Adresát:

Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
Věc:
Upozornění na porušování zákona o pohřebnictví
Upozorňuji tímto Magistrát hlavního města Prahy na porušování zákona 256/2001 Sb. ze dne 29. června
2001 o pohřebnictví a o změně některých zákonů pořadatelem výstavy Body the exhibition, ke kterému
dochází v prostorech výstaviště Praha Holešovice, Křižíkův pavilon D, E a to v době konání výstavy, která
je plánovaná v termínu 22. 2. 2017 – 30. 6. 2017.
Pořadatel výstavy na stránkách http://www.bodyexhibition.cz/ vysloveně tvrdí:
„Na výstavě uvidíte lidská těla, která jsou ošetřena a stabilizována speciální konzervační metodou
nazývanou Polymerová ochrana (plastinace)…”
Je tedy bez pochyby, že v případě výstavy Body the exhibition pořadatel nakládá s balzamovanými
lidskými pozůstatky.
Podle zákona 256/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o pohřebnictví a o změně některých zákonů vyplývá,
že s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení
veřejného zdraví nebo veřejného pořádku…a proto je zakázáno zacházet s lidskými pozůstatky nebo
lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a
veřejnosti. (§ 4, odst. 1h).
Používání lidských pozůstatků jako výstavních exponátů za účelem výdělku je neetické a nedůstojné, je
v rozporu s dobrými mravy a přístupnost zmíněné výstavy dětem představuje ohrožení jejich mravní
výchovy.
Dále, podle zákona 256/2001 Sb., je zakázáno upravovat, konzervovat nebo balzamovat lidské
pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena morem, cholerou, žlutou zimnicí, pravými
neštovicemi, skvrnivkou a hemoragickou horečkou typu Lassa, Marburg a Ebola, nebo dalšími infekčními
onemocněními, vyvolanými jinými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny; tato infekční
onemocnění stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví4a) (dále jen "nebezpečná nemoc")… (§ 4,
odst. 1a)
Vzhledem k nejasnému původu lidských pozůstatků, které jsou vystavovány, je nezbytné prokazatelným
způsobem doložit, že osoby, jejichž pozůstatky byly balzamovány, nebyly v době úmrtí nakaženy
nebezpečnou nemocí.
Dále je nutné podle § 4, odst. 1b zákona 256/2001 Sb. ověřit, že lidské pozůstatky nejsou vystaveny
v rozporu s podmínkami, které stanovila osoba, která balzamaci pozůstatků prováděla.
Žádám proto o prošetření výše vyjmenovaných podezření na porušování zákona o pohřebnictví
a o prověření, zda se provozovatel výstavy Body the exhibition nedopouští přestupků podle § 26 zákona
256/2001 Sb.
Žádám, aby v zájmu veřejného zdraví bylo prokazatelně doloženo, že osoby, jejichž pozůstatky se
nacházejí na výstavišti Praha Holešovice, netrpěly v době úmrtí nebezpečnou nemocí a také, že je
s pozůstatky nakládáno v souladu s podmínkami, které stanovila osoba, která prováděla jejich balzamaci.

Tímto dopisem také oznamuji, že se v prostorách výstaviště Holešovice nacházejí lidské pozůstatky,
které nebyly dosud pohřbeny. Podle § 5, odst. 1 zákona 256/2001 Sb. musejí být tyto pozůstatky
pohřbeny do 96 hodin nebo, pokud nebude zjištěna totožnost mrtvých do 1 týdne od zjištění úmrtí, je
povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo byly lidské pozůstatky nalezeny,
případně vyloženy z dopravního prostředku.
Žádám, aby byly lidské pozůstatky bez zbytečného odkladu důstojně pohřbeny, jak to vyžaduje § 5, odst.
1 zákona 256/2001 Sb. A aby bylo zabráněno jejich neoprávněnému vystavování, které je v rozporu
s tímto zákonem.
Vzhledem ke způsobu zacházení s lidskými pozůstatky, které se nacházejí na výstavišti Holešovice
a které jsou zneužívány jako výstavní exponáty podotýkám, že označením lidských pozůstatků za
exponáty se nemění jejich podstata. Žádný způsob manipulace s lidskými pozůstatky či jejich odlišné
označování nemůže změnit skutečnost, že se jedná o lidské pozůstatky, na které se vztahuje zákon
256/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o pohřebnictví a o změně některých zákonů.
Prosím, aby mě Magistrát hlavního města Prahy informoval o průběhu a výsledku šetření ve věci tohoto
upozornění prostřednictvím e-mailu nebo poštou.

