úrovni. Malá možnost svým hlasem ovlivnit dění 

bývá označována jako demokratický deficit. Množství zastupitelů je definováno v závislosti na 

velikosti obce konkrétním rozmezím – pro Žďár 15 až 35 osob, dále je rozhodnutím 

zastupitelstva. Malé obce jsou zde ve výhodě a na jednoho obyvatele zde připadá větší podíl na 

křesle v zastupitelstvu. Žďár se s 1,3 křesla na obyvatele v míře reprezentace nachází vysoko 

nad republikovým průměrem (1,0) a hlasy zde mají větší váhu. To platí rovněž vzhledem 

k Havlíčkovu Brodu (1,1) i vzhledem k Třebíči, kde mají hlasy velmi malou váhu (0,8). 

Chuť aktivně přispívat do veřejného dění v obci pak ještě vyjadřuje množství 

kandidátů v místních volbách vzhledem k populaci. Hodnota 10,1 ukazuje, že na 

pomyslných tisíc obyvatel Žďáru připadá 10,1 kandidátů. Tím se Žďár řadí do oblasti mírného 

nadprůměru. Panuje zde tedy relativně živý zájem o obecní politiku. Podobná je i situace 

v Havlíčkově Brodě (10,6), kde však není bez zajímavosti, že přes relativně vyšší zájem ze strany 

kandidátů v místních volbách dochází k extrémně nízké míře obměny zastupitelstva. V Třebíči 

je naopak zájem kandidátů mírně podprůměrný (8,9). 

Ostrost volební soutěže pak může být vyjádřena rovněž počtem kandidátů 

připadajících na jedno křeslo. Ve Žďáru příliš tvrdá volební soutěž není, na jedno křeslo 

zde v místních volbách kandidovalo 6,4 uchazeče, což je velmi málo. Republikový průměr při 

tom činí 9,9 kandidátů na jedno křeslo. Průměru se blíží volební soutěž v Havlíčkově Brodě 

(9,0). Velmi vysoké množství kandidátů pak vykazuje Třebíč (11,6). 

Poslední z oblastí občanské angažovanosti jsou pak míry transparence a aktivity 

zastupitelstva samotného. K měření míry transparence je možné využít ukazatele navržené 

týmem z-indexu (zIndex.cz). Prvním z ukazatelů je komplexní složený indikátor, který hodnotí 

praxi zadávání veřejných zakázek. Indikátor ukazuje, do jaké míry konkrétní zadavatel, v tomto 

                                                        
4 Hodnoceny místní volby 2006, 2010, 2014, 2018. Na základě výsledků z voleb 2006 je určen podíl 
opakujících se zastupitelů v roce 2010, které jsou první, které vstupují do samotného výpočtu, dále jsou 
podíly vytvořeny vždy na základě složení zastupitelstva vzešlého z přechozích voleb. 
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případě městský úřad, postupoval transparentně, hospodárně a zda mu nevznikala 

ekonomická rizika. I zde si Žďár stojí velice dobře (81), výrazně nad republikovým průměrem 

(72) srovnatelně velkých obcí a velice blízko k republikovému maximu (83). Dopadl tak 

výrazně lépe než Havlíčkův Brod (70) a Třebíč (68), které se pohybují v pásmu mírného 

podprůměru. Zindex v sobě zahrnuje jako jeden z komponentů kvalitu dat poskytovanou 

ve věstníku. I zde se Žďár nachází v oblasti nadprůměru (94, průměr 90). Lépe si zde stojí 

Třebíč (96), hůře naopak Havlíčkův Brod (90), který se umístil v průměru. 

Doplňkovými ukazateli aktivity zastupitelstva pak může být schopnost získávat pro 

obec dotace a objem takto získaných zdrojů. Žďár si při tom v získávání grantů vede průměrně. 

Granty a další dotace tvoří přibližně 23 % rozpočtových prostředků, to je v rámci 

srovnatelných obcí v ČR průměrná hodnota. Třebíč (27 %) i Havlíčkův Brod (31 %) si zde 

naopak vedou výrazně lépe a nacházejí se v první čtvrtině obcí s nejvyšším podílem zdrojů 

z dotací ve své kategorii. Alternativním ukazatelem je i výše těchto prostředků přepočtená na 

osobu. Žďár získal v letech 2010-2019 v průměru 5510 Kč na obyvatele. I při analýze tímto 

způsobem si pak zbývající srovnatelná města vedou lépe – Třebíč 6006 Kč, Havlíčkův Brod pak 

vysoce nadprůměrných 9570 Kč. 

 
Tabulka 5. Občanská angažovanost 

 
Žďár Havlíčkův 

Brod 
Třebíč 

Min. 
1 

kvartil Průměr 
3 

kvartil Max. 

Volební účast 49% 49% 47% 34% 40% 44% 47% 50% 
Podpora 
extrémistických stran 

5,8% 6,4% 8,5% 5,8% 8,0% 9,0% 10,0% 11,9% 

Podpora KSČM 13,1% 16,4% 14,7% 10,3% 12,9% 14,6% 15,9% 23,2% 
Podíl opakujících se 
zastupitelů 54% 71% 54% 41% 51% 55% 59% 71% 
Počet křesel na 1000 
obyvatel 1,3 1,1 0,8 0,5 0,8 1,0 1,1 1,3 
Počet kandidátů na 
1000 obyvatel 10,1 10,6 8,9 5,5 8,2 9,8 10,8 15,7 
Počet kandidátů na 
křeslo 6,4 9,0 11,6 6,1 8,6 9,9 11,1 14,2 
zindex 81 70 68 57 67 72 77 83 
Kvalita dat ve věstníku 94 90 96 40 89 90 98 100 
Podíl grantů na 
rozpočtu 23% 31% 27% 9% 20% 23% 27% 41% 
Grantové prostředky 
osoba (Kč) 5510 9570 6006 1838 4770 5889 6579 11138 
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Složený indikátor 

V oblasti volebního chování do složeného indikátoru vstupuje jako pozitivní aspekt 

vysoká volební účast, negativně jsou hodnoceny naopak podpora extrémistických stran a 

KSČM. V oblasti volební soutěže jsou jako pozitivní vnímány vysoký počet křesel na obyvatele 

a velký počet kandidátů připadající na jedno křeslo, jako negativní je naopak hodnocen vysoký 

podíl opakujících se zastupitelů. V oblasti aktivity zastupitelstva je jako pozitivní hodnoceno 

získávání rozpočtových prostředků z grantů a jejich velké zastoupení v rozpočtu.  

Žďár dosahuje mezi stejně velkými obcemi vůbec nejlepších výsledků. Občané jsou 

politicky aktivní, zapojují se do veřejného dění, podmínky ve městě nevedou k podpoře 

extrémistických nebo nedemokratických stran a radnice město zpravuje s maximální 

transparencí. Mírně nad průměrem se nachází rovněž Třebíč, s menším odstupem pak rovněž 

Havlíčkův Brod. 

 

Graf 5: Složený indikátor – Občanská angažovanost 
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Příjmy  
 

Detailní pohled na ekonomickou situaci obce přináší dimenze příjmů, ta analyzuje 

jednak dostupné finanční prostředky obce a jejich zdroje, jednak schopnost obce je účelně 

vynaložit, zároveň ukazuje i ekonomickou aktivitu obyvatel. Žďáru nad Sázavou se po příjmové 

stránce v celorepublikovém srovnání velmi daří. 

Indikátor kapitálové příjmy na osobu ukazuje, kolik peněz ročně obec v průměru 

za posledních 10 let (2010-2019) byla schopna zařadit do příjmů kapitálového rozpočtu na 

jednoho obyvatele. Ukazuje schopnost získávat peníze na dlouhodobé investice. V některých 

případech ale může znamenat i neodůvodněné rozprodávání majetku obce. Žďár nad Sázavou 

je schopen z dostupných prostředků vytvářet investiční zásoby, ročně získá v oblasti 

kapitálových příjmu 936 Kč na osobu, tím se pohybuje relativně vysoko nad republikovým 

průměrem (808 Kč). Daří se mu zároveň výrazně lépe než Třebíči (599 Kč), která je v oblasti 

podprůměru, a naopak hůře než Havlíčkovu Brodu (1311 Kč), který v tomto ohledu patří mezi 

čtvrtinu nejúspěšnějších obcí. 

Dlouhodobý hmotný majetek na osobu jako průměrná hodnota z let 2009-2018 

ukazuje vykázanou hodnotu hmotného vlastnictví, zejména v oblasti nemovitostí, přepočtenou 

na osobu. Hmotné vlastnictví pro obec znamená možnost jednat a realizovat plánované 

politiky, ať již přímým využitím nemovitostí, pronájmem k zajištění dalších příjmů obce, nebo 

vhodně zvoleným ručením k investičním úvěrům. Dlouhodobý hmotný majetek Žďáru na 

osobu (107 457 Kč) je v republikovém srovnání nadprůměrný a obec patří mezi 25 % obcí 

s nejvyšším dlouhodobým hmotným majetkem v ČR. Sousední Havlíčkův Brod (89 422 Kč) i 

Třebíč (87 472 Kč) již tak bohaté nejsou a nacházejí se v oblasti mírného podprůměru. 

Žďár však vykazuje rovněž vyšší běžné výdaje – tedy provozní neinvestiční náklady – 

na osobu. Ročně vydá na osobu 19 193 Kč, tím se opět řadí mezi první čtvrtinu obcí, tentokráte 

však s nejvyššími běžnými výdaji. Havlíčkův Brod se pak drží v pásmu širšího průměru (18 075 

Kč, průměr 17 367 Kč). Třebíč je naopak ve výdajích velice opatrná a patří mezi obce 

s nejnižšími běžnými výdaji vůbec (14 559 Kč, minimum kategorie 14 425 Kč). Zvýšené běžné 

výdaje mohou znamenat nehospodárnost ve správě obecních financí, mohou být ale rovněž 

známkou širšího spektra služeb poskytovaných občanům (například v sociální oblasti nebo 

v oblasti vzdělávání). Naopak nízké výdaje mohou svědčit o dobrém ekonomickém 

hospodaření, ale rovněž i o minimu poskytovaných občanských služeb. 

Žďár je přitom zároveň velmi úspěšný v získávání prostředků z vlastní činnosti. 

Ročně na obyvatele získá 3 670 Kč, tím se opět řadí mezi první čtvrtinu nejúspěšnějších obcí 

v ČR. Žďár zde patrně úspěšně využívá svůj hmotný dlouhodobý majetek. Na základě celkových 

dat je možné spekulovat o tom, že výnosy jsou umožněny vhodnou strukturou nemovitého 
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vlastnictví obce a schopností získávat finance skrze příjmy z obecního bydlení. Toto vysvětlení 

je však pouze hypotetické a na základě údajů z databáze jej nelze ověřit. Srovnatelná města 

Vysočiny si pak vedou opět o něco hůře – Havlíčkův Brod se umístil mírně nadprůměrně (3 131 

Kč, průměr srovnatelných obcí 2719 Kč), nejhůře se pak umístila Třebíč (494 Kč), jejíž příjmy 

v této oblasti jsou ve čtvrtině nejnižších. 

Dalším nedaňovým příjmem obce jsou rovněž příjmy získané z evropských 

zdrojů, uváděné v přepočtu na osobu. Žďáru se průměrně daří získávat 2 429 Kč na osobu a 

rok, což je v celorepublikovém srovnání mírně podprůměrná hodnota (průměr srovnatelných 

obcí 3 108 Kč). Mírně slabší je pak výsledek Třebíče (2 143 Kč). Výrazně lépe se v této oblasti 

daří naopak Havlíčkově Brodu (4 544 Kč), jehož dotační příjmy spadají do oblasti horního 

kvartilu. 

V oblasti výdajů pak Žďár neváhá získané prostředky znovu vydat formou 

investičních nákupů. Ročně na osobu vydá 6046 Kč, Havlíčkův Brod pak vydá dokonce 

6393 Kč. Obě tyto hodnoty jsou vysoce nadprůměrné a obce patří do první čtvrtiny obecních 

investorů ve své kategorii. Třebíč je vzhledem ke svým nižším příjmům a investičním zdrojům 

rovněž opatrnější v investičních výdajích (4 410 Kč), stále se však pohybuje v pásmu průměru. 

Vysoké investiční výdaje potvrzuje i další z ukazatelů – podíl investic na celkových 

výdajích. Z celkových výdajů Žďár vynaloží 24 % na investice, i při tomto způsobu hodnocení 

se tak řadí do první čtvrtiny investorů, stejně jako Havlíčkův Brod (26 %). Průměrný podíl 

investičních výdajů srovnatelných obcí představuje 21 %. 

V oblasti daňových příjmů a specificky pak v oblasti svěřené daně z nemovitosti 

Žďár vybírá průměrné až mírně podprůměrné částky. Ročně vybere v průměru 292 Kč na 

osobu (republikový průměr srovnatelných obcí 314 Kč). Nadprůměrné jsou příjmy v této 

oblasti v Havlíčkově Brodě (370 Kč), vysoce podprůměrné pak v ekonomicky slabší Třebíči 

(207 Kč). 

Přestože do daňových zisků v oblasti sdílených daní vstupuje přepočet vycházející 

z velikosti obce a počtu obyvatel, je možné srovnání mezi podobně velkými obcemi a jedná se 

rovněž o nepřímý údaj o struktuře ekonomických aktivit obyvatel (detailněji v dimenzi práce). 

Žďár na dani z příjmu fyzických osob placené OSVČ vybere 275 Kč na obyvatele a rok, 

tím se blíží k republikovému maximu, které drží Havlíčkův Brod s výběrem 280 Kč na 

obyvatele a rok. Vysoce nadprůměrné jsou v této oblasti rovněž příjmy Třebíče (239 Kč). Za 

vysokými příjmy v této oblasti stojí vysoký podíl živnostníků v populaci (viz kapitola 

Zaměstnanost a práce).  

Velmi dobře se Žďáru daří i v oblasti daně z příjmu fyzických osob ze závislé 

činnosti, zde ročně vybere 1609 Kč na osobu. Tato hodnota leží vysoko nad republikovým 

průměrem (1571 Kč), i zde Žďár spadá do první čtvrtiny obcí s nejvyššími výběry. Daří se mu 
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v tomto případě více než Havlíčkovu Brodu (1543 Kč), kde jsou příjmy v této oblasti mírně 

podprůměrné, i lépe než Třebíči, která je na hladině průměru (1570 Kč). V oblasti daně 

z příjmů právnických osob placené obcí pak příjmy reflektují trend příjmů z vlastní 

činnosti. Žďár vykáže vysoce nadprůměrný příjem 1 294 Kč, Havlíčkův Brod mírně 

podprůměrnou hodnotu 464 Kč a Třebíč hodnotu v oblasti hlubokého podprůměru 263 Kč. 

Poslední kapitolou v oblasti hospodaření obce je problematika vyrovnaného rozpočtu a 

případné kvality správy dluhu. Žďáru se nedaří udržet rozpočet beze schodku a výdaje 

převyšují příjmy. Záporné rozpočtové saldo tak představuje průměrně 524 Kč, o které výdaje 

převýší příjmy. To je druhá nejvyšší záporná hodnota. Nejhůře si v této oblasti vede Havlíčkův 

Brod (-723 Kč).  Žďár s Havlíčkovým Brodem se tak řadí mezi 8 srovnatelných obcí (ze 43 ve 

skupině), které se nacházejí v záporných hodnotách. Stále v nejslabší čtvrtině, avšak již výrazně 

v kladných hodnotách se nachází Třebíč (+120 Kč). 

Žďár zároveň musí pracovat s dluhem obecního rozpočtu. Náklady na dluhovou 

službu jej vyjdou na 695 Kč na osobu a rok, to je o něco méně, než je průměr srovnatelných 

obcí v ČR (1 175 Kč). Mírně vyšší jsou náklady na dluhovou službu v Třebíči (820 Kč), naopak 

velice nízké náklady se v tomto ohledu daří udržovat v Havlíčkově Brodě (117 Kč). Dluh ale 

nepředstavuje pro Žďár ani srovnávané obce na Vysočině problematickou položku, dluhová 

služba jako podíl z rozpočtu je ve všech případech v přijatelné výši. Pro Žďár znamenají 

náklady na dluhovou službu 2,8 % rozpočtu, v Havlíčkově Brodě jde jen velmi nízkých 0,5 % a 

v Třebíči pak 4,3 %. Všechny tyto hodnoty se nacházejí pod průměrem dané velikostní 

kategorie: 5 %. 
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Tabulka 6. Příjmy 
 

 
Žďár Havlíčkův 

Brod 
Třebíč 

Min. 1 kvartil Průměr 3 kvartil Max. 
Kapitálové příjmy na osobu 
(Kč) 936 1311 599 124 462 808 945 2850 
Dlouhodobý hmotný majetek 
na osobu (Kč) 107457 89422 87472 42745 78479 95088 106911 203435 
Běžné výdaje na osobu (Kč) 19193 18075 14559 14425 15719 17367 18333 25291 
Příjmy z vlastní činnosti (Kč) 3670 3131 494 270 1378 2719 3378 13866 
Dotace z EU na osobu (Kč) 2429 4544 2143 563 1900 3108 4252 8450 
Investiční nákupy na osobu 
(Kč) 6046 6393 4410 2290 3517 4682 5683 8850 
Podíl investic na výdajích 24% 26% 23% 13% 17% 21% 23% 35% 
Daň z příjmů PO placená obcí 
na osobu (Kč) 1294 464 263 67 356 603 781 1480 
Daň z nemovitosti na osobu 
(Kč) 292 370 207 114 226 314 380 647 
Daň z příjmu FO OSVČ na 
osobu (Kč) 275 280 239 77 125 169 207 280 
Daň z příjmu FO ZČ na osobu 
(Kč) 1609 1543 1570 1474 1526 1571 1598 1696 
Saldo příjmů na osobu (Kč) -524 -723 120 -723 167 642 1178 2061 
Dluhová služba na osobu (Kč) 695 117 820 0 589 1175 1764 2717 
Podíl dluhové služby na 
rozpočtu (Kč) 2,8% 0,5% 4,3% 0,0% 2,4% 5,0% 7,6% 11,5% 
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Složený indikátor 

Do složeného indikátoru vstupují jako pozitivní aspekty obecně vysoké zisky 

z daňových příjmů (nemovitosti, OSVČ, závislá činnost, daně placené obcemi), dále schopnost 

získávat kapitál a investovat (kapitálové příjmy, investiční nákupy, podíl investic na výdajích, 

vyšší kapitálové příjmy, investiční nákupy, podíl investic na výdajích a zdroje z dotačních 

programů a z vlastní činnosti). Třetí skupinu vstupů pak tvoří proměnné, které ukazují na 

vyrovnané hospodaření a dobře obhospodařovaný dluh (pozitivní saldo, nízká dluhová služba). 

Žďár nad Sázavou si v oblasti příjmů stojí velice dobře, pohybuje se výrazně 

nad republikovým průměrem srovnatelných obcí. Jeho pozice je srovnatelná s Havlíčkovým 

Brodem, velice podprůměrné je naopak hodnocení Třebíče. Za pozitivním výsledkem Žďáru 

stojí zejména vysoké příjmy, ať již v oblasti svěřených daní nebo i vlastních prostředků obce. 

Kladné hodnocení dále podporuje schopnost vytvářet investiční zdroje a realizovat z obecního 

rozpočtu investice. Mírným negativem je dluh a náklady na jeho obsluhu. 

 

Graf 6: Složený indikátor – Příjmy 
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Zaměstnanost a práce 
 

Dimenze zaměstnanosti a práce se zabývá strukturou lokální ekonomiky, 

nezaměstnaností, přítomností velkých zaměstnavatelů a sektorem malých podniků a OSVČ. 

Žďáru nad Sázavou se v této oblasti daří, pozitivní je situace i ve srovnatelných městech 

v regionu. 

Místní ekonomická struktura ve Žďáru zcela odpovídá republikovému průměru 

srovnatelně velkých měst. Konkrétně: 3,4 % podniků působí v priméru, to je celorepublikově 

průměrná hodnota (3,4 %). Blízko průměru je rovněž podíl podniků působících v priméru 

v Třebíči (3,1 %). Naopak v Havlíčkově Brodě je podíl těchto podniků výrazně nadprůměrný 

(5,0 %). V sekundéru zde působí 29,7 % aktivních podniků. I zde se jedná o zcela průměrnou 

hodnotu, republikový průměr je 29,6 %. Blízko průměru je podíl podniků v sekundéru 

v Havlíčkově Brodě (29,1 %), naopak v Třebíči je tento podíl vysoce nadprůměrný (32,9 %). 

Toto rozdělení pak udává podíl podniků připadajících na terciér. Ve Žďáru jejich podíl činí 

58,5 %. Opět se jedná o zcela průměrnou hodnotu (republikový průměr 58,4 %). Podobná je i 

situace v Havlíčkově Brodě (57,6 %), naopak vyšší podíl sekundéru snižuje zastoupení 

terciérních podniků v Třebíči (54,3 %). Přiměřený podíl služeb nebo podniků zaměřujících se 

na oblasti vývoje nebo IT je přitom pro města významný, protože výrazně přispívá k dobré 

ekonomické kondici města a rovněž poskytuje atraktivní pracovní příležitosti, a to zejména pro 

vzdělané mladé obyvatele, kteří mají zvýšenou tendenci odcházet do největších měst.  

Celková ekonomická aktivita je zde však na dobré úrovni. Podíl aktivních podniků 

na celkovém počtu registrovaných je ve Žďáru mírně nadprůměrný (34,2 %, republikový 

průměr skupiny 33,7 %), ještě vyšší podíly aktivních podniků je pak možné pozorovat ve 

srovnatelných městech v regionu (shodně 36,2 %). Srovnávaná vysočinská města se tak blíží 

k republikovému maximu pro celou skupinu.  

Z hlediska četnosti a typu podnikajících subjektů je pro všechna srovnávaná města 

v regionu typický velmi vysoký počet živnostníků: ve Žďáru připadá na 1000 obyvatel 

v aktivním věku 7,6 živnostníků, srovnatelná je i situace v Havlíčkově Brodě (7,5) a Třebíči 

(7,6). Všechna tato města tak spadají do horní čtvrtiny obcí s nejvyšším počtem živnostenského 

podnikání v dané velikostní skupině obcí. Nad průměrem (104), i když již ne tak výrazně, je i 

počet podniků bez zaměstnanců ve všech třech městech na Vysočině. Ve Žďáru na tisíc 

obyvatel v aktivním věku připadá 110 podniků bez zaměstnanců, v Havlíčkově Brodě je to 118 

(na hranici vrchního kvartilu), ve Třebíči 113. 

Pozice mikropodnikatelů ve městech Vysočiny se přitom v celorepublikovém srovnání 

dále zlepšuje. Nejvýraznější je tento trend právě ve Žďáru. Počet podniků bez zaměstnanců 
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celorepublikově velmi pozvolna stoupá, ročně ve srovnatelně velkých obcích přibude přibližně 

1,0 podniku na tisíc osob. Vývoj počtu podniků bez zaměstnanců ve Žďáru a 

srovnávaných městech však vykazuje ještě rychlejší nárůst. Ve Žďáru přibude ročně na tisíc 

obyvatel průměrně 2,7 podniků, v Havlíčkově Brodě pak 1,9 a v Třebíči 2,0. V dlouhodobém 

horizontu tak bude počet podniků oproti ostatním městům stejné velikosti v ČR dále vzrůstat. 

Za deset let by se tak rozdíl mezi průměrem a Žďárem mohl výrazně zvýšit (dle hrubého odhadu 

při zachování trendu o 17 podniků na tisíc obyvatel). 

Relativně příznivá je i situace v oblasti podniků s 1-9 zaměstnanci. Ve Žďáru 

v současnosti připadá na tisíc pracujících 29 takto velkých podniků. To je zcela srovnatelné 

s republikovým průměrem (29,3) i se situací v Havlíčkově Brodě (29,7) a o něco méně než 

v Třebíči (31,9). V tomto případě však vývoj počtu podniků ve Žďáru odpovídá 

republikovému průměru (přírůstek 0,1 podniku na 1000 obyvatel ročně). Mírně 

dynamičtějšímu vývoji by data napovídala v případě Třebíče (0,2) a zejména Havlíčkova Brodu 

(0,4). Vzhledem k nízkému počtu podniků je však třeba přistupovat k těmto hodnotám 

s opatrností. Na druhém konci škály v oblasti velkého podnikání s více než 250 

zaměstnanci Žďár vykazuje 0,56 podniků na tisíc ekonomicky aktivních obyvatel. Podobná 

je i situace v Havlíčkově Brodě (0,54), v obou případech se jedná o nadprůměrnou přítomnost 

velkých podniků. Podobně jako v ostatních ukazatelích ekonomického výkonu, i zde je 

viditelný slabší výsledek Třebíče, kde je velkých podniků naopak výrazně podprůměrný počet 

(0,21). 

Nabídka volných pracovních míst ve Žďáru je průměrná, na tisíc pomyslných 

obyvatel v aktivním věku se v nabídkách MPSV v obci objevuje 7,5 volného místa, republikový 

průměr při tom činí 8,1 volného místa na tisíc obyvatel v ekonomicky aktivním věku. Nabídka 

volných míst ve Žďáru je přitom v regionálním srovnání nejvyšší. Obě zbývající města se 

umístila velice podprůměrně. Ve Třebíči jsou na tisíc ekonomicky aktivních obyvatel dostupná 

pouze 3,2 volného místa a v Havlíčkově Brodě jen 2,7. 

Bližší analýza nabídek ve Žďáru ukazuje mírně nižší zastoupení nabízených míst, pro 

která je vyžadována ZŠ jako dostačující kvalifikace. Ze 7,5 nabízených míst je pro 2,24 

vyžadována pouze ZŠ. V rámci republikového průměru je ZŠ považována za dostačující pro 5,13 

míst z 8,1. Mírnou preferenci kvalifikovanější práce můžeme sledovat rovněž u sousedních 

měst. V Havlíčkově Brodě je ZŠ jako maximální vzdělání požadována pro 0,68 míst z 2,7 a 

v Třebíči pro 0,55 z 3,2. 

Toto rozdělení dotváří nabídka volných míst s požadavkem středního vzdělání 

bez maturity. Takovýchto nabídek je ve Žďáru na tisíc aktivních osob naopak výrazně více a 

středoškolské vzdělání je vyžadováno u 4,0 nabídek. Tento trend je patrný opět rovněž u 
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srovnávaných měst: Havlíčkův Brod – 0,8, Třebíč – 1,9. Nabídka míst, která vyžadují 

kvalifikovanější práci, je pozitivní. Přítomnost zaměstnavatelů, kteří hledají kvalifikované 

pracovníky, s sebou nese nejen finanční zdroje, ale umožňuje rovněž místní rozvoj a budování 

lokálních ekonomických vztahů, které jsou významné pro budování městské komunity. 

Opačný pohled na problematiku zaměstnanosti, tedy analýza místní pracovní 

poptávky, se zaměřuje na problematiku nezaměstnanosti. Nezaměstnanost měřená jako 

podíl uchazečů o práci na obyvatelstvu v ekonomicky aktivním věku dosahuje ve Žďáru 3,1 %, 

to je velice málo. Republikový průměr činí 4,1 % a Žďár spadá mezi čtvrtinu obcí srovnatelné 

velikosti s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Ještě příznivější je situace v Havlíčkově Brodě 

(2,6 %), naopak nadprůměrná je nezaměstnanost v Třebíči (4,8 %). Vývoj nezaměstnanosti 

pak ukazuje její pokles. Pokles nezaměstnanosti je ve srovnatelných obcích v ČR současným 

trendem (nebo alespoň byl před počátkem pandemie) a pokles ve Žďáru je pozvolnější než ve 

srovnatelných městech, takže situace se může ve srovnání s ostatními městy v budoucnu 

zhoršovat, i tak se však jedná o pozitivní trend. Podobná je rovněž situace v Havlíčkově Brodě, 

naopak mírně vyšší pokles a tedy možnost v budoucnu dohnat zbytek regionu se otevírá pro 

Třebíč. 

Bližší pohled na nezaměstnanost ukazuje, že tato problematika se dotýká výrazněji 

některých sledovaných segmentů společnosti. Vzhledem k věku jsou zvláště sledovány 

nezaměstnanost mladých a nezaměstnanost v předdůchodovém věku. 

Nezaměstnanost v těchto věkových skupinách je přitom zvláště významným ukazatelem, 

protože se jedná o citlivé skupiny, kde vysoká míra nezaměstnanosti může poukazovat na 

konkrétní strukturální problémy. Vzhledem k věku nevykazuje Žďár ani sousední města žádné 

výrazné disproporce a podíl nezaměstnaných mezi mladými a osobami v předdůchodovém 

věku víceméně odpovídá situaci ve srovnatelných městech v celé republice. Havlíčkův Brod si 

však ve skladbě nezaměstnaných dle věku vede mírně lépe než Žďár. Mírně slabší výsledky 

Třebíče pak vycházejí z vyšší míry celkové nezaměstnanosti. 

0,32 % obyvatel Žďáru v aktivním věku tvoří mladí lidé ve věku 18 - 24 let, kteří 

hledají práci. To je jen velmi mírně více, než by odpovídalo celkové nezaměstnanosti. 

Republikový průměr je 0,40 %. Obdobná je i situace v Havlíčkově Brodě (0,28 %) a mírně vyšší 

podíl je přítomen v Třebíči (0,47 %). Nezaměstnanost mladých je přitom považována za zvláště 

problematickou, protože může mít dlouhodobý dopad na uplatnění těchto osob na pracovním 

trhu.  

Podobná je i situace ve věkové kategorii nad 55 let, ve Žďáru tvoří nezaměstnaní 

v této věkové kategorii přibližně 0,91 % obyvatel v aktivním věku. To je podprůměrná hodnota 

(republikový průměr 1,21 %), která odpovídá nízké celkové nezaměstnanosti v obci. Obdobná 
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je i situace v Havlíčkově Brodě (0,8 %) a v Třebíči (1,42 %). Třebíč vykazuje vyšší hodnoty, 

které však poměrově odpovídají celkové vyšší míře nezaměstnanosti.  

Disproporce v oblasti nezaměstnanosti jsou naopak relativně výrazné vzhledem 

ke vzdělanostní struktuře. Ve Žďáru, stejně jako v obou srovnávaných městech v regionu, je 

výrazně nižší zastoupení uchazečů o práci, kteří mají ZŠ jako nejvyšší ukončené vzdělání. 

To je relativně nestandardní situace, vzhledem k tomu, že nezaměstnanost se častěji dotýká ve 

zvýšené míře právě méně kvalifikovaných skupin. Tento podíl částečně ovlivňuje celkově vyšší 

zastoupení osob se středoškolským vzděláním v místní populaci (viz kapitola Vzdělání). Tento 

jev je možné hodnotit pozitivně, protože region se tak nepotýká s vysoce problematickou 

strukturální nezaměstnaností nekvalifikovaných pracovních sil, která může často zasahovat 

zejména bývalá průmyslová centra. 

Tento snížený podíl se ve Žďáru nepromítá do míry nezaměstnanosti uchazečů o práci 

se středoškolským vzděláním bez maturity. Ta ve Žďáru představuje 1,67 % aktivní 

populace (průměr, při vyšší celkové míře nezaměstnanosti 2,12 %). Obdobná je pak situace 

v Havlíčkově Brodě (1,46 %), hůře si naopak stojí Třebíč, kde je tento podíl výrazně 

nadprůměrný (2,82 %).  

Ve všech sledovaných městech je možné sledovat vyšší míru nezaměstnanosti u osob 

se středoškolským vzděláním s maturitou (průměr 1,3 %). Zatímco v Třebíči je vyšší 

míra nezaměstnanosti v této skupině (1,8 %) do jisté míry pouze důsledkem celkově vyšší 

nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti osob s maturitou v případě Havlíčkova Brodu (1,1 %) 

a zvláště pak Žďáru (1,3 %) naopak poukazuje na vysokou poměrnou nezaměstnanost 

vzdělanějších uchazečů ve městě, při celkové nízké míře nezaměstnanosti. Kvalifikovaní 

uchazeči tak mají i v místě, kde je pracovní nabídka cílena spíše na osoby s vyučením, méně 

pracovních příležitostí. Vysokoškolská místa je pak vzhledem k typu nabídek ze strany MPSV 

nevhodné hodnotit tímto způsobem. 

Dostupnost práce a celková ekonomická situace se pak promítají i do míry zadlužení 

a případné platební neschopnosti. V tomto ohledu si sledovaná města v regionu vedou velice 

dobře a všechna se řadí do první čtvrtiny stejně velkých měst s nejnižší mírou zadlužení.  Ve 

Žďáru je v exekuci jen 6,6 % osob (měřeno jako počet osob v exekuci k celkovému počtu osob 

starších 15 let). Podobně v Havlíčkově Brodě je to 6,1 % a v Třebíči 7,2 %. Republikový průměr 

přitom činí 11,5 %. Exekuce ve Žďáru jsou však charakteristické vyšším počtem exekucí na 

osobu, zatímco republikový průměr činí 5,13 exekucí na zadluženou osobu, ve Žďáru jich na 

jednu osobu připadá 5,56. Rovněž medián jistiny je zde výrazně nadprůměrný 112 169 Kč, 

podobně je tomu i v Havlíčkově Brodě (101 657 Kč) a Třebíči (99 849 Kč). Všechna města se 
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tak nachází v první čtvrtině měst s nejvyššími jistinami. Republikový průměr při tom činí  

90 426 Kč. 

Exekuce dle věku ukazují, že ve Žďáru mohou představovat problém děti v exekuci 

(pomyslné 1 % měřeno jako podíl k aktivní populaci). Exekuce dětí přitom představují závažný 

společenský problém, který do budoucna vytváří skupiny osob, které se bez většího vlastního 

přičinění nemohou v budoucnu plně zapojit do ekonomického života společnosti. Naopak podíl 

dalších ohrožených skupin na počtu exekucí je ve Žďáru nižší. Podíl mladých v exekuci 

představuje 10,5 % z celkového počtu exekucí, v Havlíčkově Brodě (12,3 %) a Třebíči (12,0 %) 

se tyto hodnoty blíží republikovému průměru srovnatelných obcí. Výrazně pod průměrem 

(6,7 %) je ve všech těchto obcích podíl osob v kategorii nad 65 let. Ve Žďáru je to 5,9 %. 

Poslední ze sledovaných ukazatelů je podíl obyvatel žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách. Ten činí ve Žďáru 0,46 %, což je mírně podprůměrná hodnota 

(1,81 %). V sousedních obcích je tento podíl ještě nižší – Havlíčkův Brod (0,33 %), Třebíč 

(0,22 %).  
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Tabulka 7. Zaměstnanost a práce 

 
Žďár Havlíčkův 

Brod 
Třebíč 

Min. 
1 

kvartil Průměr 
3 

kvartil Max. 
Podíl podniků v priméru 3,4% 5,0% 3,1% 1,4% 2,5% 3,4% 4,2% 6,3% 
Podíl podniků v sekundéru 29,7% 29,1% 32,9% 22,5% 27,9% 29,6% 32,5% 34,5% 
Podíl podniků v terciéru 58,5% 57,6% 54,3% 53,0% 56,5% 58,4% 60,3% 67,0% 
Podíl aktivních podniků 34,2% 36,2% 36,2% 29,9% 32,6% 33,7% 35,0% 36,5% 
Živnostníci na 1000 obyvatel 7,56 7,52 7,62 4,90 6,03 6,68 7,32 7,67 
Počet podniků bez zaměstnanců na 1000 akt. obyv. 110 118 113 55 92 104 118 139 
Vývoj počtu podniků bez zaměstnanců 2,7 1,9 2,0 -4,2 0,6 1,0 1,6 3,1 
Počet podniků s 1-9 zaměstnanci na 1000 akt. obyv. 29,0 29,7 31,9 14,1 25,6 29,3 32,6 48,2 
Vývoj počtu podniků s 1-9 zaměst. na 1000 akt. obyv. 0,1 0,4 0,2 -0,4 0,0 0,1 0,4 0,7 
Počet podniků 250+ zaměstnanců na tisíc akt. byv. 0,56 0,54 0,21 0,05 0,28 0,38 0,46 0,81 
Počet volných míst na tisíc aktivních obyvatel 7,5 2,7 3,2 2,1 4,2 8,1 10,0 34,1 
Počet volných míst ZŠ na tisíc aktivních obyvatel 2,2 0,7 0,6 0,5 2,1 5,1 6,3 29,3 
Počet volných míst bez požadavku maturity na 1000 akt. 
obyv. 4,0 0,8 1,88 0,1 0,9 1,9 2,49 6,89 
Nezaměstnanost 3,1% 2,6% 4,8% 1,9% 3,3% 4,1% 5,0% 7,6% 
Vývoj nezaměstnanosti -0,0087 -0,0107 -0,0136 -0,0196 -0,0141 -0,0123 -0,0101 -0,0064 

Nezaměstnanost 18 - 24 let 0,32% 0,28% 0,47% 0,15% 0,31% 0,40% 0,48% 0,72% 
Nezaměstnanost 55+ 0,91% 0,80% 1,42% 0,51% 0,90% 1,21% 1,47% 2,34% 
Nezaměstnanost ZŠ 0,69% 0,57% 1,30% 0,57% 1,09% 1,82% 2,14% 4,82% 
Nezaměstnanost SŠ bez maturity 1,67% 1,46% 2,82% 0,87% 1,62% 2,12% 2,65% 4,49% 
Nezaměstnanost SŠ s maturitou 1,30% 1,10% 1,81% 0,67% 1,07% 1,25% 1,47% 2,02% 
Podíl obyvatel v SVL 0,46% 0,33% 0,22% 0,00% 0,40% 1,81% 1,62% 23,87% 
Podíl osob v exekuci 6,6% 6,1% 7,2% 6,1% 8,1% 11,5% 13,5% 23,0% 
Podíl dětí v exekuci 1,0% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2% 0,8% 0,4% 7,6% 
Podíl mladých 18-29 let v exekuci 10,5% 12,3% 12,0% 9,2% 11,9% 12,9% 14,3% 18,1% 
Podíl seniorů 65+ v exekuci 5,9% 5,0% 5,8% 4,8% 6,1% 6,7% 7,4% 8,7% 
Počet exekucí na osobu 5,56 5,11 5,22 3,49 4,83 5,13 5,28 6,69 
Medián jistiny na osobu (Kč) 112169 101657 99849 62094 81886 90426 98078 124233 
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Složený indikátor 

 Do složeného indikátoru zaměstnanosti a práce vstupují jako pozitivní faktory vysoký 

podíl aktivních podniků, vysoký podíl osob zaměstnaných v terciéru, přítomnost velkých 

zaměstnavatelů, široká nabídka pracovních míst a rozvinuté sektory živnostníků a 

mikropodnikání. Jako negativní jsou hodnoceny naopak velké podíly zaměstnanců v priméru 

a sekundéru, vysoká nezaměstnanost a její negativní vývoj, vysoký podíl osob v exekuci a 

vysoký medián jistiny a nakonec vyšší podíl osob v sociálně vyloučené lokalitě. 

 Žďár nad Sázavou se společně s Havlíčkovým Brodem a Třebíčí nachází nad průměrem 

srovnatelných obcí v ČR. K této pozici Žďáru přispívá rozvinuté podnikání na úrovni 

živnostníků a mikropodniků, které je zároveň doprovázeno přítomností velkých 

zaměstnavatelů. Region se zároveň těší nízké nezaměstnanosti, i když nabízí poměrně málo 

atraktivních nabídek, které by měly šanci udržet v obci vzdělanější obyvatele. K dobré pozici 

Žďáru pak dále přispívá i velmi nízké zadlužení obyvatel a s výjimkou dětských exekucí pak i 

jejich strukturálně méně problematické rozdělení. 

 

Graf 7: Složený indikátor – Zaměstnanost a práce 

  

0

1

2

3

4

5

20 30 40 50 60

Tra_prace

co
un

t



39 
 

Vzdělání 
 

Dimenze vzdělání se zabývá současným vzděláním obyvatel, dostupnou nabídkou 

vzdělání v různých stupních i jeho kvalitou. Vzdělání má velký význam pro všestranný rozvoj 

regionu, pro zachování základních demografických ukazatelů, pro ekonomickou 

konkurenceschopnost obce i pro rozvoj kvalitních místních vazeb. Žďár nad Sázavou si v této 

oblasti společně se sousedními městy stojí velice dobře. 

Mezi současnými obyvateli Žďáru je oproti zbytku srovnatelně velkých měst ČR o něco 

méně těch, kteří mají pouze základní vzdělání nebo střední vzdělání bez maturitní zkoušky.  

Pouze základní vzdělání zde má 16,2 % obyvatel. O něco více základoškoláků žije v Třebíči 

(16,7 %), výrazně pod průměrem je jich pak v Havlíčkově Brodě (14,8 %). Ve srovnatelných 

obcích v ČR má základní vzdělání průměrně 17,7 % obyvatel. Podíl obyvatel se středním 

vzděláním bez maturitní zkoušky je ve Žďáru 33,4 %, to je mírně více než průměr 

celorepublikový (32,9 %). Vyšší hodnota je důsledkem právě přesunu z první sledované 

skupiny. Podobná je rovněž situace v Třebíči (31,8 %). Ještě výraznější přesun obyvatel 

směrem k vyššímu vzdělání je pak patrný v Havlíčkově Brodě, kde je 31,8 % obyvatel 

s vyučením bez maturity.  

Větší zastoupení vzdělanějších obyvatel pak dokládá podíl osob s maturitou a 

s vysokoškolským vzděláním: 34,1 % obyvatel Žďáru má SŠ s maturitou, to je druhá nejvyšší 

hodnota mezi srovnatelně velkými obcemi. Prvenství přitom drží Havlíčkův Brod (34,7 %). Nad 

průměrem, i když již ne tak výrazně, se pohybuje i Třebíč (31,3 %). Vysoce nadprůměrný je 

rovněž počet vysokoškoláků v regionu. Vysokou školu má 15,0 % obyvatel Žďáru a 13,8 % 

obyvatel Třebíče, obě obce tak spadají do první čtvrtiny srovnatelných obcí s nejvyšším 

zastoupením vysokoškoláků. V Havlíčkově Brodě je vysokoškoláků 13,3 %, to je stále 

nadprůměrná hodnota (12,0 %). Vzdělanostní posun v Havlíčkově Brodě je však zejména ve 

prospěch obyvatel s maturitou, zatímco v případě Žďáru a Třebíče jde o celkově vyšší úroveň 

vzdělání. 

V oblasti současného vzdělávání je možné sledovat dostupné kapacity nižších stupňů 

vzdělávání. Kapacita školek, měřená jako součet míst ve školkách v obci a obcí s ní přímo 

sousedících k celkovému počtu osob do 15 let, je ve Žďáru 25 %. Žďár tak nabízí počet míst 

zcela srovnatelný s obdobnými obcemi (průměr 25 %). Podobná je i situace v Havlíčkově Brodě 

(24 %), vyšší je naopak kapacita v Třebíči (28 %). Průměrná (a tedy poměrně vysoká) je i 

naplněnost školek – 90 % těchto míst je ve Žďáru obsazeno. Podobně jako v Havlíčkově 

Brodě (90 %). Lepší je situace pouze v Třebíči (84 %). Kapacita základních škol, měřená 

obdobným způsobem, pak vykazuje 93 %. To je hodnota vysoko nad průměrem v ČR (85 %) a 

Žďár tak může nabídnout vzhledem k velikosti populace velké množství míst. Republikový 
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primát v počtu nabízených míst v této velikostní kategorii pak drží Třebíč (103 %), naopak 

v Havlíčkově Brodě je nabízených míst velice málo (78 %). Ve Žďáru je 74 % z těchto míst 

zaplněno, což odpovídá celorepublikovému průměru (75 %). Vysokou naplněnost ZŠ pak 

vykazuje Havlíčkův Brod (80 %), naopak Třebíč nabízí velice vysoký počet volných míst (65 %).  

V dalším vzdělávání na středoškolské úrovni pak Žďár zaostává ve variabilitě 

středoškolského vzdělávání. Ta je měřena jako počet středoškolských oborů v obci a 

v dojezdu hromadnou dopravou do 45 minut. Žáci si mohou vybrat z 20 oborů, což je hodnota 

silně pod republikovým průměrem (25). V Havlíčkově Brodě (25) a Třebíči (24) je situace lepší. 

Dostupnost SŠ je pak průměrná, odhadovaná doba dopravy (bez čekání) se pohybuje okolo 

4 minut, což je srovnatelné s průměrem (4). 

V oblasti realizované kvality vzdělání měřené jako průměrný percentil žáků v obci u 

maturit Žďár dosahuje velice dobrých výsledků. Průměrný žák ve Žďáru se v maturitním 

didaktickém testu z českého jazyka mezi lety 2013-2017 umístil na 59. percentilu. Tím 

Žďár leží v první čtvrtině srovnatelných obcí (52). Stejné výsledky vykazuje rovněž Havlíčkův 

Brod (59), v oblasti průměru se pak pohybuje Třebíč (52). Stejná je situace v oblasti druhého 

povinného maturitního předmětu, zde průměrný žák dosáhl 59. percentilu. Průměr pro 

srovnatelné obce v ČR je 52. percentil.  Nadprůměrný výsledek je opět možné pozorovat 

v Havlíčkově Brodě (56) a průměrný v Třebíči (51). Výsledky Žďáru jsou částečně ovlivněny 

přítomností gymnázií v obci. 

Tabulka 8. Vzdělání 

 
Žďár Havlíčkův 

Brod 
Třebíč 

Min. 
1 

kvartil Průměr 
3 

kvartil Max. 
Obyvatelé se ZŠ 16,2% 14,8% 16,7% 14,8% 15,7% 17,7% 19,5% 23,7% 
Obyvatelé se SŠ bez 
maturity 33,4% 31,8% 33,1% 28,5% 31,6% 32,9% 34,3% 39,5% 
Obyvatelé se SŠ s 
maturitou 34,1% 34,7% 31,3% 24,0% 27,6% 29,5% 31,6% 34,7% 
Obyvatelé s VŠ 15,0% 13,3% 13,8% 7,4% 10,4% 12,0% 13,8% 17,3% 
Kapacita MŠ 25% 24% 28% 19% 23% 25% 27% 30% 
Kapacita ZŠ 93% 78% 103% 70% 79% 85% 90% 103% 
Naplněnost MŠ 90% 90% 84% 65% 86% 91% 96% 110% 
Naplněnost ZŠ 74% 80% 65% 55% 69% 75% 81% 92% 
Variabilita nabízeného 
SŠ vzd. 20 25 24 14 24 25 26 29 
Dojezdová doba do SŠ 4,1 5,4 4,0 2,0 2,9 4,1 5,0 7,4 
Umístění v ČJ 59 59 52 36 49 52 54 62 
Umístění v druhém 
předmětu 59 56 51 42 50 52 55 62 
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Složený indikátor 

Do složeného indikátoru pro dimenzi vzdělání vstupují jako pozitivní faktory vyšší 

vzdělání obyvatel vnímané jako absolvování maturitní zkoušky, její absence naopak jako faktor 

negativní. Další pozitivní aspekty představují volná kapacita míst v mateřských a základních 

školách, variabilita a dostupnost nabízeného středoškolského vzdělání a dobré umístění žáků 

v maturitních zkouškách. 

Žďár nad Sázavou i obě srovnávané obce se nachází v této dimenzi v oblasti relativně 

výrazného nadprůměru, jeho situace je jen velmi mírně slabší než v případě sousedních měst. 

Pozici Žďáru utváří zejména velice vysoké zastoupení vzdělanějších vrstev populace, průměrné 

až vyšší poskytované kapacity a průměrná naplněnost tříd, dobré výsledky středního školství 

v obci a mírně nižší nabídka dostupných středoškolských oborů. 

 

Graf 8: Složený indikátor – Vzdělání 
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Mezilidské vztahy 
 
Dimenze mezilidských vztahů se zaměřuje na oblast spolkové činnosti a vztahů 

v rodině. Rodinné vztahy představují klíčovou komponentu života obyvatel, která ovlivňuje 

celkovou spokojenost. Stejně tak aktivní a dobré vztahy v místní komunitě jsou významné pro 

rozvoj místních vazeb v obci, ale rovněž i pro spokojenost jednotlivých obyvatel. Tato dimenze 

je na základě cenzních dat dostupných pro obce relativně těžko měřitelná, přesto je možné 

zaměřit se na některé existující ukazatele.  

 Komunitní život ve Žďáru je charakteristický relativně vysokou mírou spolkové 

činnosti. Ta je definovaná jako počet členů zapsaných spolků se sídlem v obci na tisíc obyvatel 

(průměr 24,5). Ve Žďáru na tisíc obyvatel připadá nadprůměrných 27,6 členů nějakého 

zapsaného spolku (tedy 2,76 % obyvatel). Méně nad průměrem se v této oblasti drží Třebíč 

(25,8), vysoce nadprůměrná je pak spolková činnost v Havlíčkově Brodě (32,4).  

O něco méně aktivní jsou obyvatelé Žďáru v oblasti organizovaného sportovního 

vyžití. Česká unie sportu zde registruje 105 sportovců na tisíc obyvatel, republikový průměr 

činí 119 sportovců. Havlíčkův Brod registruje 116 sportovců. Vysoce nadprůměrná je naopak 

organizovaná sportovní činnost v Třebíči, kde je registrováno 141 sportovců. Ve všech 

srovnávaných obcích rovněž působí Sokol. 

V regionu jsou velice aktivní spolky registrované pod zastřešující hlavičkou Charity 

ČR. Ve srovnatelných městech ČR na tisíc obyvatel připadá průměrně 0,25 charitativní 

organizace. Ve Žďáru a Havlíčkově Brodě je to 0,43 organizace, v Třebíči pak dokonce 0,7. 

Všechna srovnávaná města Vysočiny se tak řadí do první čtvrtiny obcí s nejvyšším počtem 

charitativních sdružení.  

 Další příležitosti k budování místních vztahů nabízejí i volnočasové vzdělávací 

příležitosti. Kapacity základních uměleckých a jazykových škol, měřené jako počet míst 

na tisíc osob, vykazují ve Žďáru 36 míst na 1000 obyvatel, což je výrazně nad republikovým 

průměrem (28). Žďár si zde vede výrazně lépe než Havlíčkův Brod (28) a Třebíč (29), které se 

pohybují v oblasti průměru. Obrácená je situace v oblasti zájmového vzdělávání, kde ve 

Žďáru připadá 35 míst na tisíc obyvatel. To je výrazně pod republikovým průměrem (50) a ještě 

výrazněji hluboko pod nabídkou ve srovnatelných obcích na Vysočině, které se obě pohybují 

výrazně nad průměrem – Havlíčkův Brod (65), Třebíč (69). 

 Celkové vnímání kvality života ve městě je podmíněno i vztahy v nejužší rodině, které 

mohou být naopak zpětně ovlivňovány například socioekonomickou situací. V oblasti 

nejužších rodinných vztahů vykazuje o kvalitě soužití zejména rozvodovost. Ve Žďáru 

připadá ročně na 1000 obyvatel 2,57 rozvodů, což je nadprůměrná hodnota (průměr 

srovnatelných obcí: 2,50 rozvodů na tisíc obyvatel). Jde rovněž o nejvyšší hodnotu 

v regionálním srovnání. V Havlíčkově Brodě na tisíc osob připadá 2,45 rozvodů a v Třebíči pak 

výrazně podprůměrných 2,20. Obdobným měřítkem, které však bere do úvahy rovněž 
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sňatečnost, je poměr rozvodů ku svatbám. Zde si Žďár stojí lépe, v ročním horizontu tvoří 

počty rozvodů 51 % počtu svateb, což je hodnota pod republikovým průměrem (53 %). Naopak 

nad tímto průměrem se pohybuje Havlíčkův Brod (54 %). Extrémně nízký je pak tento podíl 

v Třebíči, kde rozvody představují pouze 44 % počtu svateb. Hodnocení pro Žďár je pak 

ovlivněno mírou sňatečnosti.  

Posledním z ukazatelů je počet interrupcí na tisíc osob. V tomto případě je počet ve 

Žďáru (3,86) průměrný (průměr 3,81). Srovnatelná je situace v Havlíčkově Brodě (3,87), velmi 

nízký počet interrupcí naopak vykazuje Třebíč (3,05). 

Tabulka 9. Mezilidské vztahy 

 
Žďár Havlíčkův 

Brod 
Třebíč 

Min. 
1 

kvartil Průměr 
3 

kvartil Max. 
Členové spolků na 1000 
obyvatel 27,6 32,4 25,8 13,0 21,4 24,5 28,5 33,7 
Sportovci na 1000 obyvatel 105 116 141 15 92 119 140 218 
Charita sdružení na 1000 
obyvatel 0,43 0,43 0,7 0,00 0,11 0,25 0,36 0,87 
Sokol sdružení na 1000 
obyvatel 0,05 0,04 0,03 0,00 0,04 0,05 0,06 0,15 
Základní umělecké a 
jazykové školy 36 28 29 13 20 28 34 54 
Zájmové vzdělávání 35 65 69 22 37 50 60 106 
Rozvody ku svatbám 51% 54% 44% 44% 50% 53% 57% 67% 
Počet rozvodů na 1000 osob 
ročně 2,57 2,45 2,20 2,09 2,4 2,50 2,59 3,12 
Interrupce na 1000 osob 3,86 3,87 3,05 2,72 3,40 3,81 3,99 5,18 

 

 

Složený indikátor 

 Do složeného indikátoru vstupují jako pozitivní faktory vysoké počty osob 

organizovaných ve spolcích, sportovci, sokolové, lidé podílející se na aktivitách charity. Jako 

negativní jsou naopak hodnoceny rozvody a interrupce. 

 Žďár nad Sázavou i sousední obce leží výrazně nad celorepublikovým průměrem. Ze 

sledovaných obcí se nejlépe umístila Třebíč, vzhledem k aktivnímu spolkovému životu i 

relativně konzervativnímu chování obyvatel v rodinných otázkách. Pozici Žďáru ovlivňuje 

relativně vysoké zapojení obyvatel do spolkových aktivit, vysoká přítomnost charitativních 

organizací a průměrné hodnoty v dalších oblastech.  
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Graf 9: Složený indikátor – Mezilidské vztahy 
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Zdraví 
 

Oblast zdraví hodnotí jednak současný zdravotní stav populace, tedy naději dožití a 

zastoupení jednotlivých příčin úmrtí na celkové úmrtnosti a incidenci diagnóz vzhledem 

k celkové populaci, jednak se věnuje dostupnosti zdravotní péče. Data v této dimenzi nejsou ve 

většině dostupná pro jednotlivé obce. Nižší dostupnost údajů v oblasti zdraví pro úroveň 

jednotlivých obcí vychází z jejich velké potenciální sociální citlivosti. Tato data jsou 

nahrazována nejdetailnějšími dostupnými informacemi, které jsou poskytovány buď pro 

úroveň ORP, nebo okresů. Získané údaje stále poskytují možnost celorepublikového srovnání 

situace a utvoření základní představy o situaci ve Žďáru nad Sázavou. Je třeba zdůraznit, že 

Žďár dopadl ve srovnání s ostatními stejně velkými obcemi vůbec nejlépe. Proměnné jsou 

rozděleny do skupin, které reflektují jak obsahovou složku dat, tak územní detail, pro který 

byly údaje získány.  

Naděje dožití při narození v ORP Žďár nad Sázavou leží pro muže i ženy velmi 

vysoko nad republikovým průměrem a v obou případech se rovněž nachází ve vrchním kvartilu 

– tedy mezi 25 % hodnot s nejlepším výsledkem. U žen je naděje na dožití při narození 83,0 

roku a u mužů 78,0. Hodnota pro muže představuje republikové maximum. Republikový 

průměr přitom činí 81,5 let pro ženy a 75,4 let pro muže. Třetí z ukazatelů délky dožití se 

zaměřuje na rozdíly v dožití žen a mužů, kde větší rozdíly jsou dalším způsobem indikace 

problematického životního stylu a horší zdravotní péče. Rozdíl 5,0 roku je v republikovém 

srovnání velmi nízký, což je pozitivní. Vysoce nadprůměrné délky dožití jsou charakteristické 

pro všechna srovnávaná města v kraji. V Havlíčkově Brodě činí očekávaná délka dožití při 

narození 82,4 roku pro ženy a 77,5 roku pro muže při rozdílu 4,9 roku. V Třebíči pak 83,1 roky 

pro ženy a 77,4 pro muže při rozdílu 5,7. Vzhledem k tomu, že Žďár dopadl nejlépe 

v celorepublikovém srovnání, stojí si nejlépe i v rámci této trojice. Ukazatele délky dožití jsou 

velice platné a spolehlivé údaje o kvalitě života v oblasti zdraví, a proto je třeba jim přikládat 

při hodnocení celkového obrazu života velkou váhu. 

Pro data na úrovni okresu je dále možné mapovat příčiny úmrtí. Oblast příčin úmrtí se 

zaměřuje na dva aspekty, prvním z nich je ukazatel úmrtí, kterým je možné předcházet, 

vycházející z metodiky OECD. Jedná se o podíl úmrtí na diagnózy, které jsou 

preventovatelné zdravým životním stylem, nebo které je možné s úspěchem léčit při včasné 

diagnóze. Podíl těchto úmrtí, bez diagnóz souvisejících s oběhovými chorobami 

(26,5 %) je v okrese Žďár nad Sázavou pod republikovým průměrem (29,0 %). Mírně lépe si 

vede okres Havlíčkův Brod (24,9 %) a okres Třebíč (27,5 %).  Všechny obce se však umístily 

v první čtvrtině srovnatelných obcí s nejnižším podílem tohoto typu úmrtnosti.  
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Vyšší je naopak úmrtnost v oblasti preventovatelných diagnóz spojených 

s oběhovou soustavou. V okrese Žďár nad Sázavou tento typ diagnóz představuje 25,2 % 

úmrtí, tím se nachází nad průměrem srovnatelných obcí (23,8 %).  Podobná je i situace v okrese 

Třebíč (26,0 %) a ještě vyšší je pak podíl těchto úmrtí v okrese Havlíčkův Brod (29,1 %). Vyšší 

incidence oběhových onemocnění může být důsledkem nižšího podílu ostatních diagnóz. 

Posledním z ukazatelů hodnotících podíl na celkovém počtu úmrtí je podíl úmrtí na 

diagnózy související s alkoholismem nebo užíváním drog. I zde jsou data pro Žďár, 

stejně jako pro srovnávané obce, velice příznivá.  Zatímco ve srovnatelných obcích v ČR tyto 

diagnózy představují průměrně 3,2 % úmrtí, v okrese Žďár nad Sázavou představuje tento typ 

diagnóz 2,7 % úmrtí, v okrese Havlíčkův Brod dokonce pouze 2,2 % a v okrese Třebíč 2,4 %.  

Poslední dvě jmenovaná města dokonce spadají do první čtvrtiny obcí s nejnižší mírou 

úmrtnosti v této oblasti. 

Druhým z možných přístupů je hodnocení příčin úmrtí z hlediska incidence 

v populaci. Při tomto typu hodnocení okres Žďár nad Sázavou vykazuje ve vztahu 

k oběhovým chorobám průměrnou zátěž. Na tisíc žijících obyvatel zde ročně připadá 4,84 

úmrtí na tento typ onemocnění, to je hodnota prakticky totožná s republikovým průměrem 

(4,85). Mírně vyšší je incidence oběhových chorob v okrese Havlíčkův Brod (4,9) a výrazně pod 

průměrem je naopak tato incidence v okrese Třebíč (4,52).  

V mírně pod průměrem se pak pohybuje úmrtnost na onemocnění dýchacího 

ústrojí (bez novotvarů). V okrese Žďár nad Sázavou připadá 0,66 takovýchto úmrtí na tisíc 

obyvatel ročně (lepší výsledek než průměr ČR 0,73). Velice těsně pod průměrem se drží rovněž 

okres Třebíč (0,72), výrazně pod průměrem pak okres Havlíčkův Brod (0,61). Průměrná je 

v okrese Žďár nad Sázavou úmrtnost na infekční a parazitární choroby. Na tisíc osob 

zde ročně připadá 0,18 takovýchto úmrtní (průměr srovnatelných obcí v ČR 0,17). Na 

republikovém minimu je pak incidence těchto chorob jako příčiny úmrtí v Třebíči (0,08). 

 Okres Žďár nad Sázavou i jeho srovnávaní sousedé si stojí velice dobře rovněž 

v incidenci novotvarů. Na tisíc žijících osob zde ročně dojde k 2,28 úmrtí na novotvary. Při 

srovnání všech okresů, ve kterých se nachází město v dané velikostní kategorii, jde o minimální 

hodnotu v ČR. Ve spodním kvartilu se nacházejí rovněž hodnoty srovnávaných měst dle hodnot 

pro okresy – Havlíčkův Brod (2,4) a Třebíč (2,52).  

K četnosti karcinomů přispívají v ČR zejména nejrozšířenější pohlavně nespecifická 

rakovinná onemocnění – novotvar plíce a novotvar tlustého střeva. Na novotvary plic a 

průdušnice připadá v okrese Žďár nad Sázavou ročně 0,39 úmrtí na tisíc žijících obyvatel. 

Stejná je rovněž incidence v okrese Havlíčkův Brod a jen velmi mírně vyšší v Třebíči (0,41). 

První dva okresy přitom leží ve spodním kvartilu, republikový průměr činí 0,52 úmrtí. Druhou 

četnou diagnózou jsou pak novotvary tlustého střeva. Na tisíc obyvatel sledovaného okresu 
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připadá ročně 0,15 úmrtí na tuto diagnózu. To je v republikovém srovnání druhá nejnižší 

hodnota. Velice dobře se umístil rovněž okres Havlíčkův Brod (0,17), s mírným odstupem pak 

Třebíčsko (0,19). Republikový průměr činí 0,20. 

Poslední hodnocenou kategorií v oblasti příčin úmrtí jsou pak úmrtí na vnější příčiny a 

úmrtí v důsledku sebevražd nebo nevyjasněných událostí. Z vnějších příčin, tedy v důsledku 

nehod nebo úrazů, dojde ročně v okrese k 0,46 úmrtí na tisíc obyvatel. Tato hodnota je opět 

v republikovém kontextu velice nízká (průměr 0,57) a leží opět v první čtvrtině nejnižších 

hodnot v rámci republiky. To platí rovněž pro srovnávané okresy Havlíčkův Brod (0,52) a 

Třebíč (0,51). V tomto kontextu je v okrese Žďár mírně překvapivá vyšší incidence sebevražd 

a nevyjasněných úmrtí. Ročně na tisíc obyvatel okresu připadá 0,06 takovýchto úmrtí 

(republikový průměr 0,05). Incidence v porovnávaných okresech Vysočiny je pak nižší – 

Havlíčkův Brod i Třebíč (0,04). 

Dostupnost lékařské péče je hodnocena jako dostatečná kapacita služeb vzhledem 

k počtu obyvatel. Zdroje zde umožňují získat data přímo pro obec a tedy i jednotlivě pro Žďár 

nad Sázavou. Obecně pak lze říci, že s výjimkou lékárny a stomatologa je dostupnost lékařských 

služeb ve Žďáru v kontextu srovnatelných obcí v ČR výrazně nadprůměrná. Ze zcela základních 

služeb ve Žďáru připadá 0,24 lékárny na 1000 obyvatel, což v republikovém průměru 

srovnatelných obcí silně podprůměrná hodnota (průměr 0,32). Havlíčkův Brod (0,35) i Třebíč 

(0,28) si v tomto ohledu vedou lépe. Průměrné je zajištění zubní péče, kde na tisíc obyvatel 

připadá 0,81 zubních lékařů.  V tomto ohledu si velice dobře vede Havlíčkův Brod (1,04), 

hůře naopak Třebíč (0,73). 

Vysoce nadprůměrná je pak dostupnost praktického lékaře (0,81 na 1000 obyvatel), 

průměr činí 0,61. Na této úrovni se pohybuje Třebíč, o něco lépe si pak stojí Havlíčkův Brod 

(0,78).  Nadprůměrná je rovněž dostupnost dětských lékařů, kde připadá 0,29 dětských 

lékařů na 1000 obyvatel (průměr 0,25). Zde si Žďár stojí mírně lépe než Třebíč (0,28) i 

Havlíčkův Brod (0,22).  Vysoce nadprůměrný je rovněž počet lékařů specialistů, kde na 

1000 obyvatel připadá 2,25 specialisty. Opět je tak ve Žďáru lékařů více než v Havlíčkově Brodě 

(2,12) i než v Třebíči (1,95). Všechna města se pak pohybují nad republikovým průměrem 

(1,82). 
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Tabulka 10. Zdraví 

 
Žďár Havlíčkův 

Brod 
Třebíč 

Min. 
1 

kvartil Průměr 
3 

kvartil Max. 
Naděje dožití při narození - ženy 83,0 82,4 83,1 78,2 81,1 81,5 82,3 83,2 
Naděje dožití při narození - muži 78,0 77,5 77,4 72,2 74,8 75,4 76,2 78,0 
Rozdíl v naději na dožití při narození 5,0 4,9 5,7 4,4 5,7 6,1 6,5 8,2 
Podíl preventovatelných úmrtí bez 
oběhových 26,5% 24,9% 27,5% 24,9% 28,0% 29,0% 29,8% 31,8% 
Podíl preventovatelných úmrtí oběhové 
soustavy 25,2% 29,1% 26,0% 15,4% 22,2% 23,8% 26,0% 29,1% 
Podíl úmrtí souvisejících s alkoholem a 
drogovou závislostí 2,7% 2,2% 2,4% 1,6% 2,6% 3,2% 3,7% 5,5% 
Úmrtí na oběhové choroby na 1000 
osob 4,84 4,90 4,52 4,18 4,53 4,85 5,08 5,52 
Úmrtí na infekční a parazitární choroby 
na 1000 osob 0,66 0,61 0,72 0,51 0,64 0,73 0,78 1,06 
Úmrtí na novotvary na 1000 osob 0,18 0,15 0,08 0,08 0,14 0,17 0,19 0,29 
Úmrtí na novotvary plíce na 1000 osob 2,28 2,40 2,52 2,28 2,53 2,69 2,85 3,23 
Úmrtí na novotvary tlustého střeva na 
1000 osob 0,39 0,39 0,41 0,36 0,41 0,52 0,61 0,91 
Úmrtí na infekční a parazitární choroby 
na 1000 osob 0,15 0,17 0,19 0,15 0,19 0,20 0,22 0,25 
Úmrtí na vnější příčiny na 1000 osob 0,46 0,52 0,51 0,45 0,52 0,57 0,61 0,75 
Sebevraždy a nevyjasněná úmrtí na 
1000 osob 0,06 0,04 0,04 0,03 0,05 0,05 0,06 0,09 
Lékárna 0,24 0,35 0,28 0,16 0,27 0,32 0,36 0,56 

Stomatolog 0,81 1,04 0,73 0,24 0,65 0,80 0,96 1,47 

Specialista 2,25 2,12 1,95 0,82 1,48 1,82 2,19 3,43 

Praktik 0,81 0,78 0,61 0,34 0,52 0,61 0,71 0,96 

Pediatr 0,29 0,22 0,28 0,14 0,21 0,25 0,28 0,41 
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Složený indikátor 

 Do složeného indikátoru pro oblast zdraví vstupují jako pozitivní jevy zejména vysoká 

naděje na dožití a malý rozdíl v naději na dožití mezi muži a ženami. Pozitivně je rovněž 

hodnocena dobrá dostupnost lékařské péče definovaná jako větší kapacita poskytované služby. 

Za negativní jsou pak považovány vysoké incidence úmrtí pro jednotlivé choroby i velké 

zastoupení preventabilních diagnóz v příčinách úmrtí. Vzhledem k dostupnosti dat do 

hodnocení jednotlivých obcí vstupují data za obec pro dostupnost péče, data z ORP pro naději 

na dožití a data z okresu pro příčiny úmrtí. 

 Žďár nad Sázavou se v hodnocení skrze složený indikátor nachází na pomyslném 

prvním místě mezi srovnatelně velkými obcemi v ČR. Jeho pozici ovlivňuje zejména velice 

vysoká naděje dožití, nízká incidence karcinomů i nadprůměrná dostupnost většiny 

zdravotních služeb. Tyto ukazatele jsou vyšší i ve srovnání s porovnávanými městy, oproti 

kterým vykazuje zpravidla mírně lepší výsledky, rozdíl je pak zvláště patrný v oblasti 

dostupnosti služeb. 

 

Graf 10: Složený indikátor – Zdraví 
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Životní prostředí 
 

Dimenze životního prostředí se zaměřuje na vztah člověka a životního prostředí, ať již 

jako nezbytného prostoru, ve kterém se každý den pohybujeme a který tak utváří naši náladu i 

každodenní zvyklosti, tak rovněž jako prostředí, které významně ovlivňuje populační zdraví. 

První z aspektů se do navržené metriky promítá skrze hodnocení dostupnosti zeleně, ať již 

přímo v obci nebo v dojezdové vzdálenosti, zároveň je hodnocena i environmentální kvalita 

těchto prostor ve vztahu k rozšíření a diverzitě živočišných druhů. Druhý z aspektů je pak 

pokryt zejména kvalitou ovzduší, a to jak skrze sledování hodnot imisních, tak i emisních 

limitů.  

Kvalitu života v obci můžeme z hlediska krajinného rázu hodnotit skrze zastoupení 

zeleně v katastru obce. Zeleň v obci tlumí negativní aspekty zástavby, jako je hluk, sucho, 

extrémní teploty a zároveň poskytuje veřejný prostor pro relaxaci. Ve Žďáru nad Sázavou tvoří 

nějaký typ zeleně 42 % katastru obce, to je v republikovém kontextu zcela průměrná hodnota. 

Oproti srovnávaným městům v kraji si však Žďár stojí výrazně lépe – Havlíčkův Brod (32 %), 

Třebíč (30 %).  

Ekologická kvalita této zeleně i celková skladba živočišných i rostlinných druhů může 

být hodnocena skrze podíl plochy obce, který pokrývají přirozená přírodní stanoviště, 

tedy oblasti, jejíž charakter se blíží přirozeným biotopům. Ve Žďáru tento podíl představuje 

6,2 % rozlohy obce. To je v celorepublikovém srovnání velice málo. Ve srovnatelných městech 

je tento podíl průměrně 14,5 %.  V rámci kraje se však jedná o nejlepší výsledek, protože 

v Havlíčkově Brodě (4,5 %) i Třebíči (3,6 %) jsou přirozená přírodní stanoviště zastoupena ještě 

méně. Všechna tři města se tak umístila ve čtvrtině obcí s nejslabším výsledkem. 

Odlišným ukazatelem ekologické kvality přírody v obci je druhová diverzita, měřená 

jako průměrný počet živočišných druhů v obci. Zde si Žďár stojí výrazně lépe. Bylo zde 

odhadem pozorováno 651 živočišných druhů. To je výrazně více, než je průměr srovnatelných 

měst celorepublikově (588 druhů). Ve srovnání v rámci regionu pak jde o ještě lepší výsledek, 

protože zbývající města vykazují podprůměrné hodnoty. V Třebíči bylo pozorováno pouze 400 

druhů a v Havlíčkově Brodě 355.  

Pro život v obci je významný rovněž širší krajinný ráz, tedy kvalita životního prostoru 

v blízkosti obce, která pomáhá určit situaci ochrany přírody v okolním regionu, definuje 

celkové zasazení obce do krajiny a poskytuje rekreační možnosti pro obyvatele obce. Tento 

ukazatel je měřen jako průměrná dojezdová vzdálenost pěti nejbližších chráněných 

krajinných oblastí. Zde se Žďár pohybuje v oblasti horšího průměru, průměrný dojezd do 

pěti nejbližších CHKO je zde 40 km. Průměr srovnatelných obcí v ČR přitom činí 37 km. 

V Třebíči je to 43 km a v Havlíčkově Brodě 38 km.  
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Zbývající ukazatele se zaměřují na problematiku kvality ovzduší. První kategorii 

indikátorů zde tvoří emise, které na obec připadají. Hodnota udává podíl emisí na osobu v 

obci, jako násobek průměrného příspěvku obyvatele (ten je odvozen z celkové emisní bilance 

ČR dle REZZO 1 v roce 2018). Tento ukazatel zviditelňuje nerovnost mezi jednotlivými obcemi 

v produkci emisí. Žďár si v měření emisních limitů stojí velmi dobře. V hodnotách tuhých 

znečišťujících látek (TZL), oxidu siřičitého (SO), oxidů dusíku (NO) a oxidu 

uhelnatého (CO) leží jeho příspěvky v oblasti nejnižšího kvartilu tedy mezi 25 % srovnatelně 

velkých obcí s nejnižší mírou znečištění. V případě těkavých organických látek (VOC) se 

pak jedná o hodnotu v oblasti podprůměru. Hodnoty znečištění jsou přitom s výjimkou 

produkce VOC nižší než ve srovnatelných městech v kraji. 

V oblasti naměřených imisí je situace rovněž příznivá a Žďár se většinou pohybuje 

výrazně pod republikovým průměrem. V oblasti pevných částic, které jsou produkovány 

zejména domácími topeništi a do jisté míry rovněž např. stavebními aktivitami, je situace 

Žďáru ve srovnání s obdobně velkými obcemi celorepublikově lepší, při srovnání v rámci kraje 

pak stejná, situace v Třebíči je jen o málo horší. Imise pevných částic do 10 µm hodnocené 

jako roční průměr z let 2013 až 2017 činily 18,23 µg.m-3. Tato hodnota je rovněž pod 

zákonnými limity stanovenými zákonem o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.). Imise pevných 

částic do 2,5 µm činily 14,23 µg.m-3, což je rovněž hodnota pod zákonným limitem. 

Imise oxidu dusíku, které jsou spojeny zejména s dopravou nebo provozem 

spalovacích motorů, ve Žďáru představují mezi srovnatelně velkými obcemi republikové 

minimum a jsou na hodnotě 8,73 µg.m-3. Rovněž v Havlíčkově Brodě a Třebíči jsou tyto 

hodnoty v oblasti výrazného podprůměru. 

Nízké znečištění spojené s automobilovou dopravou ukazují rovněž imise benzenu, 

které jsou ve Žďáru mezi srovnatelně velkými obcemi na republikovém minimu: 0,769 µg.m-

3. V oblasti výrazného podprůměru jsou rovněž imise benzenu v Havlíčkově Brodě (0,884 

µg.m-3) a Třebíči (0,915 µg.m-3). Velmi nízké jsou rovněž koncentrace benzo[a]pyrenu – 

0,538 ng.m-3, jehož produkce je vedlejším produktem spalování organických materiálů. 

V oblasti výrazného podprůměru jsou rovněž tyto imise v Havlíčkově Brodě a Třebíči. Všechny 

hodnoty leží pod zákonem definovanými limity. 

Znečištění ovzduší těžkými kovy je velice nízké pro olovo a arsen, nízké pro kadmium a 

zvýšené pro nikl.  Koncentrace olova – 2,91 ng.m-3 je výrazně pod republikovým průměrem. 

Vysoce podprůměrné jsou tyto koncentrace i v obou srovnávaných městech, avšak vyšší než ve 

Žďáru. Imise arsenu ve Žďáru jsou pak mezi srovnávanými obcemi na republikovém minimu 

– 0,82 ng.m-3. Hluboko pod průměrem jsou i v sousedních srovnávaných obcích. Imise 

kadmia ve Žďáru jsou rovněž podprůměrné – 0,25 ng.m-3. V oblasti průměru se pohybují 

v Havlíčkově Brodě – 0,35 ng.m-3, naopak výrazně podprůměrné jsou v Třebíči – 0,20 ng.m-

3. Naopak koncentrace pro nikl – 0,87 ng.m-3 jsou ve Žďáru zvýšené. Ve srovnávaných obcích 

se pak dokonce pohybují v oblasti horního kvartilu Havlíčkův Brod – 0,88 ng.m-3 Třebíč – 
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0,88 ng.m-3.  Zdroji niklu mohou být hutnictví nebo zpracování rud, výroba baterií nebo 

pokovování. Všechny tyto hodnoty se pohybují v oblasti tolerované legislativou, legislativní 

limity jsou zvláště pro těžké kovy však relativně volné a k jejich překročení v drtivé většině 

případů nedochází. 

Doplňujícím ukazatelem v této oblasti pak může být počet motorových vozidel, která 

připadají na jednu osobu v obci. Ve Žďáru na osobu připadá 0,54 motorového vozidla, jedná 

se přitom o mírně podprůměrnou hodnotu (republikový průměr srovnatelných obcí – 0,57).  

Ve srovnávaných obcích na Vysočině je vlastnictví motorových vozidel výrazně rozšířenější a 

obě obce se nacházejí v první čtvrtině obcí s nejvíce registrovanými motorovými vozidly na 

osobu – Havlíčkův Brod (0,63) i Třebíč (0,60) .
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Tabulka 11. Životní prostředí 

 
Žďár Havlíčkův 

Brod 
Třebíč 

Min. 
1 
kvartil Průměr 

3 
kvartil Max. 

Podíl zeleně 
            

42               32  
           

30  
               

11  
           

30  
          

42  
           

51  
               

78  
Průměrná vzdálenost 5 CHKO (km) 40 38 43 5 31 37 44 58 
Podíl přirozených přírodních stanovišť 6,2% 4,5% 3,6% 1,5% 8,2% 14,5% 21,7% 40,8% 
Počet druhů 651 355 400 139 358 588 560 2757 
TZL emisní příspěvek 346 4627 2038 51 2958 17105 19813 150108 
SO emisní příspěvek 2 2 1311 0 79 38854 34764 433556 
NO emisní příspěvek 741 3030 5425 333 3313 30202 20447 307337 
CO emisní příspěvek 278 2065 3445 53 1282 75434 3878 3099345 
VOC emisní příspěvek 3382 2207 5890 0 2795 20924 14592 436425 
Arsen imise [ng.m-3] 0,817 0,886 0,911 0,817 1,180 1,391 1,527 2,511 
Kadmium imise [ng.m-3] 0,252 0,345 0,200 0,192 0,226 0,340 0,385 0,864 
Benzen imise [µg.m-3] 0,769 0,884 0,915 0,769 0,922 1,205 1,395 2,256 
Olovo imise [ng.m-3] 2,909 3,948 3,781 2,757 4,302 7,214 8,305 23,149 
Nikl imise [ng.m-3] 0,867 0,877 0,879 0,483 0,637 0,779 0,869 1,549 
Benzo[a]pyren imise [ng.m-3] 0,538 0,550 0,546 0,361 0,608 1,130 1,225 4,354 
NO imise [µg.m-3] 8,728 9,956 9,802 8,728 10,557 12,272 13,551 18,076 
PM10 imise [µg.m-3] 18,233 18,087 19,073 16,512 18,974 22,985 25,877 40,528 
PM2,5 imise [µg.m-3] 14,230 13,882 14,956 12,548 14,652 17,725 19,877 31,487 
Vozidla na osobu 0,54 0,63 0,60 0,48 0,52 0,57 0,60 0,78 
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Složený indikátor 

 V oblasti životního prostředí vstupují do složeného indikátoru jako pozitivní faktory 

velké zastoupení zeleně v katastru obce, velké zastoupení přirozených přírodních stanovišť na 

rozloze obce, velký počet zdokumentovaných živočišných druhů a blízkost CHKO. Negativně 

jsou naopak hodnoceny vysoké koncentrace znečištění ovzduší. 

 Žďár si v tomto srovnání stojí velmi dobře. Nachází se nad republikovým průměrem a 

dopadl výrazně lépe než srovnávané obce v kraji Vysočina. Pozici Žďáru příznivě ovlivňují 

zejména velice nízké emisní a imisní hodnoty. K pozici dále přispívá vysoká diverzita 

pozorované fauny. Mírné rezervy může vykazovat ekologická kvalita městské zeleně. 

 

Graf 11: Složený indikátor – Životní prostředí 
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2. Kvalitativní výzkum: triády 
 
Zpětnou vazbu ke zjištěním z analýzy databáze indikátorů kvality života a hlubší porozumění 

životu ve městě umožnil kvalitativní výzkum, konkrétně metoda online focus groups s malým 

počtem účastníků („triády“). Kvalitativní výzkum sice neumožňuje přímou kvantifikaci zjištění 

na celou populaci obyvatel města, ale jeho hlavní předností je naopak to, že přináší hloubkový 

rozbor a pochopení různých perspektiv, hodnocení a argumentů. 

 

Metodické informace 
 

 Focus-groups s malým počtem účastníků: 3 respondenti ve skupině  

(tzv. triáda) 

 Realizovány 4 triády v období 15. – 23. 6. 2021. 

 Triády provedeny online podle připraveného scénáře otázek konzultovaného se 

zástupci zadavatele. Každá triáda měla samostatný scénář. V prvním kole triád byla 

část otázek shodná pro všechny skupiny (celkové hodnocení, silné/slabé stránky 

života ve městě, vize do budoucna). Scénář pro druhé kolo byl upraven na základě 

poznatků prvního kola. 

 Celkový počet účastníků triád: 9 osob. 

 Složení triád: 

o Tři triády: věkově homogenní skupiny: 18-35 let, 36-59 let, 60 a více let 

o Jedna triáda: věkově heterogenní skupina (jeden vybraný zástupce za 

každou ze tří věkových skupin) 

 

Sociodemografické charakteristiky účastníků triád 

Věková skupina 
Pohlaví Vzdělání 

Muži Ženy Bez 
maturity Maturita VŠ 

18-35 let 1 2 1 2 0 

36-59 let 1 2 1 1 1 

60 a více let 2 1 1 2 0 
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Celkové hodnocení kvality života ve městě Žďár nad Sázavou 
 

Celkové hodnocení kvality života ve městě je až na výjimky pozitivní, respondenti jsou 

spokojeni s tím, jak se jim ve městě žije. Na škále 1 až 10, kde 10 je nejlepší hodnocení, 

respondenti nejčastěji zvolili hodnotu 8 (průměr vychází na 7,6). Jako hlavní přednosti 

respondenti uváděli zejména:  

 „Je tu malá kriminalita, klid, čistý vzduch, vybavenost je skvělá, jediný, co je pro mě 

problém, je hromadná doprava. Jinak je tu krásně.“ (žena, 53 let) 

„Jsem velice spokojený, mám tu celou rodinu, práci, našel jsem tu dobrý kamarády, 

máme stejně staré děti, celý život se navštěvujeme.“ (muž, 70 let) 

„Je tu dost volnočasových aktivit, koupání, kolo, brusle, skateboard, je široký výběr 

obchodů (…), jediný, co mi vadí, je městská doprava, není tu návaznost, čeká se 

dlouho, teď mám auto, tak je mi to jedno. Jsou dlouhé intervaly autobusů. Jinak žádné 

velké výhrady, akorát bych dodal, byl jsem těsně po škole, stěhoval se do Žďáru, 

původně jsme si chtěli s kamarádem byt koupit, startovací byty jsou poměrně 

nedosažitelný, zatím jsme šli do nájmu, až budeme mít něco naspořenýho, pak 

zkusíme znova požádat.“ (muž, 21 let) 

Lidé, kteří volili méně pozitivní hodnocení, svou kritiku odvozovali především z nespokojenosti 

s městskou dopravou, z omezené nabídky pracovních příležitostí („nezáživná práce ve 

fabrikách“), z nespokojenosti s péčí města o zeleň („neseká se tu tráva“), z nedostupnosti 

bydlení či nedostatečné podpory sportu pro děti. 

V dlouhodobé perspektivě respondenti reflektují pozitivní změny kvality života ve městě, ke 

kterým došlo v posledních letech. Lidé výrazně vnímají a oceňují investice, které se promítají 

do rozvoje města. Jako příklady změn k lepšímu zaznělo zlepšování občanské vybavenosti, 

opravy a rekonstrukce domů, silnic, chodníků, kulturních památek, podpora kulturních akcí. 

Samozřejmě je v této souvislosti nutné upozornit na přerušení kontinuity vývoje ve městě, 

které zapříčinila koronavirová krize („do covidu se tu žilo dobře“). 

„Pořád se budujou nový věci, který slouží pro lidi. Pořád se to zlepšuje. Zvyšuje se 

počet různých obchodů a provozoven, který tu jsou pro lidi. Je to čím dál tím lepší.“ 

(muž, 50 let) 

„Zírala jsem, co se tu děje, co se tu staví, nové čtvrti, mosty, silnice, kruháče, všechno 

se snaží Žďár vylepšovat.“ (žena, 53 let) 

Ve srovnání s okolními městy spíše akcentují lepší situaci ve Žďáře nad Sázavou, ať již 

z pohledu rozvoje města, občanské vybavenosti nebo atmosféry ve městě („živé město“). 

Zároveň mají respondenti dojem, že většina obyvatel města je s kvalitou života ve Žďáru nad 

Sázavou spokojena.  

„Třebíč, tam není sportovní vyžití, je to tam historické centrum, hezčí, ale ve Žďáru je 

víc vyžití.“ (žena, 27 let) 
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„Třeba v porovnání s Novým Městem je to tu určitě lepší. Celkově to tam působí, jako 

že se tam zastavil čas. Žďár působí moderněji. Podobně jako Žďár působí Jihlava, tam 

se taky snaží.“ (muž, 50 let) 

 
 

Silné a slabé stránky života ve městě 
 

V následujícím přehledu jsou shrnuty silné a slabé stránky života ve Žďáru nad Sázavou, jak je 

spontánně uváděli respondenti. Podrobněji se jim budeme věnovat v dalším textu v rozboru 

jednotlivých dimenzí kvality života.  

 

Pozitiva  

- Dobrá občanská vybavenost (dostatek obchodů, služeb). 
- Kulturní památky (především Zelená hora, dále zámek, klášter, tvrz, Moučkův dům, 

Modelové království). 
- Pocit bezpečí, klidu. 
- Dostatek zeleně ve městě, krásná okolní příroda. 
- Dostatek příležitostí pro sportovní vyžití. 
- Kvalitní a dostatečná zdravotní péče (především na poliklinice). 

 

Negativa 

- Omezené pracovní příležitosti, nedostatečně pestrá nabídka pracovních příležitostí 
(dělnické pozice, spíše pro nižší vzdělání – bez maturity, Žďár jako dělnické, 
strojírenské město s nabídkou méně kvalifikované práce, zejména  v technických 
profesích). 

- Hůře dostupné bydlení v osobním vlastnictví (vysoké ceny), málo (a drahé) pozemky 
pro výstavbu. 

- Problémy spojené s dopravou: nedostatečná frekvence a návaznost spojů MHD, 
chybějící obchvat města způsobující zátěž pro centrum města ze strany nákladní 
dopravy. 

- Chybějící nemocnice ve městě, některé hůře dostupné zdravotnické specializace (zubař, 
pohotovost). 
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Jednotlivé dimenze kvality života v obci5 
 

1. Demografie 

Respondenti charakterizují Žďár nad Sázavou jako „živé město“, kde jsou zastoupeny různé 

generace bez významného generačního napětí nebo různé skupiny obyvatel z hlediska 

socioekonomického postavení. 

Z pohledu mladých respondentů je Žďár městem, které může být přitažlivé pro mladé lidi jako 

dobré, fungující, „živé“ a bezpečné místo k životu, přilákat je může jisté pracovní uplatnění, 

možnosti pro trávení volného času a dobrá občanská vybavenost (včetně podmínek pro rodiny, 

pro vzdělání a zájmovou činnost dětí). Tyto motivace také uvádějí respondenti, kteří se 

v poslední době do Žďáru nad Sázavou přistěhovali.  

„Lidi to sem táhne, proti Jihlavě, Brnu je Žďár bezpečnější, pro rodiny s dětmi, hodně 

možností pro malé děti, je tu víc prostoru (není to tak namačkané). Žďár pořád 

funguje víc jako dědina, lidé se znají, je tu přátelštější atmosféra než ve velkých 

městech.“ (muž, 21 let) 

Komplikací pro příliv obyvatel je ovšem nízká škála nabídek a finanční nedostupnost vlastního 

bydlení a pak také nedostatečně pestrá nabídka pracovních příležitostí. A právě tyto 

skutečnosti jsou z pohledu respondentů důvody pro odliv některých skupin obyvatel z města. 

 

2. Bezpečnost  

Bezpečnost patří mezi velmi pozitivně hodnocené oblasti kvality života ve městě. Při 

souhrnném hodnocení jednotlivých oblastí jde o druhou nejlépe klasifikovanou oblast (po 

životním prostředí). Lidé se podle vlastních slov ve městě cítí vesměs bezpečně (až na určité 

výjimky) a tohoto pocitu si váží, berou jej jako nesamozřejmou hodnotu.  

„Žďár je klidný, bezpečný město. Není tu skoro žádná kriminalita v porovnání 

s ostatníma. A když se nějaká vyskytne, tak se řeší, aspoň se snaží. Pochůzkáři, taktéž 

Romové, kteří si dokáží tu komunitu srovnat.“ (žena, 53 let)  

S ohledem na přítomnost romské komunity v určitých částech města respondenti oceňují 

snahu vedení města aktivně řešit vznikající konflikty (romští policisté). Přesto určité městské 

části jsou v pohledu žďárských obyvatel rizikové a bezpečně se tam moc necítí („Stalingrad“). 

Důležité ovšem je, že ve spontánním výčtu negativních rysů života ve městě tato problematika 

nefiguruje, což naznačuje nižší míru důležitosti pro celkové hodnocení kvality života ve městě. 

Kritický postoj k chování romských občanů spolu se strategiemi vlastního jednání (např. při 

výběru základní školy) ovšem nejsou vzhledem k celkové atmosféře v české společnosti 

nikterak překvapivé.  

                                                        
5 Pořadí dimenzí odpovídá pořadí z předchozí části (analýza databáze). 
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„Cikáni se srocují na Klafaru, cigárka, pivečka. Ale ať neždímají podporu ze sociálky, 

když nepracují, tak ať prachy nedostávají podporu. Znám konkrétní rodinu, která 

využívá všechnu možnou podporu (…) Ve Žďáru jsou dvě školy blízko sebe, vnučka 

spádově z Klafaru měla chodit na cikánskou školu, co je to stálo, úsilí i finanční 

podpory, aby se vnučka dostala do lepší, bělošské školy. Je velice málo Cikánů, kteří 

by se chovali slušně a nedělali problémy. V noci se baví, je lepší je obejít.“ (muž, 70 let) 

Z výpovědí respondentů se však zdá, že město silněji neovlivňují nesnášenlivé nebo 

extrémistické postoje.  

Kamerový systém dotázaní nevnímají jako problematický, nepovažují jej za narušení jejich 

osobní svobody.  

 

3. Bydlení  

Bydlení je z pohledu respondentů jedním z nejvíce problematických aspektů kvality života ve 

Žďáru nad Sázavou. V souhrnném hodnocení jde o vůbec nejhůře klasifikovanou oblast (jen 

jako orientační údaj: na škále 1 až 10 má bydlení průměrnou známku 5, na opačném pólu je 

životní prostředí s průměrem 9). 

„Ve Žďáře, když si chcete koupit byt, tak jsou tu vysoko vyšplhaný ceny, skoro jako 

v Brně. To je obrovský problém. Lidi utíkají do okolních vesnic, protože tady bydlet 

není kde.“ (žena, 53 let) 

Klíčovým problémem je vysoká pořizovací cena bytů do osobního vlastnictví či pozemků pro 

výstavbu (do jisté míry jde samozřejmě o celkový trend na českém trhu s nemovitostmi). 

Celkem přiměřená je podle některých respondentů nabídka nájemního bydlení (nižší ceny jsou 

ve starší zástavbě, kde je horší kvalita bytů), ale zazněl i názor, že i tento typ bydlení je cenově 

velmi vysoko.  

„Hodně nabídek, startovací byty jsou drahé, normální člověk nemá 3 miliony, šli jsme 

do nájmu, nabídka je dostatečná, ale ne každý na to finančně dosáhne.“ (muž, 21 let) 

„Pokud nemáte bohaté rodiče nebo vysoký plat, tak nemáte šanci, jedině v okolních 

obcích, vysoké ceny prodávaných bytů, pozemků.“ (žena, 53 let) 

„Ve Žďáře byt neseženete, ale to třeba ani v Brně. I podnájmy jsou tu drahé. I 

v cikánský čtvrti je vlastně bydlení drahý, ceny jdou strašně nahoru.“ (muž, 61 let) 

Bydlení pro mladé, startovací byty, bydlení pro méně majetné jsou také často zmiňované 

oblasti, kam by měly směřovat investice města v budoucnu. V této souvislosti zazněl odkaz i na 

dobu minulou, kdy město rozprodalo svůj bytový fond a nyní je pro něj obtížné si se situací 

poradit. Ale aktuálně respondenti vnímají snahu města nepříznivou situaci aktivně řešit (v 

rámci možností, které město má).  

„Město zařizuje docela dost možností bydlení, jsou zprostředkovaný startovací byty, 

je to velký pozitivum na Žďáře, že se město aspoň snaží, ty byty jsou v dostupný 

vzdálenosti do města.“ (muž, 21 let) 
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„Město nic nestaví, není kde.“ (žena, 53 let) 

Na druhou stranu byly zmíněny výhrady proti výstavbě sociálních bytů v lokalitě Klafar. Je 

jednoznačné, že výhrady vyplývají z obav, že sociální byty budou obsazeny romskými obyvateli, 

čímž se podle názoru respondentů sníží kvalita života v dané lokalitě.  

„Na Klafaru se plánují byty pro sociálně slabé, lidé se tam zlobí, klid a bezpečnost 

budou narušené, ceny bytů půjdou dolů.“ (žena, 53 let) 

„Z Klafaru se psala petice, aby tu sociální byty nebyly, je blbý chtít, aby to postavili 

jinde, ale nikdo si nepředstavoval, že tu postaví veliké domy a ještě sociální byty.“ 

(muž, 61 let) 

Postoje v otázce nájemní versus vlastní bydlení jsou mezi respondenty různorodé. Na jedné 

straně je nájemní bydlení oceňováno: především je jasně dostupnější (zvláště pro mladé lidi na 

začátku pracovní kariéry, sdílené bydlení), ale také znamená nižší míru zodpovědnosti za 

provoz a údržbu bytu („nájemní bydlení není až takový rozdíl od vlastního, do kterého taky 

sypete peníze“). Na druhé straně je vlastní bydlení vnímáno jako trvalejší hodnota, majetek 

(„je lepší si vzít hypotéku a pak si rovnou koupit byt nebo dům, než platit pořád nájem a nemít 

to jako vlastní“).  

 

4. Infrastruktura a služby  

V nabídce a dostupnosti obchodů a služeb ve Žďáru nad Sázavou převažuje mezi respondenty 

jasná spokojenost.  

„Je tu všechno, co tu má být, občanská vybavenost, obchody, nic mi celkem neschází.“ 

(muž, 50 let) 

„Je tu hodně obchodů a je to všechno blízko.“ (žena, 27 let) 

V podstatě nezazněla žádná připomínka, že něco v této oblasti ve městě chybí, pouze ojedinělé 

výhrady ke konkrétní čtvrti nebo části města. 

„Na Klafaru není žádný obchod. Měli by tu místo sociálních bytů postavit nějaký 

obchod.“ (muž, 61 let) 

V oblasti sportovního a kulturní vyžití ve městě je rovněž hodnocení celkově pozitivní. Město 

podle respondentů nabízí dostatek možností jak pro kulturní zážitky (divadlo, kino, kulturní 

akce – pouť, slavnosti), tak pro sportování ve volném čase. Připomínky jsou pouze ke 

konkrétním věcem (např. chybějící klub s programem ve stylu zaniklého klubu „Batyskaf“, 

horší dostupnost vstupenek do divadla kvůli permanentkám).  

„Chybí mi akce pro mladé, nemyslím zábavy, disko, ale byl tu klub Batyskaf, to mi 

chybí (multikulturní prostor něco jako v Brně), kaváren je tu hrozně moc na můj vkus, 

ale něco s programem na večer tu chybí.“ (žena, 24 let) 
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Spornou otázkou je podpora kulturních a sportovních akcí ze strany města. Respondenti se 

neshodnou na tom, zda je tato podpora dostatečná, zazněl názor, že se vyšší měrou podporují 

sportovní aktivity (sport pro děti) než kulturní aktivity: 

„Získat peníze na něco jiného, než na sport je těžký.“ (žena, 53 let) 

„Podpora kultury není aktivní, hlavně aby tu byly sporty.“ (žena, 24 let)  

Na druhou stranu však ani u sportu nebylo hodnocení jasně pozitivní (připomínky propadu 

podpory sportu).  

„Propadla se podpora sportu pro mládež, lední hokej – špatný stav zimního stadionu, 

minimální podpora, syn vyhrál mistrovství světa v hokeji na rybníku, přijali je na 

radnici, jinak nic, za komunismu byla podpora sportu vyšší, i podniky sport 

podporovaly.“ (žena, 61 let) 

V oblasti dopravní dostupnosti je pozitivně vnímána dostupnost okolních měst a obcí. Ovšem 

výrazné připomínky jsou k městské dopravě, kde však pochopitelně záleží na míře jejího využití 

ze strany respondentů. Ti, kteří ji využívají, silně kritizují nedostatek spojů, špatnou návaznost, 

nedostatečné propojení centra a periferie (sídlišť). Pro tyto respondenty představuje městská 

doprava jeden z nejvýraznějších negativních rysů života ve městě.  

„Je problém s místní dopravou, na tak velký město je strašně málo spojů, 

jednosměrný. Tohle se nedávno řešilo, ale nepovedlo se to. (…) Město to chtělo zlepšit, 

ale získal to někdo, kdo o tom neměl ani zdání. Teď už se nedostanete skoro nikam. 

Navíc to stálo hodně velký peníze. (…) Do Jihlavy, do Brodu se dobře dostanete. Ale 

velký nákup tady neodvezete, když nemáte auto. Je špatné spojení do centra 

z okolních sídlišť.“ (žena, 53 let)  

„Vadí mi hromadná doprava, musí se čekat dlouho, nějaký trasy se zrušily, je to 

škoda.“ (žena, 24 let) 

 

5. Občanská angažovanost a dobré vládnutí  

Respondenti deklarují, že lidé se o dění ve městě zajímají, konstatují, že tu dobře fungují 

mezilidské vztahy charakteristické pro město dané velikosti.  

Oceňují také snahu města zapojit občany do rozhodování a dění ve městě, pozitivně hodnotí 

způsoby a rozsah komunikace (zpravodaj, rozhlas, web, FB), přístupy a jednání zástupců 

samosprávy i městského úřadu. Podrobněji k hodnocení komunikace města dále v textu.  

„Lidé mají zájem, co se děje ve městě. Město se o ně stará, oni se starají o město.“ (muž, 

50 let) 

K aktivnímu zapojení do komunální politiky jsou podle mínění respondentů lidé klasicky 

rezervovaní a nedůvěřiví. Svou roli hraje obecná únava, deziluze z politického dění v naší zemi.  
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„Vzdělaní a zkušení lidé ale do politiky nechtějí. Třeba znám člověka, který pracuje 

pro Milion chvilek, ale pořád váhá. Nemají na to žaludek. Nemají pocit, že by to 

dokázali veřejně prosadit. Je to škoda.“ (žena, 53 let) 

V této oblasti správy města ještě doplníme, že respondenti pozitivně oceňují sociální služby 

města (pečovatelské služby). 

„Město má dobrý přístup. Jsou tu dobré sociální služby, domov důchodců, 

pečovatelák, sestřičky chodí po domovech, možnost zapůjčení pomůcek.“ (žena, 53 let) 

 

6. Příjem a bohatství (životní úroveň obyvatel obce) 

Respondenti upozorňují na problematičtější situaci sociálně slabších skupin obyvatel ve městě 

(lidé s dluhy, případně bezdomovci). Jako příklad uvádějí část města „na Klafaru“. Ale 

pozitivně oceňují snahu vedení města situaci aktivně řešit (ve spolupráci i s neziskovými 

organizacemi). Pozitivní roli hraje i sociální blízkost mezi obyvateli města.  

„Máme tu velice dobrou sociální službu. Město se lidem na dně snaží pomoct, to 

funguje. Dostávají třeba poukázky na jídlo. Znala jsem lidi, kteří byli bezdomovci, 

sociální případy a teď jsou čistí, dostali se z toho, mají kde bydlet. Jsou tu místa, třeba 

Stalingrad svobodárna, kde jsou zadlužení, nepřizpůsobiví. Není tu tolik lidí na dně 

jako ve velkým městě. Tady je všechno vidět. Když berete drogy, všichni to o vás ví, 

zaměří se na vás. Město dává příležitosti těm lidem.“ (žena, 53 let) 

„Bezdomovci dělali problémy, zmizeli, nevím, kam je vyhnali. Pak ještě žebráci, ale ti 

jsou v klidu.“ (muž, 70 let) 

Obecně ovšem respondenti hodnotí životní úroveň obyvatel Žďáru nad Sázavou jako dobrou: 

„Lidem se tu žije poměrně dobře, je to taková ta střední třída.“ (muž, 50 let) 

 

7. Zaměstnanost a práce (pracovní příležitosti ve městě) 

Nabídka pracovních příležitostí ve městě je podle mínění respondentů dostatečná:  

„Kdo chce dělat, práci si najde.“ (žena, 46 let) 

„Je tu dostatek zaměstnavatelů, továren, který nezkrachovaly, takže příležitostí pro 

zaměstnání je hodně.“ (muž, 50 let) 

Je tu ale problém: škála pracovních příležitostí je podle mínění obyvatel města omezená 

(většinou jde o dělnické profese v místních továrnách, málo kreativnějších pozic, častěji pozice 

pro muže než ženy). Pro některé profese nebo vyšší úroveň vzdělání je tedy problematičtější 

najít odpovídající pracovní pozici, což má vliv na odliv těchto lidí z města, případně jejich 

dojíždění do jiných měst, například do Jihlavy, Brna (hlavně se to týká mladých lidí).  

„Souhlasím, že větší nabídka je pro muže. Ženský, kór starší, nemají moc uplatnění ve 

Žďáře.“ (žena, 46 let) 
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„Deset let po revoluci pan Brychta se snažil nalákat investory a řekl, že tu máme 

nejlevnější pracovní sílu, což je hrozný průšvih. Spousta lidí je ochotna tu pracovat za 

málo peněz, jsou špatně ohodnocený, i když jsou šikovní.“ (žena, 53 let) 

„Je problém práci sehnat, ale to je i jinde, jsou jen určité profese, kamarádi se nechtějí 

stěhovat, uvažují, že budou dojíždět za prací, tady se dobře bydlí, ale práce nic moc, 

malý výběr, tak se jim vyplatí najít si práci v Brně, Jihlavě a dojíždět.“ (muž, 21 let) 

„Práce v prodejnách, fabriky v průmyslové zóně, ale není tu nic zajímavého, nabídky 

jsou když tak podceněné, IT programátor dostane míň než jinde, i prodavačky jsou 

docela podceněný, je to pořád dokola, administrativní práce zase ve fabrice.“ (žena, 

24 let) 

Rozvoj podnikání a příchod nových firem podle názoru některých respondentů komplikují 

ceny nájmů ve městě, nedostatek odpovídajících prostor, případně stavebních parcel.  

„Je tu hlavně průmysl, v průmyslové zóně pořád něco vzniká. Dělnické práce, 

manažeři. Větší nabídka až v Jihlavě. S podnikáním je to těžké, vyhnané ceny 

pronájmu, dobré podniky šly jinam, protože je to tu příliš drahé.“ (žena, 53 let) 

Respondenti nevidí v této oblasti významnou snahu města situaci změnit. Přesto se podle 

vyjádření respondentů zdá, že zaměstnanost jako taková není zásadním problémem města. 

„Snad úřad práce něco dělá, ale jinak myslím, že podpora zaměstnanosti z radnice 

není nijak velká.“ (muž, 50 let) 

 „Žďár stojí na Žďasu, jsou tu pak jen další montovny, nic nového tu nevzniká. Město 

s tím těžko může něco dělat.“ (žena, 53 let) 

„Chybí mi tu kreativnější odvětví. Jsou tu fabriky v průmyslové zóně, pak obchody, 

administrativa (…)  Ze strany města si nemyslím, že by se to pohnulo. Nabídka je 

pořád stejná. Na pracovním úřadě není moc aktivita, udělají jen to nejnutnější.“ (žena, 

24 let) 

 

8. Vzdělání 

Zástupci mladé generace pozitivně hodnotí rozsah nabídky středních škol ve městě.  

„Na učební obory je tu široká škála, maturitní tu taky jsou, třeba gymnázium, 

obchodní, zdravotní, průmyslovka, takže to je pro fabriky dobré, že tu najdou pak 

budoucí pracovníky, základ je tu určitě dostačující.“ (žena, 24 let) 

Problém nepředstavuje ani případné dojíždění studentů na střední školy do okolních měst 

(např. do Třebíče, Humpolce). Pozitivně je oceňován „festival vzdělávání“. 

V oblasti nižších stupňů vzdělávání zazněla upozornění na problém kapacit mateřských škol 

pro nejmladší děti (hlavně ve věku 3 let). Ovšem mezi respondenty byli lidé se staršími 

(případně dospělými) dětmi nebo bezdětní, takže se v diskusích mluvilo spíše o 

zprostředkovaných zkušenostech.  
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„Školek je docela dost, ale co jsem slyšela, je problém děti upíchnout, není tam místo.“ 

(žena, 24 let) 

Celkově ale platí, že oblast možností pro vzdělávání patří mezi pozitivně hodnocené oblasti 

života ve městě.  

 

9. Mezilidské vztahy a spolkový život 

Kvalita vztahů mezi lidmi je také jedním z pozitivně vnímaných rysů života ve městě. Velikost 

města a počet obyvatel stále ještě umožňují dobré vazby mezi lidmi. 

„Lidé se navzájem všichni znají, z práce nebo přes rodinu, žije se mi tu dobře, 

přátelství od mládí se jen zpevňuje.“ (žena, 61 let)  

Do blízkosti a vztahů mezi lidmi samozřejmě zasáhla pandemie COVID-19, respondenti ovšem 

očekávají, že v budoucnu se zase vztahy, komunitní život a společenské akce obnoví.  

„V době covidu to bylo problematický, všichni se soustředili jen na domov. Těžké 

soužití v rodinách, v téhle době.“ (muž, 70 let) 

Respondenti konstatují dostatek příležitostí pro spolkový život, který vedení města podporuje 

(spolu s komunitním životem). Škála spolkové činnosti je dostatečně pestrá (spolky zaměřené 

na sport i kulturu).  

Pozitivně oceňované jsou sousedské akce, různé městské slavnosti. Jen poněkud 

nejednoznačně je vnímána pozice „zámku“ a přesunu některých kulturních aktivit.  

„Veškeré aktivity se přesunuly na zámek.“ (žena, 53 let) 

 

10. Zdraví a zdravotní péče 

Základním problémem zdravotní péče ve Žďáru nad Sázavou je nutnost dojíždět do nemocnice 

v Novém Městě na Moravě. Tato skutečnost se objevuje i ve spontánních vyjádřeních ke slabým 

stránkám kvality života ve městě.  

„Žije se tu dobře, nemáme tu nemocnici, ta už asi nikdy nebude.“ (žena, 61 let) 

„Až na nemocnici je tu všechno, kultura, sport, lékaři.“ (žena, 53 let) 

Vybudování nemocnice je respondenty vnímáno jako dlouhodobě nesplněný slib, trvalý 

handicap pro život ve městě. 

„Nejsem spokojená, mám starou maminku, je to nepříjemný, když musíme na 

pohotovost do Nového Města, krátká ordinační doba na poliklinice, dřív to bylo lepší. 

S každou maličkostí se musí jet do Havlíčkova Brodu nebo do Novýho Města, jsme 

dost velký město, abychom měli vlastní nemocnici. Je tu opravdu dlouho slibovaná.“ 

(žena, 61 let) 
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Problémem, který určuje vnímání nemocnice mimo město, je podle respondentů špatná 

dostupnost veřejnou dopravou. Takže by podle názoru respondentů alespoň částečným 

řešením situace mohlo být posílení veřejné dopravy do nemocnice v Novém Městě na Moravě 

(„kyvadlová doprava“).  

„Naštěstí ta nemocnice není daleko, je to autem 15 minut, ale veřejnou dopravou je to 

strašně složité.“ (žena, 53 let) 

„Nemocnice tu nemusí být, vyřešila by to kyvadlová doprava.“ (muž, 61 let) 

Na druhou stranu respondenti jasně pozitivně oceňují kvalitu zdravotní péče a škálu 

zdravotnických specializací, které nabízí městská poliklinika.  

„Proti poliklinice nemůžu říct špatný slovo, co jsem potřeboval, tak na poliklinice mi 

bylo splněno, umožněno.“ (muž, 70 let) 

Obyvatelé města poukazují pouze na nižší dostupnost zubních lékařů (s vědomím, že jde o 

celorepublikový problém), případně vyhrocení situace v budoucnu kvůli odchodům zubních 

lékařů do důchodu. Zmíněna byla ještě chybějící lékárna v určitých částech města (např. 

„Stalingrad“), případně obavy ze zrušení pohotovosti.  

„Je problém sehnat zubaře, to je velký problém, jiné specializace nechybí.“ (žena, 46 

let) 

„Spousta lidí si stěžuje, že tu nejsou zubaři.“ (žena, 24 let) 

„Většina zubařů je v důchodovém věku, někdy musí lidé jezdit až do Olomouce.“ (žena, 

53 let) 

Lidé ale oceňují, že se vedení města snaží aktivně problém nedostatku lékařů řešit. 

„Snaží se město získávat nedostupného zubaře tím, že mu nabízí byty, půjčky.“ (žena, 

53 let) 

 

11. Životní prostředí  

Kvalita životního prostředí ve městě a okolí je vnímána velmi pozitivně. Negativním rysem je 

chybějící obchvat města a s tím související zátěž nákladní dopravou. To je klíčový prvek v této 

oblasti, který v diskusi dominuje. Zároveň si ale lidé uvědomují, že řešení výstavby obchvatu 

není v žádném případě jednoduché.  

„Je blbý, že tu není obchvat, náklaďáky jezdí přes město, přes náměstí. Zeleň, parky 

jsou v pořádku.“ (muž, 61 let) 

„Nejhorší je průjezd městem pro nákladní dopravu, to je zoufalý. Parky, lavičky, 

fontány, ale co to pomůže, když vám za zadkem projíždí kamiony.“ (muž, 70 let) 

„Silná doprava ve městě, pracovala jsem jako expedient, projíždějí tu kamiony, které 

mají 20 tun. Jenže kudy by měl obchvat vést?“ (žena, 24 let) 
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Mezi lidmi je citlivě vnímána i problematika kůrovcové kalamity, která se negativně projevila 

v okolí města. 

Zeleň a údržba zeleně ve městě jsou dostatečné a pozitivně hodnocené. Respondenti zdůrazňují 

změny k lepšímu v poslední době (nová výsadba stromů, odlišný přístup k údržbě zeleně, nové 

cyklostezky).  

„Sází se tu stromky, zvlhčení města, neseče se tak často, to se mi líbí, je to přírodnější.“ 

(žena, 24 let) 

Čistota města je také hodnocena pozitivně. Zazněly pozitivní reakce na možnost nahlásit 

nepořádek, překážející nebo nefunkční materiál či vybavení města. Kritika směřovala ovšem 

k frekvenci odvozu popelnic. Naopak s počtem kontejnerů na tříděný odpad jsou lidé 

spokojeni.  

„Je to v pořádku, dělají to dobře. Je tu městská firma na zeleň. Čistota je v pořádku, 

čistí i kolem cyklostezek. To mají dobře vymyšlené.“ (muž, 61 let) 

K problematice kvality prostředí ve městě je možné ještě doplnit kritiku namířenou vůči práci 

městského architekta: 

„Problém s místním architektem, je z Brna, nemá vztah k našemu městu, dělá místním 

lidem neuvěřitelné problémy, až naschvály, nebývá na úřadu, nedostupný.“ (žena, 53 

let) 
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Hodnocení vedení města, způsobů komunikace a možností 
participace 

 

Respondenti vedení města vnímají jako „vstřícný“ úřad, který usiluje o naplnění potřeb 

obyvatel města, o dobrou komunikaci a zapojení veřejnosti do strategického i konkrétního 

směřování vývoje města. 

 „Lidé vypadaj spokojeně, když s nimi člověk mluví třeba v hospodě, nenadávaj tolik 

na radnici jako v jiných městech, tam člověk slyší, co zas rozkradli, tady to není slyšet. 

Hospoda to prokáže nejlíp.“ (muž, 50 let) 

Obyvatelé města oceňují vstřícný a otevřený přístup zástupců městského úřadu vůči občanům, 

snahu reagovat na atmosféru ve městě, vnímat a řešit problémy občanů a nabízet otevřenou 

komunikaci. 

S tím souvisí skutečnost, že komunikace vedení města je velmi pozitivně oceňována, jak na 

úrovni oficiálních informačních zdrojů (web, rozhlas, zpravodaj, informace prostřednictvím e-

mailů), tak na úrovni osobních přístupů městských zastupitelů, hlavně starosty města.  

Obyvatelé města mají dobré povědomí o jednotlivých informačních zdrojích. Respondenti 

dokázali spontánně vyjmenovat řadu možností, jak získat informace o dění ve městě, a zároveň 

bylo zřejmé, že tyto zdroje sami využívají.  

„Musím vyzdvihnout ve Žďáře rozhlas, když to neslyším, tak se podívám na stránky 

města, je tam přesný přepis, co hlásili, jsou tam oznámení o odstávkách vody a další 

informace. (…) To je určitě pozitivní.“ (muž, 21 let) 

„Rozhlas funguje dost často, informace od bytů až po to, co kdo ztratil, program 

v kině, další akce. Ztratilo se dítě, hlásili to přes rozhlas, na FB to rychle nahráli, což 

je super. Rozhlas sem patří, je to zaběhnutý. Webové stránky jsou dobré, dá se tam 

najít úplně všechno, kontakty, pracovní doby.“ (žena, 24 let) 

„Najde se to na internetu, na FB taky najdu všechno, to mi přijde nejspolehlivější.“ 

(žena, 27 let) 

„Komunikace dobrá, na internetu je toho spoustu, nespočet možností. Ale kdo nemá 

internet, tak mohou jít na městský úřad, tam je vývěsný tabule.“ (muž, 61 let) 

U zástupců vedení města je oceňován jejich cit pro dění ve městě a snaha na názory občanů 

dostatečným způsobem reagovat, včetně řešení stížností či nepříjemných situací. Výhrady jsou 

spíše výjimečné (vůči tajemnici města, městskému architektovi). 

 

„Starosta se snaží, líbí se mi na něm, že je velký ekolog. Co může, to se pro město snaží 

udělat. Když se něco zkazí, tak se omluví. Spravoval se tu kousek silnice, dlouho, za 

strašné peníze, přiznal chybu, omluvil se (...) Přístup k občanům není špatný.“ (žena, 

53 let) 
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„Moc to nesleduju, nikoho osobně neznám, ale vím, že pan starosta se občas objevil na 

Facebooku, třeba když se opravovala pěší zóna, když bylo otevření, což je pěkný 

přístup. Vím, že se starosta zapojuje i do online rozhovorů.“ (žena, 24 let) 

Možnosti participovat na rozvoji, aktivitách města pro obyvatele jsou podle mínění 

respondentů dostatečně pestré, otevřené všem obyvatelům. Připomenuto bylo například 

hlasování v rámci projektů participativního rozpočtu. 

„Zapojila jsem se, účastním se pokaždé. Řeší se, o co mají lidé největší zájem.“ (žena, 

53 let) 

„V atriu na náměstí byly vystavené tabule, vizuální návrhy, jak by to ve Žďáře mohlo 

vypadat. (…) To je super, člověk si to může představit.“ (žena, 24 let) 

Pozitivně oceňovaná je i snaha města v komunikaci řešit sporné otázky. 

„Když se měla na Libušíně kácet lípa, byla diskuse, byla uspořádána schůzka, aby to 

bylo lidem vysvětleno.“ (žena, 24 let) 

„Lidi se vyjadřujou, město napomáhá komunikaci spoustou dotazníků, anonymních 

dotazníků, lidé mohou sdělit, co je trápí.“ (žena, 53 let) 

Limitem je spíše obvykle nižší míra zájmu o veřejné dění, která je charakteristickým rysem 

v české společnosti. Aktivnější jsou lidé tam, kde se jich problematika osobně dotýká. Ovšem 

díky široké nabídce možností participace jsou mezi obyvateli Žďáru lidé, kteří se do dění 

aktivně zapojují (např. do již zmíněného hlasování v rámci participativních rozpočtů).  

„Město dává dost možností, kdo chce, tak se může zapojit. Lidé jsou víc a víc aktivnější. 

Vím o projektu Aktivně pro Žďár, ale já jsem se nezapojila.“ (žena, 24 let) 

„Lidé se zapojují hlavně do toho, co se jich týká. Pak už mají jen řeči, říkají, to už je 

rozhodnutý, nemá to cenu. To je škoda.“ (žena, 53 let) 

„Možná bych si vzpomněl na jméno starosty, ale moc víc nevím. Lidé nadávají, ať je 

tam, kdo je. Ale to je všude.“ (muž, 21 let) 

Kvalitativní výzkum nenabízí možnost kvantifikace míry zapojení nebo využívání různých 

informačních zdrojů, ovšem dobře ukazuje, že participace je pro obyvatele města přitažlivá a 

možnosti získat informace dostatečné.   
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Závěry 
 

Analýza databáze kvality života ve Žďáru nad Sázavou přináší relativně detailní vhled 

do mnoha aspektů života v obci. Výběr ukazatelů databáze je ovlivněn dostupností dat 

v nezbytném detailu. V tomto smyslu je třeba interpretovat získané poznatky, které tak 

přirozeně reflektují některé stránky života více než jiné. Zároveň je třeba zdůraznit, že osobní 

preference obyvatel jsou různé a vzhledem k datovým zdrojům databáze tento segment analýzy 

nedokáže hodnotit, jak obyvatelé subjektivně kvalitu života v obci vnímají. Výzkum proto 

doplňuje kvalitativní část spočívající v rozhovorech s obyvateli Žďáru nad Sázavou o jejich 

vnímání kvality života. Na základě existujících dat obsažených v databázi je však možné 

vytipovat oblasti, kde se Žďáru nad Sázavou daří a kde naopak tolik neprospívá, a na tyto 

oblasti se po kritické diskuzi představených dat v budoucnu zaměřit. Je přitom třeba zdůraznit, 

že Žďáru se ve srovnání s ostatními podobně velkými obcemi velice daří, i tak však musí čelit 

některým strukturálním výzvám, které jsou v současnosti typické pro města této velikosti. 

Nejvýraznější výzvou pro Žďár nad Sázavou je demografická struktura obyvatelstva. 

Obec se potýká s výrazným odlivem obyvatel. Ze Žďáru, stejně jako z jiných měst, odcházejí 

zejména mladí lidé. Jejich odchod se promítá do nízké porodnosti a v důsledku pak i do nízkého 

podílu populace v dětském věku. Druhým důsledkem je pak stárnutí populace a zvyšování 

průměrného věku. Tento trend nepříznivě ovlivňuje všechna města srovnatelné velikosti, ve 

Žďáru je však tento efekt velice výrazný, a to i přes jinak vysokou kvalitu života v obci, která je 

obyvateli města pozitivně oceňována a vnímána. Příčinou může být geografická poloha města 

a rozložení silniční sítě. Nemůže těžit z geografické blízkosti Jihlavy, kterou ještě podtrhuje 

vyšší dojezdová doba veřejnou dopravou. V kvalitativním výzkumu však obyvatelé Žďáru tento 

problém nereflektovali. I mladí lidé uváděli, že město může být přitažlivé pro mladé lidi. 

Pro rozvoj města a udržení mladé populace je velice důležitý sektor bydlení. Tato oblast 

představuje pro Žďár nad Sázavou významnou výzvu, kterou sami obyvatelé města jasně 

vyzdvihují a považují za zásadní pro budoucí rozvoj. Jde zejména o vysoké pořizovací ceny 

nemovitostí v obci. Ty doprovází méně flexibilní realitní trh s nižší nabídkou nájemního 

bydlení. Bytové podmínky pak může negativně ovlivňovat nižší velikost bytů, při současném 

obývání vyšším počtem osob, nebo lehce snížený podíl rodinných domů. Na rozdíl od jiných 

měst však nemůže být mírně snížená kvalita bytového fondu dominantně přičítána panelové 

výstavbě. Zcela zásadně pak bytovou situaci ovlivňuje nízká míra nové výstavby. Srovnatelná 

města v regionu přitom mají, čím Žďáru konkurovat. Havlíčkův Brod může nabídnout zejména 

vysokou kvalitu nabízeného bydlení a hezké městské prostředí, Třebíč pak nabízí kombinaci 

kvalitního bydlení a jeho vysoké dostupnosti. 
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Další stěžejní oblastí je problematika zaměstnanosti a práce. Žďáru nad Sázavou se 

v této oblasti poměrně daří. Najdeme zde mnoho aktivních drobných podniků, rozvinuté 

živnostenské podnikání i mikropodniky. Tento segment je zároveň doprovozen přítomností 

velkých zaměstnavatelů. Region se navíc těší velmi nízké nezaměstnanosti. Nabídka práce je 

průměrná. Na stranu druhou Žďár nabízí poměrně málo atraktivních nabídek, které by měly 

šanci udržet v obci vzdělanější obyvatele. K pozitivní ekonomické situaci Žďáru dále přispívá i 

velmi nízké procento osob v exekuci a (s výjimkou dětských exekucí) pak i jejich strukturálně 

méně problematické rozdělení. 

Důsledkem dobré ekonomické kondice obce i hospodaření města je pak rovněž příznivá 

situace v oblasti obecních financí. Ta ve své příjmové stránce významně reflektuje rovněž 

finanční situaci obyvatel. Žďárský obecní rozpočet může využívat vysoké obecní příjmy, 

získané ať již v oblasti svěřených daní, nebo i z vlastních aktivit a prostředků obce. Tyto zdroje 

je město schopno vhodně využívat, vytvářet investiční zdroje a realizovat z obecního rozpočtu 

investice. Mírným negativem je dluh a náklady na jeho obsluhu. 

Obyvatelé Žďáru pak jeví aktivní zájem o dění v obci. Podmínky ve městě nevedou 

k podpoře extrémistických nebo nedemokratických stran. Nastavení zastupitelstva pak dává 

velkou váhu voličským hlasům i možnost aktivně se zapojit. Volební soutěž ve městě je přesto 

mírná. Radnice město spravuje s maximální transparencí, kterou obyvatelé města oceňují. 

Vysoká míra občanské angažovanosti je pak provázána rovněž s relativně dobrou 

úrovní mezilidských vztahů. Obyvatelé jsou často zapojeni do spolkových aktivit, v obci působí 

mnoho charitativních organizací a existují kapacity v základních uměleckých školách. Menší je 

naopak kapacita zájmového vzdělávání.  

Spíše průměrná je pak další nabídka volnočasového vyžití, ať se již jedná o dostupnost 

sportovišť nebo kulturních příležitostí (např. knihovna). Podobná je situace rovněž v oblasti 

dalších, ještě méně pominutelných, občanských služeb a vybavenosti, například dostupnost 

obchodů s potravinami nebo bank. Z pohledu obyvatel je však občanská vybavenost a nabídka 

sportovních nebo kulturních možností dostatečná. Je ovšem zřejmé, že právě dobrá 

vybavenost, kulturní a sportovní příležitosti jsou zvláště významné pro mladší obyvatele, kteří 

mají ze Žďáru nejčastěji tendenci odcházet. 

V dalších oblastech je situace ve Žďáru nad Sázavou rovněž převážně příznivá. Populace 

Žďáru je nadprůměrně vzdělaná, je zde výrazně vyšší podíl vysokoškoláků i osob se 

středoškolským maturitním vzděláním, než je běžné ve srovnatelně velkých obcích. 

Středoškolské vzdělávání v obci pak i díky přítomnosti gymnázií nabízí dobré výsledky. Mírnou 

nevýhodou pak může být nižší výběr dostupných středoškolských oborů. Obyvatelé Žďáru, 

včetně zástupců mladé generace, v debatách nicméně hodnotili rozsah nabídky středních škol 
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ve městě pozitivně. V oblasti předškolního vzdělávání pak Žďár nabízí průměrné až vyšší 

poskytované kapacity míst a průměrnou naplněnost tříd. 

Žďár nad Sázavou si vede zcela excelentně v oblasti zdraví. Občané mají velice vysokou 

naději na dožití, a to i v kontextu svých sousedů na Vysočině. V obci je nízká incidence 

karcinomů. Tím dochází k částečnému přesunu diagnóz do oblasti kardiovaskulárních chorob. 

S výjimkou stomatologa a lékárny je zde rovněž nadprůměrná dostupnost většiny zdravotních 

služeb. Z pohledu občanů je ovšem jako výrazný handicap pro kvalitu života ve městě vnímána 

nepřítomnost nemocnice a nutnost dojíždět (i když vzdálenost dojezdu není nijak vysoká). 

Na vysokou dobu dožití má patrně vliv i dobré životní prostředí zejména v oblasti 

kvality vzduchu, a to jak v oblasti vlastních emisí v obci, tak imisních měření. V oblasti městské 

zeleně se Žďár drží na úrovni průměru, možný rozvoj by mohlo zajistit zejména zvýšení 

ekologické kvality zelených ploch, které by mohlo rozvinout jak jejich rekreační atraktivitu, tak 

vlastní ekologickou hodnotu, která může být významná například pro hospodaření s vodou 

nebo eliminaci negativních efektů silniční dopravy. Lidé ve městě citlivě vnímají chybějící 

obchvat města. V neposlední řadě je pak palčivou otázkou osud krajiny v okolí Žďáru, která 

byla těžce zasažena kůrovcem. 

Žďár nad Sázavou nemusí čelit ani větším výzvám v oblasti bezpečnosti. Je zde velmi 

nízká kriminalita, a to i ve srovnání s vysočinskými sousedy. Tato situace tak neklade zvláštní 

požadavky na obecní rozpočet. Ve městě je i nízká nehodovost nebo zanedbatelné riziko 

povodní.  

Výsledky analýzy databáze i debaty s obyvateli vede k závěru, že kvalita života je ve 

městě Žďár nad Sázavou na velice dobré úrovni a obyvatelé jsou se svým životem ve městě 

veskrze spokojeni. Za hlavní slabá místa v kvalitě života, která vyplývají z databáze a jež se 

potvrdila i v rozhovorech s obyvateli města, proto můžeme označit dostupné bydlení a nabídku 

pracovních míst v kreativních oborech pro lidi s vyšším vzděláním a kvalifikací.  

 

 


