Elektrický vozík jako cesta ke svobodě.
Jak se jezdí "pěšky"?
Michael Vidura (2. setkání KpBB, 26. 2. 2019) se podělil o svoji zkušenost uživatele
elektrického vozíku a člověka se svalovou atrofií, která působí postupné ochabování
kosterního svalstva. Prezentaci pojal jako svůj osobní příběh – i proto nadále používáme
jeho křestní jméno. Své vyprávění začíná v dětství a postupně se přesouvá na léta strávená
na internátu na Kociánce, kde byl pro všechny k dispozici jen jeden mechanický vozík,
poskytovaný „za odměnu“. Postupně sice byli žáci vybaveni vlastními mechanickými vozíky,
nicméně s progresí nemoci bylo jeho používání čím dál těžší. Těsně po revoluci začaly do
Československa pronikat i elektrické vozíky, z nichž se dostal jeden i k Michalovi, kterému
bylo tehdy šestnáct let. Tento vozík znamenal v jeho životě zásadní zlom – umožňoval mu
samostatnost pohybu, včetně rozhodování o trasách, což mělo vliv i na nárůst sebevědomí a
autonomii v jeho osobním životě.
Při svém vyprávění tak naráží na převládající pojetí vozíku ve společnosti, která v něm vidí
symbol nemohoucnosti, podřízenosti a omezení. Jeho osobní příběh ale dokládá, že je to
přesně naopak – elektrický vozík je pro něj symbol svobody. Život se svalovou atrofií si žádá
aktivizaci různých subjektů, z nichž právě vozík je ten nejzásadnější. Další důležité složky
umožňující či znemožňující nejen samostatnost pohybu, ale i vůli k rozhodování, jsou různé
asistence. Ve svém příběhu se vrací zpět na Kociánku, když vzpomíná, že po šesté hodině
již nebyl k dispozici žádný personál. Tomu se pak přizpůsoboval řád ústavu a pro jeho klienty
to znamenalo již v šest večer ulehnout do postele, bez ohledu na roční období. Po
rozhodnutí jít studovat maturitní obor přestoupil na novou školu do Janských lázní a tento
přestup pro něj znamenal šok. Lidé se ho najednou např. ptali, kdy se chce vykoupat či jaký
má názor na různé věci, a vůbec zažil nebývalou míru svobody, která by byla v prostoru
Kociánky nemyslitelná. Tato svoboda znamenala nutnost seznámit se s dnes již běžnými
věci jako je samostatný pohyb venku, přecházení ulice, chození na nákup či do kina.
Prostor Kociánky nebyl omezující pouze v otázce svobody činit vlastní rozhodnutí, ale i v
přístupu k informacím. Michal mluvil o tom, že měl velmi zkreslené představy o svém stavu.
Žil v domnění, že se dožije asi dvaceti let. Až v pozdějším věku, kdy se ženou řešili otázku
potomstva, mu bylo v centru reprodukční medicíny sděleno, že domnívanou diagnózu nemá
a rovněž jeho obava z přenosu nemoci na děti je lichá. S manželkou mají dva syny a žijí v
Ochozi u Brna. Při svém vzpomínání na městský prostor Brna vypráví, že za posledních
čtrnáct let se situace bariérovosti velmi zlepšila, včetně městské hromadné dopravy.
Přístupnost linky číslo 8 pak vnímal jako historický okamžik – jednalo se o linku, kde všechny
vozy byly bezbariérové. Místo plánování a omezených možností zažíval situaci, kdy čekal na
zastávce jako všichni ostatní a bylo mu jedno, který vůz zrovna přijede. Nicméně vozy téma
bariérovosti nekončí. Je totiž rovněž třeba mít kde nastoupit a vystoupit. Na bezbariérovost
tramvaje tak musí navazovat i bezbariérové ostrůvky – ovšem v tomto ohledu se situace
postupně lepší.
Alternativou k městské hromadné dopravě pak může být právě elektrický vozík po již
vyježděných a známých trasách. Známé trasy volí z dobrého důvodu – Michal má jistotu, že
budou průjezdné. I cesta, která je na jednom svém konci bezbariérová, tedy opatřená
nájezdem, již v dalším úseku bezbariérová být nemusí. Nájezdy jsou nutné na více místech.
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Nepříjemné, i když někdy ne přímo bariérové, jsou velké mezery na silnici, tzv. kočičí hlavy či
hustá doprava. I známá a sjízdná cesta nemusí být taková napořád a člověk nejen na vozíku
naráží na najetá auta, rozkopané silnice či sloupky. Velký vliv má i počasí a zejména v
zimním období Michal raději nevyjíždí. Prodírat se sněhem je náročné a díky nízkým
teplotám mu hrozí brzké prochlazení. Mezi další problémové aspekty přinášející bariéry řadí
úzké výtahy, nedostupná tlačítka, nedostatky v městské hromadné dopravě či špatnou
přístupnost magistrátu na Dominikánském náměstí. Problematické je i cestování po Česku a
nevyhovující služby Českých drah či nemožnost cestovat meziměstskými autobusy.
V další části Michal Vidura otevřel téma pomoci – a sdělil, že má především dobré
zkušenosti a ani sám se nebojí někoho oslovit a o pomoc požádat. Vybírá si přitom konkrétní
lidi, a to nejen podle jejich fyzické zdatnosti, ale např. i očního kontaktu. Neosloví někoho,
kdo „dělá, že ho nevidí“. I odvahu k tomu někoho oslovit musel postupně trénovat a z dětství
stráveného na Kociánce nebyl na takové chování zvyklý. Bariérovost totiž nezahrnuje pouze
fyzický prostor, neméně důležitý je i ten sociální: komunikace s lidmi a vzájemná spolupráce.
Lidé s postižením, Michala nevyjímaje, mají zkušenosti s tím, že okolí místo nich oslovuje
jejich asistenty či asistentky.
Michal se o své zkušenosti a samostatnosti, i vlastním bydlení, které mu současné
technologie, asistence i městský prostor umožňují, dělil i s dospělými lidmi z ústavů, kde by
před rokem 1989 skončil i on sám. Své prezentace na ústavech popisuje jako návštěvu na
jiné planetě. Zarazila ho všudypřítomná organizace času a aktivit a nesamostatnost a
neznalost světa „tam venku“, tolik povědomá z Kociánky. Možnost samostatného života
přináší spoustu dalších aktivit, včetně těch, které si většinová společnost nespojuje s
člověkem, který se pohybuje pomocí vozíku. Michal tak vyprávěl o svých zaměstnáních,
středomořských plavbách či o hraní v divadle Barka, kde společně s dalšími lidmi z Kociánky
a dobrovolníky reflektují život s postižením a inscenují i další divadelní hry, z nichž vrcholem
byl Přelet nad kukaččím hnízdem. Jednalo se zároveň o bezbariérové představení, s
překladem do znakového jazyka, simultánním přepisem a komentářem pro nevidomé.
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