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Mezinárodní projekt Euroklíč již přes 30 let pomáhá hendikepovaným v 
dostupnosti sociálních zařízení, výtahů či schodišťových plošin. Na Vysočině 
má již univerzální eurozámek nejméně 46 míst. Ze žďárských městských are-
álů byly prvními Pilák a zimní stadion, nyní přibyl Dům kultury. Více k téma-
tu na str. 10.

Otázka pro politické kluby na červen: 
� Sleduje váš klub, jak jsou městské budovy technicky přívětivé hen-

dikepovaným a hůře pohyblivým osobám? Vaše zkušenost z kontaktu 
s občany nebo z jejich ohlasů?

Euroklíč je střípkem v mozaice pomoci
Pokud je člověk zdravý, tak všechny 

nástrahy silnice, ulice a budov zvládá cel-
kem bez problémů. Bariéry si neuvědomu-
je. Ale hendikepovanému člověku může i 
malý obrubník nebo malé parkovací místo 
způsobit nepříjemnou situaci. A pokud se 
k těmto jen zdánlivě jednoduchým věcem 
přidá hůře dostupná pošta, obchod, úřad, 
bankomat nebo toaleta, vzniká téměř neře-

šitelný problém. Proto je velmi důležité při přípravě jakéhokoliv projektu předem 
zvažovat možnosti přístupu právě pro hendikepované. Spolupráce s různými 
zkušenými institucemi nebo inspirace dobrou praxí ve světě je nutná. 

Euroklíč je jen jeden střípek do mozaiky pomoci. Mnohokrát může ve světě 
otevřít nejenom toaletu, ale i schody, výtah, najížděcí plošinu, přístup k ubytová-
ní, do knihovny nebo na nádraží. A kolikrát to bude někdo potřebovat? No, sám 
se hned při této myšlence zastydím a velmi rychle ji zaháním. Nikdy totiž nevíme, 
kdy nám samotným i malý obrubník bude připadat jako nepřekonatelná hora.

Pomůže nám zpětná vazba a náměty 
Na světě žije patnáct procent obyvatel 

s postižením, každého sedmého člově-
ka mezi námi tedy provází nějaké fyzic-
ké nebo duševní omezení. V různých 
ohledech je to nepříjemná zátěž, znám 
ale mnoho těch, kteří svůj život žijí 
naplno. Pomoci jim dokáží neuvěřitelné 
maličkosti: člověku na vozíčku umož-
ní nástup to, že autobus zastaví přesně 

u nástupní hrany chodníku, nevidomého speciální dlažba dovede k přechodu 
pro chodce, Euroklíč k toaletám dovolí elegantně zvládnout nepříjemnou situa-
ci. Zdánlivé maličkosti, které při plánování městského prostoru opomeneme, se 
pro někoho mohou stát nepřekonatelnou bariérou. Při návrhu veřejného prosto-
ru proto považuji za důležité nejen pamatovat na dodržování stavebních norem, 
ale také přemýšlet o možných vylepšeních nad rámec zákona a nebát se požádat 
osoby s postižením o náměty a zpětnou vazbu.

Průkopníky jsou žďárská sportoviště
Technická přívětivost k hendikepova-

ným a hůře pohyblivým osobám, přede-
vším pak našim spoluobčanům, by měla 
být prioritou města a jeho vedení. V řadě 
případů jsou už vidět pozitivní výsled-
ky, průkopníky jsou mimo jiné i žďárská 
sportoviště. Naopak řada jiných budov 
(ve vlastnictví města) tomu zůstává hod-
ně dlužná. S povděkem přijímáme návr-

hy vedoucího odboru školství a kultury Mgr. Sedláka na úpravy Staré radnice 
včetně vybudování výtahu - tak se má postupovat. Otázka Euroklíče je také 
jedno z řešení usnadnění života hendikepovaných občanů a seniorů, bohužel 
velmi málo veřejnosti známá. V okolních zemích je užívání Euroklíče daleko 
více běžné, tady u nás, a to včetně města Žďáru, je doslova v plenkách. O celé 
problematice a Euroklíči mohou naši spoluobčané získat informace v Centru 
pro zdravotně postižené Žďár (czp.zdar@volny.cz). 

Možná už mohlo být Euroklíčů víc
Určitě souhlasíme a podporujeme tento 

záměr. Podle toho, jak se ten který stát 
dokáže postarat o staré, nemocné a hen-
dikepované lidi, se pozná kvalita životní 
úrovně, kultivovanost a inteligence toho-
to národa. Kdyby se nevynakládaly zby-
tečné peníze např. za soudy, advokáty, 
posudky, akcie Sattu, navyšování počtu 
úředníků, koordinátorů, architektů, kraji-

nářů, kdyby se nelikvidovaly zavedené firmy, neodcházeli zkušení pracovníci 
a vedoucí odborů na MÚ, ředitelé PO, kteří nechtějí pracovat pod nátlakem v 
atmosféře strachu. Kdyby všechno toto nebylo, možná by bylo již více Euro-
klíčů v našem městě. Mysleme tedy nejenom na lidi s hendikepem a usnad-
ňujme, zpříjemňujme si žití v našem městě.

Vytvoříme generel bezbariérových tras
Jedním ze znaků úrovně společnosti 

jako takové a pochopitelně i města je, 
jak hodně dokáže vnímat potřeby lidí s 
omezeními. A jak dokáže jejich potře-
bám vycházet ve veřejném prostoru 
vstříc. Nejde jen o osoby se sníženou 
schopností pohybu (tedy lidé na vozí-
ku, o holích či s jinými kompenzační-
mi pomůckami), ale i osoby s nějakým 

dalším hendikepem (nevidomí, neslyšící) a třeba i maminky s kočárky.
Zmiňovaný Euroklíč, na který je od uživatelů velice kladný ohlas, je jedním 

ze střípků do pestré mozaiky možných opatření a řešení, která mají lidem s 
omezením zajistit důstojnější život ve veřejném prostoru města. Náš klub 
klade na tuto problematiku důraz. V minulém roce na podzim jsem byl na 
velice inspirativním semináři, který pořádala Pražská organizace vozíčkářů a 
fakulta architektury ČVUT, z něhož čerpáme pro další práci. 

Mnohdy jde v terénu o maličkosti, které si člověk bez omezení vůbec neu-
vědomí. Naopak pro člověka s hendikepem jsou nepřekonatelnou nebo složi-
tou bariérou. Obruba, nájezd, těžké dveře, výmol, nevhodná dispozice. 

Vytvoříme generel bezbariérových tras, který komplexně zmapuje stav bari-
ér a jejich řešení. Zatřídí přístupnost objektů do kategorií, navrhne bezbarié-
rové trasy a opatření. Cíl je jasný, být přívětivým městem i pro ty občany, kte-
ří žijí s nějakým omezením, aby byl pro ně život snazší a příjemnější.

Dostupnost chceme systematicky zlepšovat 
Jakékoliv zlepšení a zjednodušení živo-

ta je pro hendikepované a hůře pohyblivé 
osoby jistě velmi žádoucí. I malá vylepšení, 
která my zdraví nevnímáme, mohou těmto 
lidem výrazně pomoci.

Zmiňovaný Euroklíč je jistě velmi dob-
rým příkladem. Jeho podmínění umístě-
ním děkovné desky u záchodu je však dos-
ti úsměvné. 

Město dále plánuje připravit, v návaznosti na nový dopravní generel, i gene-
rel bezbariérové dopravy a dostupnosti míst a městských budov pro hendike-
pované spoluobčany. S jeho pomocí pak chceme systematicky bezbariérovost 
zlepšovat v rámci nové výstavby, rekonstrukcí a drobných úprav, mnohdy za 
pomoci dotačních titulů.

Z bariér maličkosti 
Život se skládá z maličkostí. Pokud k nám 

byl život nakloněn, jsme zdraví a nemáme 
jakékoliv zdravotní omezení, pak si ani ně-
které věci neuvědomujeme. Stačí však chvil-
ka nepozornosti, sportovní úraz, autoneho-
da či jiné neštěstí a z věcí, které pro nás byly 
snadno řešitelné maličkosti, se stanou vel-
mi těžko překonatelné bariéry. Proto jsme 
vděční za každé zlepšení, jako je myšlenka 

Euroklíče, které umožní hendikepovaným spoluobčanům udělat z těžce řeši-
telného problému opět maličkosti všedního dne.

Naštěstí odstraňování různých bariér se již ve veřejných budovách stalo 
samozřejmostí. Při každé stavební úpravě je na to myšleno, i když to mnohdy 
znamená navýšení ceny díla. 

Aktuálně se plánuje instalace výtahu do budovy městské knihovny a poda-
řilo se nalézt i vhodné řešení umístění výtahu do budovy Staré radnice. Ale 
nejen to, každý rok zmizí ze žďárských ulic mnoho zbytečných obrubníků, 
přibudou vodící pruhy pro nevidomé a mnoho dalšího ulehčujícího v této 
oblasti život.

Starou radnici čekají úpravy
O potřebě Euroklíče se hovořilo již 

před dvaceti lety, v době mého stu-
dia na sportovní fakultě, kde jsme 
se mimo jiné zabývali podmínkami 
hendikepovaných osob a zejména 
dostupností vhodných pohybových 
aktivit. Euroklíč se rozšiřuje velmi 
pomalu, já budu jeho užívání ve Žďá-
ře vždy maximálně podporovat. V 

současné koronakrizi mnozí poznáváme na vlastní kůži, jaké to je, když není 
kam jít na toaletu. 

Stávající stav dostupnosti městských budov je slušný, nyní je v řešení mimo 
jiné bezbariérovost Staré radnice, což je určitě velký posun. Tuhle budovu 
vnímám jako určitou výkladní skříň, skrze kterou vnímáme přístup města k 
hendikepovaným. Současný stav jim přinejmenším výrazně ztěžuje možnosti 
účastnit se slavnostních obřadů, navštívit informační centrum nebo se podí-
vat na výstavy. To je potřeba změnit a těší mne, že se na tom pracuje.
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