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Bc. Michal PRAGER, MBA (*1981)     

Mám vrozené postižení a pohybuji se na vozíku. Od mateřské školy do maturity jsem žil 

v pražském Jedličkově ústavu. Vystudoval jsem veřejnou správu na Metropolitní univerzitě 

Praha. Založil jsem a vedl organizaci Pestrá, o.p.s. Věnuji se odstraňování bariér z veřejného 

prostoru. Momentálně jsem radním pro sociální věci a zdravotnictví na MČ Praha 14. 

Kontakt: michal.prager@praha14.cz 
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Hořelo, a evakuační výtah nebyl evakuační. Čekal jsem na 

vozíku, jestli mi někdo pomůže. 
 

Michal Prager 

 

Bylo krátce po druhé hodině ranní, když se v našem bytě, kde jsem spal s manželkou, 

sedmiletou dcerou, dvěma psy a kočkou, rozezněl domovní zvonek. Manželce jsem jen 

rozespale opáčil, že to jsou zajisté bujaří návštěvníci nedaleké non-stop restaurace. 

Manželka však otevřela dveře a říkala, že asi cítí kouř. O několik vteřin později se na patro 

přiřítil policista s tím, že hoří, ať okamžitě opustíme byt. V tu chvíli započal manželčin světový 

rekord v disciplíně, jak mě obléct, zvedákem přesunout na vozík, instruovat dítě, co má dělat, 

popadnout mobily, namočit ručníky přes ústa, připnout psy na vodítko a vyrazit. Dodnes 

nechápu, jak je možné, že jsme o tři minuty později vyráželi do chodby, kterou již v té chvíli 

zahaloval dusivý dým.  

Chodbu jsme překonali a spojovacími dveřmi prošli do druhého vchodu, kde se již začali 

srocovat sousedé na úzkém schodišti u otevřeného okna, do nějž vnikal chladný listopadový 

vzduch. Zde již vše řídili policisté s empatickou direktivností, která nás v tu chvíli nesmírně 

uklidňovala. Bylo vlastně příjemné slyšet, co máme dělat. Nemuseli jsme v té chvíli nic 

vymýšlet, což by v nás jistě umocnilo stres. Manželka hned začala policistům popisovat, 

v jakých bytech na našem patře žijí lidé, kteří si sami nedokáží pomoci. Kdyby ji policista 

nezadržel, věřím, že by se vrhla zpět do kouře pomáhat lidem z bytů, aniž by myslela na své 

vlastní zdraví.  

Zjistili jsme, že evakuační výtah nejezdí, a tak začali hasiči s policisty vyvádět mobilní lidi a 

lidi na mechanických vozících „sdrncávat“ po schodišti ven. Manželka mě nechtěla opustit, 

tak jsem jí musel přikázat, aby myslela hlavně na dceru a aby okamžitě odešli. Jejich odchod 

mě na chvíli uklidnil, ale začal jsem přemýšlet, jak nás na velkých elektrických vozících 

budou dostávat ven. Mrznul jsem u otevřeného okna na schodišti a čekal, jestli mi vůbec 

někdo pomůže a cítil, jak štiplavý dým proniká už i sem. Jeden z evakuačních výtahů se 

podařilo zprovoznit, tudíž o několik minut později přišel hasič s kyslíkovou maskou a svezl 

mě výtahem dolů a vyvedl ven. I přes obrovskou zimu jsem venku pocítil nesmírnou úlevu. 

Poté nás začali převádět do boční ulice, kam již přijel první evakuační nízkopodlažní 

autobus, do něhož se však vešlo pouze pár vozíčkářů a ostatní jsme museli několik desítek 

minut čekat na větší. Tam už si mě našla rodina. Tím, že jsem radním, začal jsem se pídit po 

krizových pracovnících z našeho úřadu. Jeden z policistů mě na ně nasměroval a já začal 

řešit, zda by bylo možné pro ty lidi, co se klepou zimou na ulici, otevřít přiléhající komunitní 

centrum Plechárna. Bohužel všichni z Plechárny, na něž jsem měl kontakt, měli vypnutý 

telefon. Začali se mi hlavou honit myšlenky, kam všechny ty lidi s postižením dáme. Naštěstí 
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nás těsně nad ránem začali hasiči opět pouštět do našich domovů. Všechny, až na jednu 

naši sousedku, pro kterou se požár vyvolaný poruchou na její lednici stal osudným. 

Je zvláštní, jak v krizových situacích organismus začne fungovat. I přes nesmírnou únavu 

jsem byl během dne schopen komunikovat s lidmi z úřadu a začít řešit životní situace svých 

sousedů. Druhý den jsem již seděl na krizovém štábu a řešil, co je nutné udělat hned, co 

v blízkém časovém horizontu a hlavně mi už hlavou začaly vířit myšlenky, jak nejen v tomto 

domě, ale i domech obdobných po Praze zlepšit bezpečnostní situaci.  

Poměrně rychle se podařilo sanovat největší pohromy tohoto domu. Inicioval jsem vznik 

pracovní skupiny, která by se věnovala bezpečnosti všech těchto domů po Praze. A do toho 

přišel Covid… 

 

V čem je náš dům specifický?  
 

Na přelomu 80. a 90. let začala výstavba domů s byty zvláštního určení. Myšlenkou bylo 

sestěhovat lidi s postižením na jedno místo, kde pro ně budou zajištěny služby a bude o ně 

dobře postaráno. Začali tak napříč republikou vznikat jakási „vozíčkářská ghetta“. Domy 

podobné rázu najdeme v Ostravě, Brně, Kladně, apod. V Praze je takových domů pět (z toho 

čtyři jsou ve správě hl. m. Prahy).  

Domy sice byly určeny pro bydlení zejména lidí na vozíku, ale na řadu věcí se při 

projektování nemyslelo. Pokud budu hovořit o našem domě v ulici Kpt. Stránského na 

Černém Mostě, šlo například o těžké dveře ve společných prostorách, špatně řešené vstupy 

do domu a zejména absence požárních únikových cest včetně výtahů.  

Konkrétně na absenci evakuačního výtahu místní obyvatelé upozorňovali řadu let. Vše se 

vyřešilo tak, že byla na dva výtahy ze čtyř nalepena nálepka, že jsou evakuační, aniž by 

v praxi došlo k jejich úpravě. Ve finále se tyto výtahy ukázaly při požáru jako nefunkční. Při 

jednání krizového štábu jsme se od správcovské firmy dozvěděli, že byly pouze „částečně 

evakuační“. Smysl tohoto slovního spojení jsem nikdy nepochopil.   


