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

lidé s následujícími diagnózami: roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cystická 
fibróza, nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močové 

dysfunkce, porucha autistického spektra a rodiče dětí  do tří let, můžete získat zdarma 
EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu

EUROKLÍČ V JIHOČESKÉM KRAJI,
který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

za finanční podpory Jihočeského kraje, Ministerstva dopravy ČR
a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde o mezinárodní projekt, který již více než

30 let 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.

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

www.euroklic.cz
herec Jan Potměšil,  český patron projektu Euroklíč

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

K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení 
(např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze 

použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 1700 Eurozámků (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.). 

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

onkologický pacient,  lidé s následujícími diagnózami: roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, cystická 
fibróza, nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), močové dysfunkce a porucha 
autistického spektra. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP, ZTP/P či WC kartu, případně k 
nahlédnutí lékařskou zprávu, dokládající výše uvedené onemocnění. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů 

nebo WC karty, bude v „Evidenční kartě Euroklíče“ zaškrtnuta položka „Jiné postižení vyžadující tuto službu“. 
V souladu s GDPR není možné uvádět konkrétní diagnózu žadatele o Euroklíč.
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Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro JČ kraj je:
Regionální pracoviště NRZP ČR pro Jihočeský kraj - www.nrzp.cz

Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice
Ing. Bc. Jaroslava Pupíková, DiS., krajský koordinátor NRZP ČR pro Jihočeský kraj

tel: 736 751 203, e-mail: c.budejovice@nrzp.cz. Doporučujeme předem telefonickou domluvu.

Euroklíče rovněž distribuuje:
Městský úřad Blatná - www.mesto-blatna.cz

Sociální odbor, tř. T. G. Masaryka 1520, 388 01 Blatná
tel: 383 416 213, e-mail: mesto@mesto-blatna.cz

Úřední hodiny: PO + ST 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00 / PÁ 7:30 - 12:00

 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. - www.jczps.cz
SNP 559, 383 01 Prachatice

ředitelka Mgr. Hana Vlasáková DiS., mob: 721 001 422, e-mail: reditelka@jczps.cz

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Český Krumlov
Za Tiskárnou 588, 381 01 Český Krumlov

vedoucí Jana Ihnatoliová DiS., mob: 602 177 402, tel: 380 711 764, e-mail: ceskykrumlov@jczps.cz
 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec

vedoucí Bc. Miroslava Ferdanová, mob: 702 281 484, tel: 384 361 723, e-mail: jindrichuvhradec@jczps.cz 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Písek
Nádražní 2129, 397 01 Písek

vedoucí Jaroslava Houzimová, DiS., mob: 722 922 397, tel: 382 212 343, e-mail: pisek@jczps.cz 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Strakonice
Stavbařů 213, 386 01 Strakonice

vedoucí Jana Horvátová DiS., mob: 724 707 312, tel: 383 321 931, e-mail: strakonice@jczps.cz 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště Tábor
Centrum pečovatelských a sociálních služeb Tábor (u nemocnice)

tř. Kpt. Jaroše 3106, 390 03 Tábor
ved. Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS., mob: 702 281 480, e-mail: tabor@jczps.cz

        Mezinárodní projekt Euroklíč pomáhá lidem, kteří se ocitli v nezáviděníhodné životní situaci, už více než třicet let. Na Ministerstvu 
pro místní rozvoj jsme si vědomi jeho důležitosti, proto pravidelně každý rok vypisujeme program národních dotací určený přímo na 
tento projekt, který pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu k lepší dostupnosti veřejných zařízení. Zdravotně hendikepované 
podporujeme i dalšími možnostmi jako jsou dotace na odstraňování bariér, budování výtahů nebo plošin. Tyto dotační programy 
patří samozřejmě mezi ty prioritní, budeme se proto v následujících letech snažit jejich dopad pokud možno co nejvíce rozšířit.
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Mgr. Hanka Vlasáková, DiS.,
ředitelka JCZPS o.p.s. a vedoucí pracoviště  Prachatice

Ing. Jaroslava Pupíková, DiS,
krajský koordinátor NRZP ČR pro Jihočeský kraj

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

Za významnou podporu projektu Euroklíč 
děkujeme Jihočeskému kraji

a panu hejtmanovi MUDr. Martinu Kubovi,
předsedovi Asociace krajů České republiky.



 Jak Euroklíč souvisí s dopravou? Na místa, která 
jejich držitelé mohou odemknout, narazíte všude po cestách. 
Eurozámkem jsou osazována veřejně přístupná sociální zařízení 
a technická kompenzační zařízení na vlakových a autobusových 
nádražích, na čerpacích stanicích, ve vestibulech metra, jsou 
na letištích i v přístavech, zkrátka na všech místech, která slou-
ží k  dopravní obslužnosti. Lidé se zdravotním postižením díky 
nim mohou plnohodnotně využívat veřejná zařízení při cestách 
do práce, k lékaři nebo za zábavou. A protože Euroklíč klíč fungu-
je v řadě zemí Evropy, mohou jej použít i při cestě na dovolenou. 
Euroklíč přispívá k plnohodnotnému životu zdravotně postiže-
ným a to je také důvod, proč jej ministerstvo dopravy podporuje.

Záštitu projektu Euroklíč poskytlo Ministerstvo dopravy ČR

Mgr. Martin Kupka,
ministr dopravy České republiky
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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!!!

  

České dráhy, a.s.

podporují
projekt

Euroklíč
a bezbariérové

cestování

generální ředitel
a předseda představenstva ČD, a.s.

Michal Krapinec

             Je důležité, aby bylo cestování co nejpohodlnější a nejpraktičtější pro všechny. Jsem tak rád, že můžeme podporovat 

projekt Euroklíče, díky kterému mají zdravotně postižení jednoduší otevřené možnosti cestovat.

Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit
i rodiče dětí do tří let

prostřednictvím Sítě pro rodinu, z.s.
Síť pro rodinu, z.s.

Truhlářská 24, 110 00  Praha 1                              
e-mail: info@sitprorodinu.cz, tel.: 602 178 882

www.sitprorodinu.cz

SÍŤ PRO RODINU

Bezbariérové toalety v České republice
osazené Eurozámkem

je možné dohledat v aplikaci
 Euroklíčenka,

kterou si lze nainstalovat
do „chytrého mobilního telefonu“

pod ikonou Obchod Play.



TŘIĎTE STARÉ ELEKTRO!
POMŮŽETE 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝM

Najděte si Váš nejbližší červený 
kontejner a začněte třídit. 
JE TO JEDNODUCHÉ. 

cervenekontejnery.cz

Za každý 1 kg starého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

Místa osazená Eurozámky
 v Jihočeském kraji

90 Eurozámků


