
Záštitu projektu Euroklíč poskytly Ministerstvo dopravy ČR a Asociace krajů ČR.

Vážení přátelé,
držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti,

lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními 
záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a rodiče 

dětí  do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu

EuRoklíČ V MoRAVSkoSlEZSkÉM kRAJI,
který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Jde o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou

schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. Projekt byl oceněn titulem:
 „Nejvýznamnější počin roku 2007“ v kategorii vybavení čerpacích stanic

a dalších veřejně přístupných objektů.

k čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzač-
ních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným 
Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 1000 míst 

(např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat  Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený

prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena
a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany,

pouličními prostitutkami apod.). 

Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let jsou 
zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách 
jsou zdarma osazovány Eurozámky. Každé místo osazené Eurozám-
kem je označeno pamětní deskou a databázi všech osazených míst 
naleznete na

www.euroklic.cz

herec Jan Potměšil, 
český patron projektu Euroklíč



www.euroklic.cz

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Moravskoslezský kraj je:
Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR v ostravě

30. dubna 2944/1, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
Mgr. Markéta Dunděrová,

vedoucí poradny a regionálního pracoviště NRZP ČR,
tel: 596 110 282, mob: 736 751 206, e-mail: poradnaostrava@nrzp.cz

Mgr. Markéta Dunděrová,
vedoucí poradny a regionálního pracoviště NRZP ČR

kdo může získat zdarma Euroklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik,

onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou)

a močovými dysfunkcemi. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP,
ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ 

napsáno, že patří do některé z cílových skupin.

        Málokdo z nás si dokáže představit život, ve kterém by byl pohy-
bově jakkoliv omezen. Lidé s hendikepem se i díky své houževnatosti 
dokáží vyrovnat s každodenními těžkostmi. Projekt EUROKLÍČ před-
stavuje chvályhodnou iniciativu, která pomáhá našim spoluobča-
nům zlepšit životní pohodu. Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje 
tento projekt a přispívá lidem se sníženou schopností pohybu k zajiš-
tění dostupnosti veřejných sociálních a technických zařízení. Využívá 
k  tomu dotační program na výstavby výtahů či svislých a  schodiš-
ťových plošin. Za tento program jsem velmi ráda. Je důležité, aby 
pomoc nezůstávala napsána jen na papíře.

Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
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Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

Heřman Volf, sportovec, handbiker,
a cestovatel,  patron Euroklíče

Za významnou pomoc při nastartování
projektu „Euroklíč“  děkujeme  Ing. Tomáši Zelenkovi,

generálnímu manažerovi České sledge hokejové asociace, 
patronovi projektu.

Euroklíče jsou zároveň distribuovány prostřednictvím
odborů sociálních věcí na městských úřadech:

Městský úřad Bruntál - www.mubruntal.cz, odbor sociálních věcí,
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál,

Mgr. Pavla Sohrová, vedoucí oddělení sociálních služeb,
tel. 554 706 145, M: 725 345 513, e-mail: pavla.sohrova@mubruntal.cz.
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Místa osazená Eurozámky
v Moravskoslezském kraji

51 Eurozámků

 Ministerstvo dopravy podporuje projekt EUROKLÍČ již od roku 
2009, prostřednictvím sponzorování tisku propagačních materiálů. V nich lidé 
najdou seznam míst, která jsou univerzálními Eurozámky  osazena. Není to 
však jediný způsob, kterým tento prospěšný projekt podporujeme. Byli jsme 
zároveň prvním ministerstvem, které bylo Eurozámky vybaveno, na svých 
dvou zvedacích plošinách pro vozíčkáře. Pro případ, že si návštěvník svůj klíč 
zapomene nebo jej nemá, máme k dispozici na recepci 20 kusů těchto klíčů 
k zapůjčení. Považujeme za samozřejmost, aby se hendikepovaní návštěvníci 
mohli bezproblémově dostat do naší budovy, a v podpoře celého projektu bu-
deme rádi pokračovat i v příštích letech. Ing. Dan Ťok, ministr dopravy České republiky

Záštitu projektu Euroklíč
poskytlo Ministerstvo dopravy ČR
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PoZoR!  NĚkTERÉ SuBJEkTY ZNEuŽíVAJí MYŠlENku PRoJEkTu EuRoklíČ
A VNuCuJí lIDEM, ABY SI NECHAlI EuRoZÁMkY NAINSTAloVAT Do VCHoDoVÝCH DVEŘí

SVÝCH BYTŮ. To JE SAMoZŘEJMĚ NESMYSl. EuRoZÁMkY JSou uRČENY NA ToAlETY
A PloŠINY VE VEŘEJNĚ PŘíSTuPNÝCH oBJEkTECH!!!

Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let 
prostřednictvím Sítě pro rodinu, z.s.
Kontakt:  Bohdana Sonet, krajská koordinátorka pro MS kraj, 
tel: 773 819 013, e-mail: bohdana.sonet@sitprorodinu.cz
www.sitprorodinu.czSÍŤ PRO RODINU

www.cd.cz

Ing. Michal Štěpán  
člen představenstva odpovědný za osobní dopravu 

„Trvale rostoucí zájem o cestování našimi vlaky mezi osobami 
se zdravotním postižením sledujeme už několik let. Prudký 
nárůst přeprav hlavně v posledních pěti letech souvisí 
především s masivním odstraňováním bariér ve vlacích,   
s širší nabídkou stejně komfortního cestování, jako mají 
ostatní cestující, i s postupně vylepšovaným servisem, který 
zahrnuje mimo jiné elektronický objednávkový systém  
a asistenci hlavně při výstupu a nástupu osob na vozících.“ 

Ing. Jiří Ješeta  
ředitel odboru obchodu osobní dopravy  
„České dráhy nabízejí v jízdním řádu 2016 denně 4656 
bezbariérových spojů od dálkových expresů po regionální 
vlaky. Ve srovnání s rokem 2010 je to o 81,7 % více 
bezbariérových spojů, neboť tehdy jich jezdilo jen  
2562. Počet speciálně upravených vozidel s prostory pro 
vozíčkáře a bezbariérovými toaletami se za tu dobu zvýšil 
přibližně o polovinu, ze 410 na více než 600 vozidel.“ 

České dráhy jsou  
významným partnerem  
projektu Euroklíč
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