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V Hradci Králové dne 3. listopadu 2020

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás v této nelehké době ve velmi citlivé, leč naléhavé věci, a to v problematice

pohřbívání zesnulých pozitivních na COVID-19.

Pohřební služby mají nedostatečné informace ohledně nakládání se zesnulými pozitivními na

nový typ koronaviru. Problém tkví zejména v tom, že doposud není vědci jednoznačně

prokázáno, zda je tělo i po smrti infekční, v jaké míře a případně jak dlouho. Stále proto

neexistují jednoznačné pokyny, jak nakládat s těly zemřelých s laboratorně prokázaným

onemocněním COVID-19 tak, aby celý proces proběhl co nejbezpečněji a nejefektivněji pro

všechny zúčastněné. Situace je navíc komplikovaná v tom, že při hledání ideálního řešení bude

nutná koordinace dalšího postupu mezi třemi ministerstvy, tedy Ministerstvem zdravotnictví,

Ministerstvem pro místní rozvoj, pod nějž spadají pohřební služby, a Ministerstvem životního

prostředí z důvodů, které vysvětlím dále.

V případě infekčních onemocnění je optimálním způsobem pohřbívání kremace, která vede k

tomu, že zde nejsou žádná residua infekčního viru a v případě epidemií i pomáhají

k rychlejšímu zvládnutí situace, kdy se mrtví bohužel vyskytují ve výrazně vyšší než obvyklé

míře. Velká část lidí předně v okresních městech a na venkově (podle mých informací přímo

od zástupců pohřebních služeb jde o zhruba 40% případů) však stále dává přednost pohřbívání

do země, kdy je samozřejmě nedotknutelným právem pozůstalých rozhodnout o způsobu

pohřbení člena rodiny. V případě pohřbu do země v aktuální situaci však vyvstávají otázky.



Ministerstvem pro místní rozvoj byla přĳata nová směrnice pro nakládání s tělem zemřelého s

vysoce nakažlivou nemocí, která vymezuje tři schémata. Jednoznačně z nich vyplývá, že i za

této situace je pohřeb do hrobu stále možný, ovšem za velmi přísných podmínek. Tělo

zemřelého smí být do rakve uloženo jen ve dvou plastových pytlích a uloženo ideálně na

neveřejné části hřbitova v minimální hloubce dva metry. Ve směrnici se dále mluví o zákazu

exhumace, zákazu využití hrobu na min. dalších 100 let a nutnosti přikrytí hrobu krycí deskou.

S tělem nesmí pohřební služba manipulovat, musí zůstat tak, jak ho pohřební služba od lékařů

převezme. Zesnulí jsou již za dohledu lékaře uloženi do zmíněných dvou vaků, v nichž je tělo

následně předáno pohřební službě a pohřbeno. A zde se dostávám k jádru věci, a to k otázce

tzv. snadno rozložitelných vaků.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvedlo, že při pohřbívání do země považuje za nejvhodnější

použít snadno rozložitelné vaky. Využívání těchto vaků by minimalizovalo rizika chybného

nakládání s hrobem, k němuž by kvůli zmíněné 100leté lhůtě mohlo časem dojít, a to ať už

chybou v záznamech, jejich ztrátě či jinému důvodu nevyužití. Navíc podle informací od

pohřebních služeb není jasně zakotvená povinnost tyto záznamy vést. Myslím, že nemusím

podrobněji popisovat potenciální rizika ohrožení zaměstnanců pohřebních ústavů i širší

veřejnosti, pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k neúmyslnému protržení platových pytlů

s nerozloženými lidskými ostatky. Ministerstvo pro místní rozvoj dále uvedlo, že již v březnu

tohoto roku objednalo tyto rozložitelné vaky přes Správu státních hmotných rezerv, k čemuž

dodalo, že žádný výrobce ani distributor nezaručil trvanlivost těchto vaků během skladování –

pokud jsou využívány v nemocnicích, je to v pravděpodobně v úplně minimální míře.

Vzhledem k výše uvedenému vyzývám Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní

rozvoj a Ministerstvo životního prostředí, aby postupovala společně při stanovení jednotných

pravidel pro pohřbívání do země zesnulých pozitivních na COVID-19. Žádám Ministerstvo

životního prostředí o stanovisko k ukládání těchto zesnulých do rozložitelných vaků a

stanovisko k jejich trvanlivosti. Žádám ministerstvo pro místní rozvoj, za předpokladu

kladného stanoviska Ministerstva životního prostředí, aby novou směrnicí stanovilo, že pro

pohřbívání do země je nutné použít právě tyto snadno rozložitelné vaky a dále jej vyzývám



k objednání dostačujícího množství přes Státní správu hmotných rezerv. Dále žádám

Ministerstvo zdravotnictví, aby zajistilo dostupnost těchto vaků pro všechny nemocnice, kde

musí být zesnulí do těchto vaků uloženi.

V případě, že bude při společné diskuzi o problematice uznáno, že tato těla nejsou infekční

natolik, aby bylo nutné použít nejpřísnějších podmínek pro zacházení s tělem, prosím o

zjednodušení celého postupu. Pokud by byl konstatován opak či z jakéhokoliv důvodu bude

zcela neproveditelná varianta s ideálně okamžitým využitím snadno rozložitelných vaků,

prosím o vydání závazných pokynů ohledně přednostního využívání kremací, abychom se

vyhnuli černým scénářům, kdy kvůli stoupajícím počtům zesnulých bude nutné skladovat

jejich těla i mimo běžné prostory či časem dojde k chybné manipulaci se specifickým hrobem,

což by s sebou přineslo další bezpečnostně-environmentální rizika.

Předem děkuji, že se tímto podnětem budete zabývat.

S úctou,

Tomáš Zdechovský

Poslanec Evropského parlamentu


