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Od února bude v Praze opět probíhat výstava plastinovaných lidských těl Body The Exhibition. Již 

dříve jsme jménem našeho spolku Lidská práva bez hranic upozorňovali na sporný původ těl a 

informovali i o etických rizicích spojených s návštěvou této výstavy.  

Společnost, která stojí za letošní výstavou, má sídlo v Las Vegas v USA, ale vystavovaná těla 

nadále pocházejí z Číny. Čeští pořadatelé výstavy však stále nemají k dispozici písemný souhlas dárců 

těl ani jejich příbuzných. Tento fakt považujeme za alarmující. Zdrojem těl a orgánů pro tyto výstavy 

jsou podle organizátorů čínské lékařské univerzity. Tyto univerzity však získávají těla od čínské 

policie, věznic a soudů, které jsou řízeny komunistickou stranou, a mezi těly tedy mohou velmi 

pravděpodobně být i osoby nepohodlné režimu. 

Pro více informací se prosím podívejte na video „Zabiti pro orgány“: 

https://youtu.be/FjbPE0ACZAA 

Česká anatomická společnost se k výstavě staví negativně. Dne 11. 8. 2014 vydala prohlášení, v 

němž vysvětluje své hledisko: „Důvody negativního stanoviska České anatomické společnosti k 

vystavování plastinovaných lidských těl jsou ... v rovině právní a etické. Z české legislativy vyplývá, že 

Česká republika by měla patřit mezi země, které tento způsob presentace resp. vystavování těl 

zemřelých nedovolují. Součástí evropského myšlení je úcta k zemřelým a zacházení s těly zemřelých 

v souladu se všeobecně přijímanými pravidly etiky a morálky. V tomto duchu nesmí být dotčena 

důstojnost zemřelého ani mravní cítění pozůstalých a veřejnosti. Ochota vnímat druhého jako 

jedinečnou bytost, vůči které máme morální povinnosti, je jedna z věcí, která umožňuje soužití lidského 

společenství.“  

Profesor Tomáš Halík na dotaz iDnes, zda výstava nemůže být i zdrojem poučení, např. o rizicích 

kouření, odpověděl: „Jistěže inteligentní člověk si může vzít ponaučení i z věcí nejodpornějších – to 

však ty odporné věci neospravedlňuje. Znám vkusnější způsoby zdravotnické osvěty a odvykání 

kouření.“ 

V souvislosti s výstavou Poslanecká sněmovna ČR minulý týden projednávala novelu zákona o 

pohřebnictví, která má výrazně promluvit také do konání podobných výstav. Kvůli obstrukci poslanců 

za KSČM však došlo k odložení projednávání na únor a novela tedy nezačne platit dříve než 1. 

července 2017.  

Mezinárodní organizace WOIPFG (The World Organization to Investigate the Persecution of 

Falun Gong) došla ve své vyšetřují zprávě ohledně původu těl (celá zpráva na: 

www.upholdjustice.org/node/236) k tomuto závěru: 

„V pevninské Číně se vzkvétající průmysl ‚plastinace lidských těl‘ může opírat také o 

pronásledování duchovního systému Falun Gong a hlavním zdrojem ‚čerstvých mrtvol‘ mohou být 

stoupenci Falun Gongu, kteří byli uvězněni a odmítli prozradit svou identitu. Tyto otřesné zločiny 

proti lidskosti jsou nemožné v normální společnosti, ale jsou možné pod vedením čínské komunistické 

strany. Z Číny se tak stala největší továrna na plastinaci lidských těl na světě.“ 

Proč právě Falun Gong? Falun Gong je buddhistický systém založený na principech pravdivosti, soucitu a 

snášenlivosti. Během několika let od svého zveřejnění v Číně v roce 1992 se stal díky svým morálním a zdravotním 

přínosům mezi lidmi nesmírně populární. Podle vládních odhadů v roce 1999 počet jeho příznivců dosáhl 70 milionů, 

čímž převýšil počet členů komunistické strany. V témže roce nařídil tehdejší prezident Ťiang Ce-min „vyhladit“ Falun 

Gong a od té doby je tato poklidná, apolitická duchovní praxe systematicky pronásledována. 

http://www.upholdjustice.org/node/236


V roce 2016 vydali nezávislí kanadští vyšetřovatelé Kilgour a Matas a novinář Ethan Gutmann společnou 

aktualizovanou zprávu „Krvavá sklizeň / Jatka: Nové informace“ (celá zpráva na: http://endorganpillaging.org/an-

update/), která uvádí, že čínský režim provádí vězněným stoupencům Falun Gongu násilné odběry orgánů, které jsou 

poté poskytovány zájemcům, často zahraničním turistům, za vysoké částky. Z těchto násilných odběrů orgánů se pro 

stoupence Falun Gongu stala forma popravy. Spisovatel a novinář Ethan Gutmann v knize ,,Jatka: Masové vraždy, 

odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty“ (česky vyšlo v nakladatelství Cpress) píše, že tito věřící lidé 

jsou vybíráni přednostně, protože „nepijí, nekouří, žijí velmi střídmě a zdravě, takže jsou jako ,dárci‘ orgánů obzvláště 

vhodní“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Jatka_(kniha,_Ethan_Gutmann). Od začátku pronásledování dochází podle 

odhadů ve zprávě přibližně k 60 000 až 100 000 transplantací ročně. Počet zabitých tak již mohl dosáhnout až 1,5 

milionu. 

Obchod s plastinovanými lidskými těly se rovněž začal v Číně rozmáhat okolo roku 2000, kdy 

režim zahájil pronásledování Falun Gongu. Střediskem na výrobu plastinovaných těl se stala lékařská 

univerzita v čínském Dalianu (hl. iniciátorem byl profesor Sui Hongjin, který za celou výstavou stojí a 

je také autorem či spoluautorem některých „exponátů“ na letošní pražské výstavě), která se nachází v 

těsné blízkosti pracovního tábora, kam byli umisťováni v hromadných počtech především ti 

praktikující Falun Gongu, kteří odmítli z důvodu ochrany svých příbuzných prozradit svou identitu.  

Veškeré tyto informace považujeme za zcela věrohodné a tímto Vám je s úctou předkládáme 

k Vašemu zvážení.  
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