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Handicapovaní lidé si bez asi-
stence otevřou ve Žďáře euro-
klíčem další dveře. 
� Lenka Kopčáková

Chytrému vynálezu je letos 35 let. 
Zrodil se v Německu, v ČR euroklíč 
získal titul „Nejvýznamnější počin 
roku 2007“.

Ve žďárském Domě kultury byly 
při nedávné rekonstrukci toalet 
v předsálí restaurace Krystal instalo-
vány speciální zámky pro tento uni-
versální klíč.

Euroklíč již pár let pasuje i do zám-
ků sociálního zařízení v autokempin-
ku a rekreačním areálu Pilák, v areá-
lu zámku, v hypermarketu u nádraží, 
v budově soudu, v hale vlakového 
nádraží a od loňska i na zimním sta-
dionu. 

Jak informuje starosta města Mar-
tin Mrkos (Žďár-ŽM), město pro 
další instalaci využilo dlouhodobého 
uzavření kulturních zařízení v době 
covidové pandemie. 

„Univerzální euroklíč je drobnou 
pomocí, ale pro život handicapova-
ných důležitou. Jejich problémy je třeba 
mít na zřeteli,“ argumentuje starosta. 
Uvědomuje si jak je pro vozíčkáře 
složité zmáčknout třeba jen tlačítko 
u výtahu. 

Starosta naznačuje, že další na řa-
dě by mohla eurozámek získat Stará 
radnice. Pro vozíčkáře je dnes zcela 
nemožné dostat se do obřadní síně.

Dle zkušeností tělesně postižených 
lidí jim tato vychytávka vrací důstoj-
nost. Mnohdy nacházeli vozíčkář-
ské toalety uzamčené s odkazem, že 
klíč je u obsluhy nebo v pokladně. 
Podobné to bylo u schodišťových 
plošin. 

Jak k euroklíčům v areálech spravo-
vaných městskou organizací SPOR-
TIS upřesňuje její ředitel Vladimír 
Kovařík, toalety v autokempingu Pi-
lák mají eurozámek od roku 2015, v 

rekreačním areálu Pilák je od roku 
2017 a na zimním stadionu jej ma-
jí toalety od poslední rekonstruk-
ce v roce 2020. „Vše zdarma v rámci 
dotací, ohlasy handicapovaných jsou 
výborné,“ dodává ředitel SPORTISu.

Ředitelka městské organizace Kul-
tura Žďár.n. S. Marcela Lorencová 
uvádí, že v divadle a v kině Vysočina 
jsou toalety pro vozíčkáře již vybu-
dované. „Zde není důvod pro euroklíč, 
protože WC jsou zde otevřené pouze 
v souvislosti s provozem budov. V tu 
dobu jsou volně dostupné.“

Také podle ředitelky Polikliniky 
Ilony Komínkové je městská budova 
přizpůsobena potřebám handicapo-
vaných bez nutnosti euroklíče. Toa-
lety a výtahy jsou dostupné v době 
provozu Polikliniky. 

V kraji pasuje
klíč do 46 zámků

V ČR je současně eurozámkem 
osazeno na 1130 míst, většinou na 
úřadech, nádražích, čerpacích stani-
cích, v obchodních centrech či zoo-
logických zahradách, ve sportovních 
a kulturních objektech. Kde přes-
ně, zjistíme v databázi na portálech 
www.euroklic.cz nebo na www.euro-
keycz.com.

Na Vysočině již má eurozámek 
bezmála 46 míst. Nejblíže Žďá-

Euroklíč je návratem k lidské důstojnosti

Žďárští turisté přišli o dlouhole-
tého kamaráda a parťáka do nepo-
hody s titulem „Mistr turistiky“. 
Ve svých 86 letech zemřel Oldřich 
Růžička, který se činil i jako znač-
kař turistických tras. 

My v redakci ŽN máme na 
Oldřicha Růžičku také vzpomín-
ku. V prvních letech po vzniku 
našich novin v roce 1994 jsme s 
turisty zavedli pravidelný přehled 
víkendových vycházek pro veřej-
nost. Tehdy bylo „mejlování“ ještě 
v plenkách a Oldřich Růžička kaž-
dý měsíc vyběhl schody za námi 
do čtvrtého patra, aby nám předal 
lístek s rozpisem. Bodrý muž, vž-
dy ve sportovním a pohorkách. 

Předseda žďárského odboru 
KČT pro oblast Vysočina Josef 
Miluška vzpomíná na Oldřicha 
Růžičku jako na skvělého kamará-
da, na kterého byl spoleh.

„Byla s ním legrace a také žádnou 
nezkazil. Byl parťákem do nepoho-
dy, jak při turistice, tak v běžném 
životě,“ vzpomíná předseda. 

Turista známý po celé republice 
měl spoustou přátel. Na turistické 
začátky Oldřicha Růžičky však už 
dnes málokdo vzpomene. Většina 
vrstevníků jej předběhla do turis-
tického nebe. 

„Oldovy turistické výkony byly 
záviděníhodné. Získal mno-
ho výkonnostních i doplňkových 
turistických odznaků, oblastních i 

tématických z celé republiky. Byl 
oceněn titulem v turistice nejvyšším 
- Mistr turistiky,“ uvádí předseda. 
„Tohoto ocenění dosahuje málokdo. 
I ti, co se turistice věnují třeba celý 
život,“ dodává.

Oldřich Růžička s oblibou 
vyrážel do zahraničí za vysokohor-
skou turistikou. Tu běžnou u nás 
vedl dlouhá léta se svými kama-
rády. Organizoval turistické akce 
místního i celostátního významu. 
Roky býval předsedou odboru 
KČT Žďár nad Sázavou. 

Ochotně pomáhal při organizaci 
ostatních akcích místního i třeba 
soukromého charakteru. Všem rád 
poradil a když bylo třeba, i pomo-
hl. Byl všeobecně oblíben.

Dnešní předseda na něho vzpo-
míná i jako na dlouholetého znač-
kaře. Mnoho tras na Vysočině prý 
opravoval a mnoho nových zna-
ček vytvořil. Pomáhal třeba vyty-
čit „žďárský okruh“.

„Oldo, pro nás jsi zde stále dál a 
věřím, že ti s námi bylo dobře, jako 
nám s tebou. Čest tvé památce,“ 
vzkazuje naposledy Josef Miluška.

 -red-

Odešel Mistr turistiky

Oldřich
Růžička
*3. 2. 1935
 †15. 5. 2021

Reakce na “Já na bráchu, 
brácha na mne
za 3,5 miliónu“

Ve Žďárských novinách z květ-
na 2021 byl zveřejněn článek “Já na 
bráchu, brácha na mne za 3,5 milió-
nu” od zastupitelů Změny 2018. Ve 
článku jeho autoři mj. opakovaně 
zpochybnili nezávislost naší advo-
kátní kanceláře Frank Bold Advoká-
ti, která na základě předchozího roz-
hodnutí zastupitelstva a po zadání ze 
strany vedení města řádně zpracova-
la právní analýzu ohledně uplatnění 
práva na náhradu škody. 

Jako renomovaná mezinárodní 
advokátní kancelář se jednoznač-
ně vymezujeme vůči publikovaným 
manipulativním sdělením. Právní 
posudek jsme pro město Žďár nad 
Sázavou zpracovali za standardních 
podmínek. Ve Frank Bold Advokáti 
zakládáme naši práci na hodnotách 
férovosti a transparentnosti. Řídíme 
se přísným etickým kodexem a etic-
ky sporné zakázky odmítáme. V pří-
padě zmíněné právní analýzy jsme 
postupovali v souladu s vlastními i 

obecnými hodnotami a v souladu 
s právním řádem ČR. Naším cílem 
bylo poskytnout zadavateli fundova-
ný a nestranný materiál jako podklad 
pro zodpovědné rozhodnutí. 

 Martin Kornel 
 (advokát, Frank Bold Advokát)

Lhát se nemá
Milí kolegové, 
paní učitelko Miloslavo Brychto-

vá a pane učiteli Jaromíre Brychto, 
po přečtení vašeho dopisu v minu-
lém čísle ŽN bych vám chtěl připo-
menout, že lhát se nemá. Opravdu. 
A nevěřte tomu a nezkoušejte to, že 
stokrát opakovaná lež se stává prav-
dou. Tak tomu opravdu není.

Nebylo by lepší začít vyzařovat tro-
chu dobra? A přestat s tou zlobou, 
nikdo z nás si to nezaslouží a vám by 
se také ulevilo. 

Jde to pozitivně i s úsměvem a fun-
guje to.  Přijďte se podívat do naší 
školy, přesvědčím kolegy a ti vás pro-
vedou. Jaroslav Ptáček

 (ředitel ZŠ Švermova 4
  a zastupitel za ODS)

ru lze euroklíčem otevřít veřejná 
WC v Novém Městě na Moravě. To 
v budově polikliniky a dopravního 
terminálu.

Důstojný a rychlý přístup k veřej-
ným toaletám a technickým kom-
penzačním zařízením, např. výta-
hům a schodišťovým plošinám pro 
osoby se zhoršenou pohyblivostí je 
cílem letošního státního dotačního 
titulu Euroklíč 2021.

Ten je podprogramem hlavního 
projektu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR (MMR). Dotace na insta-
laci zařízení může dosáhnout až sta 
procent uznatelných nákladů.

Mezinárodní projekt Euroklíč již 
víc jak tři dekády pomáhá handica-
povaným ve vyspělých evropských 
zemích.

Německý
vynález pro benzínky

Letos je to právě 35 let, co se zro-
dil v Německu. Tam je také projekt 
zatím nejdál z celé Evropy. 

Vše začalo v roce 1986, kdy se ředi-
telství německých dálnic obrátilo na 
odborníky s žádostí o vyřešení jed-
notného přístupu handicapovaných 
na sociální zařízení u dálničních 
odpočívadel a čerpacích stanic. 

Denně zde docházelo k situacím, 
kdy se lidé se zdravotním postižením 
bezradně potýkali s překážkami, 

které jim ztěžovaly život. Zkušenost 
zároveň ukazovala, že bezbariérová 
sociální zařízení nemohou být vol-
ně přístupná všem. Stávala se pak 
téměř nepoužitelná kvůli znečištění, 
vandalismu a narkomanům.

A tak se zrodil univerzální euro-
klíč. 

Hygienické prostory opatřené 
eurozámkem jsou přístupné jen 
držitelům tohoto speciálního klíče. 
Zůstávají tak čisté a vybavené pro 
své uživatele.

V ČR byl projekt přes 14 lety oce-
něn ve své kategorii titulem „Nejvý-
znamnější počin roku 2007.“ Asoci-
ace krajů ČR poskytla Národní radě 
osob se zdravotním postižením ČR 
záštitu pro přípravu a realizaci toho-
to projektu na území ČR.

V praxi si handicapovaní otevřou 
jedním univerzálním euroklíčem 
toalety či schodišťové plošiny jak 
v evropských tak i českých městech. 
Mohou tak se svými blízkými cesto-
vat bez obav ze ztráty důstojnosti. 

V praxi euroklíč nepomáhá jen 
lidem se sníženou schopností pohy-
bu a vozíčkářům. V českých krajích, 
kde již eurozámky zavedli, mohou 
euroklíč získat zdarma i diabetici, 
onkologičtí pacienti, lidé s močový-
mi disfunkcemi, ale i rodiče malých 
dětí.  Více k tématu na str. 12,

 v anketě zastupitelských klubů.


