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1. ÚVOD

V dnešní době řeší evropské státy zásadní problém, a to jak přistupovat

k přistěhovalcům z naprosto jiného kulturního prostředí, jejichž počet v evropských státech 

stále narůstá. Největší takovou menšinu v Evropě tvoří přistěhovalci z arabských zemí. Počet 

muslimů v Evropě se odhaduje na 11 – 15 milionů.1 Muslimové tvoří druhou největší 

náboženskou skupinu v Evropě.2 Nejvíce muslimů žije ve Francii, v Německu a ve Velké 

Británii. Přestože je muslimská přítomnost v Evropě považována za nový fenomén, se kterým 

je nutné se vypořádat, je třeba podotknout, že muslimská přítomnost v Evropě se datuje již 

od dob expanze Osmanské říše do Evropy.3

Jednotlivé státy však stále nemají jasno v tom, jak k muslimským imigrantům 

přistupovat, do jaké míry jim vycházet vstříc a do jaké míry od nich požadovat naprosté 

přizpůsobení se zákonům a pravidlům hostitelské země. Podobnou otázkou se ve své práci 

zabývá také Pavel Barša.4 Hned v úvodu si klade následující otázku: „Má se zohledňovat 

etnická, náboženská, národní, rasová či sexuální identita, anebo od ní mají liberálně –

demokratické instituce odhlédnout a chápat občany pouze jako nositele jediné lidské 

přirozenosti?“5 Barša se ve své práci zabývá třemi možnými přístupy vůči neevropským 

přistěhovalcům. Jsou to německý, francouzský a britský model. 

Německý přístup reprezentuje permanentní diferencovaná inkorporace. Tento 

přístup je spíše segregacionistický než integrační. Etnicko – kulturní odlišnost je v tomto 

pojetí vnímána jako nepřekonatelná překážka politické integrace. Francouzský model –

důsledný asimilacionismus, vyžaduje naprostou asimilaci, na příslušnost k menšinám není 

brán zřetel. Přistěhovalec se musí naprosto přizpůsobit. V tomto modelu existuje jen 

rozlišení občan – neobčan. Poslední, britský přístup, hierarchický kulturní pluralismus 

zohledňuje etnické a náboženské rozdíly. Vyžaduje však alespoň základní osvojení většinové 

kultury. Poslední přístup se zatím jeví jako nejschůdnější cesta, přestože je stále ještě nutné 

jej dále propracovat.

Otázka přístupu k přistěhovalcům však přese všechny snahy zůstává nadále 

nedořešená. Kromě jiného se musí muslimové v nové zemi vyrovnat s nejrůznějšími 

rasistickými projevy či s nepochopením jejich kultury. Kolem islámu a muslimů se totiž ve 

velké míře stále ještě vyskytuje celá řada dezinformací, které obyvatele evropských zemí jen 

                                                          
1

Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt, Daniel Topinka, Veryvision, 2006/2007, str. 17, 
J. Cesari ve své knize When Islam and Democracy meet, odhaduje počet muslimů v Evropě na 11 – 12 milionů, 
což jsou 3% z celkové evropské populace. Zjistit přesná čísla je však téměř nemožné. V dotaznících sčítání lidu 
totiž nejsou zahrnuty otázky ohledně vyznání, případně je jejich zodpovězení nepovinné, takže se počet 
muslimů Evropě odhaduje zejména na základě místa narození. When Islam and Democracy meet: Muslim in 
Europe and in the United States, Palgrave Macmillan, 2004, str. 9 - 10
2

Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt, Daniel Topinka, Veryvision, 2006/2007, str. 19
3

Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt, Daniel Topinka, Veryvision, 2006/2007, str. 17
4

Politická teorie multikulturalismu, Pavel Barša, Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, str. 7
5

Politická teorie multikulturalismu, Pavel Barša, Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, str. 7
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utvrzují v domnění, že islám a muslimové jsou nebezpečný prvek, před kterým je nutné mít 

se na pozoru. Tuto situaci podstatně zhoršil útok na Světové obchodní centrum 11. září 2001. 

Podle Jocelyne Cesari byl již před těmito útoky islám vnímán jako něco, čeho je nutné se 

obávat. Po útocích se tento strach v řadách obyvatel jen umocnil. Průměrný občan nemá

mnoho šancí udělat si o muslimech objektivní obraz, zejména proto, že média ve většině 

případů přinášejí jen kusé, jednostranně zaměřené a dvojsmyslné zprávy o muslimech a 

válečných konfliktech v arabských zemích.6

Podobná situace panuje také v České republice, která sice s muslimy nemá zdaleka

takové zkušenosti jako například Velká Británie, Francie či Německo, přesto tu ale muslimové 

tvoří poměrně výraznou menšinu. I pro naši republiku jsou však charakteristické nejrůznější 

islamofobní7 projevy, nepochopení islámu či zkreslené představy o tomto náboženství. 

Média se u nás stejně jako za hranicemi omezují jen na strohé a polovičaté zprávy, a tak je 

české povědomí o muslimech většinou silně zkreslené. Muslimové „jsou vykresleni jako 

cizinci, jejichž odlišnosti působí negativně.“8 Integraci muslimů v České republice brání také 

poměrně rozšířený a často přijímaný názor, že „islám nebyl a není součástí historického a 

kulturního kontextu, a že je neslučitelný se západním pojetím demokracie a lidských práv.“9

S výše uvedenou problematikou souvisí i téma této bakalářské práce, která se zabývá 

neúspěšným pokusem o výstavbu mešity v Teplicích. Situace zde je o to zajímavější, že na 

rozdíl od jiných oblastí mají tepličtí obyvatelé s muslimy dlouholeté zkušenosti. Turisté 

z arabských zemí totiž tvoří významnou klientelu místních lázní a znamenají nemalý finanční 

přínos pro samotné město. I přes mnohaleté, veskrze kladné zkušenosti s muslimy se ale 

tepličtí obyvatelé postavili proti realizaci stavby. Tato práce si klade za cíl zachytit nastíněný

problém z více úhlů pohledu a zmapovat názorové prostředí v tomto městě. Na objektivitu 

této práce může mít vliv fakt, že pokus vystavět mešitu proběhl již v roce 2004 a že samotný 

výzkum probíhal až v rozmezí let 2008 – 2010. 

Protože mešita je symbolem islámu, náboženství, které je dnes vnímáno a 

prezentováno jako velice problematické, ortodoxní a radikální, je součástí této práce kromě 

názorů jednotlivých skupin obyvatel také kapitola věnovaná literatuře s muslimskou 

tematikou, která je dostupná na českém knižním trhu. Vybraná literatura by měla pomoci 

čtenáři pochopit základní principy a motivy islámu.

Další kapitola seznamuje čtenáře s Teplicemi – s jejich obyvatelstvem a církvemi a 

snaží se zprostředkovat čtenáři atmosféru tohoto města. Ze stejného důvodu byla do této 

práce zařazena také kapitola o muslimech v Teplicích. A to jak o imigrantech, kteří se 

rozhodli v Teplicích usadit natrvalo, tak o arabských turistech, kteří každé léto 

                                                          
6

When Islam and Democracy meet: Muslim in Europe and in the United States, Palgrave Macmillan, 2004, str.2
7

„Pojem islamofobie není zcela jednoznačně definován a interpretován. Obecně se jedná o soubor předsudků a 
obav z islámu a muslimů, provázený manifestními projevy diskriminace, intolerance či rasismu,“ Integrační 
proces muslimů v České republice – pilotní projekt, Daniel Topinka, Veryvision, 2006/2007, str.19
8

Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt, Daniel Topinka, Veryvision, 2006/2007, str. 43
9

Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt, Daniel Topinka, Veryvision, 2006/2007, str. 42
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několikanásobně zvyšují počet muslimů ve městě. Názory jednotlivých skupin obyvatel jsou 

pak zachyceny v jednotlivých diskursech. Metoda diskursů se jevila pro zmapování názorů 

jednotlivých subjektů jako vhodná. „Diskurs vytváří přiměřený způsob hovoru, psaní a 

myšlení o určitých objektech. Takto produkuje vědění, které tyto objekty činí 

pochopitelnými, neboť vytváří určité pojmy, otázky a argumenty vztahující se k těmto 

objektům coby ke srozumitelným formacím.“10 Díky tomu je možné zkoumat, jakým 

způsobem obyvatelé Teplic o plánované mešitě uvažovali a jak se o ní vyjadřovali. Cílem 

práce je zachytit názory a zájmy jednotlivých stran.  

2. METODOLOGIE

Jak již bylo uvedeno výše, tato bakalářská práce se zabývá neúspěšným pokusem o 

výstavbu mešity v Teplicích. Oficiálně byl projekt nazván jako Orientální kulturní centrum 

Teplice. Toto centrum mělo mít širší využití a mělo uspokojovat širší spektrum potřeb 

zejména návštěvníků z arabských zemí. Pokus zrealizovat tento projekt se odehrál na 

přelomu let 2003 a 2004. Součástí objektu měla být také mešita s minaretem. Právě stavba 

mešity však vzbudila v řadách teplických obyvatel silnou vlnu odporu. Jak již bylo řečeno 

výše, tato práce se snaží zmapovat názorové prostředí v Teplicích a zachytit různé úhly 

pohledu jednotlivých skupin obyvatel na danou situaci.

2.1 Teoretické ukotvení práce

Pokud je autorce této práce známo, sledovaný problém z tohoto úhlu pohledu ještě 

zpracován nebyl. V minulosti vznikla na toto téma jen práce Katrin Kantarové11, která se 

v souvislosti s plánovanou stavbou mešity zabývá vlivem médií na názory teplických 

obyvatel. Všechny zdařené i nezdařené pokusy o výstavbu mešit v České republice jsou 

shrnuty v práci Zdeňka Vojtíška Český boj o mešity.12Dané téma se zde ale nijak podrobněji 

nerozebírá. Práce, které o islámu u nás vyšly, se problematikou výstavby mešit v Čechách 

příliš nezabývají. Kapitolu tomuto tématu ale věnovali Jiří Bečka a Miloš Mendel v knize Islám 

a české země.13 Vzhledem k datu vydání knihy (rok 1998) je zřejmé, že nemohla 

nereflektovat situaci z roku 2004, zmíněn je jen první nezdařený pokus o výstavbu mešity 

v Teplicích, který proběhl v roce 1995.

2.2 Metody

Pro výzkum byla zvolena kvalitativní metoda. Je mnohem mladší než kvantitativní a 

dlouhou dobu byl kvalitativní přístup vnímán jako podřazený kvantitativnímu. „Postupně 

získal kvalitativní výzkum v sociálních vědách rovnocenné postavení s ostatními formami 

výzkumu.“14 Kvalitativní přístup umožňuje výzkumníkovi hlubší porozumění zkoumanému

                                                          
10

Mozaika v re-konstrukci, Csaba Szaló, Masyrykova universita v Brně, 2003
11

http://migraceonline.cz/e-knihovna/?x=1957060
12

http://www.dingir.cz/mesity.sthml
13

Jiří Bečka, Miloš Mendel, Islám a české země, Votobia 1998
14

Jan Hendl, Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace (str. 49), Portál 2005 



9

problému. Miroslav Disman říká, že: „Posláním kvalitativního výzkumu je porozumění lidem 

v sociálních situacích.“15 Kvalitativní výzkum má ovšem také nevýhody. Zejména „omezenou 

schopnost generalizovat naše závěry na populaci“ a nemožnost „kvantitativně definovat 

pravděpodobnost, že naše závěry jsou platné.“16

V rámci kvalitativní metody byla pro samotný výzkum v jednotlivých diskursech 

využita metoda polostrukturovaných rozhovorů. Vzhledem k cíli práce se polostrukturované 

rozhovory jevily jako nejvhodnější metoda. Touto metodou lze získat odpovědi na předem 

určené otázky, zároveň je však ponechán poměrně široký prostor pro to, aby bylo možné 

získat nové podněty. To bylo důležité zejména z toho důvodu, že se na obou stranách jedná 

o citlivé téma provázené vzájemným nepochopením. Právě díky tomuto prostoru mohly 

vzniknout kategorie, které se - jak je uvedeno dále - napříč diskursy prolínají.  Práce také 

čerpala ze sekundární literatury.

Práce je strukturována následovně: Kromě vlastních diskursů jsou do práce začleněny 

také kapitoly Islám ve světle vědy, Teplice a Historie výstavby. Dále je zařazeno pět diskursů 

– diskurs obyvatel Teplic, diskurs obyvatel Valů,17 diskurs signatářů petice, diskurs primátora 

města a diskurs médií, které již danou problematiku nahlížejí z různých stran. Zatímco 

předchozí kapitoly jsou primárně zpracovány zejména ze sekundární literatury a o výpovědi 

informátorů se opírají jen okrajově, v případě jednotlivých diskursů je tomu právě naopak, 

jsou vytvořeny zejména na základě výpovědí informátorů. Kapitola Islám ve světle vědy 

nabízí zejména základní informace o islámu, popisuje vývoj islámu v Čechách a také náhled 

na muslimsky zaměřenou literaturu. Kapitola o Teplicích je potom věnována charakteristice 

města a jeho obyvatel, včetně podrobné charakteristiky teplických muslimů. Kapitola 

Historie výstavby pak podrobně popisuje celý pokus o výstavbu mešity v Teplicích.

V rámci každého diskursu byl náhodně zvolen vzorek informátorů, se kterými byly 

vedeny polostrukturované rozhovory. Cílem bylo zjistit zejména to, jaké stanovisko vůči 

stavbě oslovené osoby zaujímají a o jakou argumentaci své stanovisko opírají. Napříč 

diskursy se tak opakovaly některé stereotypy, zejména u odpůrců stavby jsou shody velmi 

výrazné. Poslední diskurs, diskurs médií, byl zpracován ze sekundární literatury, z práce 

Katrin Kantarové Mediální boj o mešitu v Teplicích.18

Získávání informátorů nebylo jednoduché. Pro řadu obyvatel Teplic se stále ještě 

jedná o velice citlivý problém. Velmi těžko dostupní byli zejména informátoři z řad muslimů a 

z řad signatářů petice. V obou případech bylo nutné shánět informátory pomocí metody 

sněhové koule. Prvním článkem u muslimů byla muslimka z Ústí nad Labem, která 

zprostředkovala návštěvu mešity.19 Poté bylo již získávání informátorů snadnější. Prvním 

                                                          
15

Miroslav Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost (str. 289), Karolinum 2008
16

Miroslav Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost (str. 289), Karolinum 2008
17

Čtvrť v Teplicích, kde měla mešita stát
18

http://migraceonline.cz/e-knihovna/?x=1957060
19

Muslimové v Teplicích mají modlitebnu v Kollárově ulici, která je na oficiálních muslimských stránkách vedena 
jako mešita. Správně spadá pod Muslimskou nadaci v Praze.



10

informátorem z řad signatářů petice potom byl jeden z iniciátorů tohoto dokumentu, člen 

petičního výboru. Přes tyto první články bylo možné dopracovat se také k dalším 

informátorům. Zejména u muslimů bylo nutné vypořádat se s počáteční nedůvěrou z jejich 

strany. Tomu napomáhalo zejména podrobné seznámení s výzkumem a jeho cíli. Metoda 

sněhové koule byla využita také ve čtvrti Valy. Prvním článkem zde byl podnikatel, který 

v dané oblasti bydlí i pracuje. Kontakt byl získán z inzerátu, který daná osoba nechala 

otisknout v místních novinách. Vzorek pro diskurs obyvatel Teplic byl vybírán na základě 

doporučení tak, aby zde byla zastoupena co nejširší škála profesí i věkových kategorií 

oslovených.

Se všemi informátory byly vedeny polostrukturované rozhovory. První dvě otázky byly 

pro všechny stejné: Souhlasil/a jste se stavbou Orientálního kulturního centra v Teplicích? 

Proč jste zaujal/a právě toto stanovisko? Předmětem hovoru však nebyla jen plánovaná 

stavba mešity s minaretem. Hovory se často stočily na islám či na jeho vyznavače nebo také 

na problémy, které podle informátorů tato kultura s sebou přináší. Poměrně často si 

informátoři stěžovali také na to, jak bylo vybráno místo pro stavbu nebo na poměrně malou 

informovanost obyvatel ze strany města. Všechny rozhovory byly nahrávány na diktafon a 

později přepisovány. Pro přepis byla zvolena metoda komentované transkripce. Ta se jeví 

jako vhodná z toho důvodu, že díky ní lze kromě slov částečně zachytit také atmosféru 

rozhovoru. Přestože byl rozhovor nahráván na diktafon, byly souběžně v průběhu rozhovoru

tvořeny i psané poznámky. S výjimkou primátora města všichni informátoři s nahráváním 

rozhovoru souhlasili. V případě primátora tedy bylo nutné dělat si podrobné poznámky již 

v průběhu rozhovoru. Rozhovory probíhaly po předchozí domluvě, nejčastěji u informátorů 

doma, v několika případech pak v čajovnách a klidných kavárnách. Místa byla vybírána tak, 

aby byla co nejméně rušná. Důvodem bylo zejména to, aby byla kvalita nahrávání rozhovoru 

co nejvyšší a také proto, aby nebyli informátoři pokud možno ničím rušeni. 

Přepsané rozhovory pak byly kódovány. Šlo zejména o to zachytit argumentaci 

informátorů a také kategorie, které se v jejich výpovědích opakovaly (např. xenofobní 

projevy, problémy s hlukem, architektonické hledisko apod.). Tyto kategorie se potom 

v jednotlivých diskursech prolínají. Čtenář pak má možnost sledovat, do jaké míry je 

argumentace v jednotlivých diskursech shodná a do jaké míry se naopak liší. 

2.3 Etické hledisko výzkumu

Všichni informátoři byli před započetím výzkumu podrobně seznámeni s cílem této 

bakalářské práce. Poté byli požádáni o souhlas s nahráváním rozhovoru na diktafon. Všichni 

informátoři měli možnost se k textu „svého“ diskursu vyjádřit, žádný z nich však této 

možnosti nevyužil. Kvůli zachování anonymity nejsou v práci uvedena jména informátorů, ale 

jsou vedeni pod písmenným a číselným kódem. Informátoři z diskursu Obyvatelé Teplic jsou 

označeni jako T1 – T15, obyvatelé Valů pak mají označení V1-V10, signatáři petice mají 

označení P1-P10. Muslimové, kteří byli v rámci výzkumu také osloveni, pak nesou označení 
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A1-A10.  Výjimkou je pouze uvedení jména primátora města. Důvodem bylo, že se jedná o 

osobu veřejně činnou, která s uveřejněním svého jména souhlasila. 

3. ISLÁM VE SVĚTLE VĚDY

Islám je náboženství, které je značně rozšířené zejména v severní Africe a 

v jihozápadní Asii. Přestože Evropě nebylo toto náboženství neznámé, nikdy zde nebylo tak 

rozšířené jako v dnešní době. Mnoho muslimů v Evropě naráží na kulturní rozdíly a na 

nepochopení. Toto náboženství založil prorok Mohamed. Jeho učení nepopírá křesťanství ani 

židovství, ale říká, že tato náboženství nebyla správně pochopena a že právě islám je jakási 

čistá podoba těchto náboženských pojetí. Základní knihou islámu je Korán. Je napsaný 

v arabštině a věřící by se k Alláhovi měli v tomto „čistém“ jazyce modlit. Jakákoli vyobrazení 

Alláha a jeho proroků jsou však zakázána. Kropáček ve své knize Duchovní cesty islámu uvádí 

základní povinnosti muslimů, tzv. „Pět pilířů islámu“. Těmi jsou: Šaháda, nebo-li vyznání víry, 

které konvertita vysloví, pokud se chce stát muslimem. V překladu toto vyznání zní: 

„Vyznávám, že není božstva kromě Boha a Muhammad je posel Boží.“ Druhou základní 

povinností věřících je pětkrát denně se modlit (za úsvitu, v poledne, odpoledne, při západu 

slunce a v noci). Při modlitbě je nutné být obrácen směrem k Mekce, být omytý a náležitě 

oblečený (u ženy to znamená zakrýt celé tělo, kromě obličeje a rukou od zápěstí, muži musí 

být zahaleni od pupku po kolena). Mezi další povinnosti je řazen Zakát, nebo-li náboženská 

daň či dobrovolná almužna. Správný muslim by dále měl vykonat alespoň jednou za život 

Hadždž – pouť do Mekky, pokud mu to zdravotní a ekonomický stav dovolují. Poslední 

povinností muslima je třicetidenní půst v měsíci Rammadánu. Jedná se o půst od jídla, pití a 

pohlavního styku. Tento zákaz však platí jen přes den. Tato povinnost se netýká dětí, starých 

lidí a těhotných žen.20

3.1 Vývoj islámu v českých zemích

Muslimové se na evropském území sice objevili již v 8. století našeho letopočtu, 

českých zemí se ale jejich přítomnost nikdy významně nedotýkala a jejich vliv na našem 

území byl spíše jen okrajový.  Zlomový byl v tomto ohledu rok 1908, kdy se Rakousko –

Uhersku podařilo získat území Bosny a Hercegoviny. Důsledkem toho bylo, že se prakticky 

poprvé v historii na našem území začaly objevovat početnější skupiny muslimů, většinou 

vlivem demografické migrace. Roku 1912 vydalo Rakousko – Uhersko zákon, který islám 

hanáfijské právní školy21uznal za státní náboženství. 

V roce 1934 vznikla Moslimská náboženská obec pro Československo s ústředím 

v Praze (dále jen MNO). MNO se snažila o oficiální uznání islámu československou vládou a 

jako další cíl si vytkla stavbu mešity v Praze. O oficiální uznání ale MNO žádala marně. 

                                                          
20

Duchovní cesty islámu, Luboš Kropáček, Vyšehrad 2003, str. 92 - 113
21

Islám rozlišuje 4 základní právní školy:hanáfojský madhab (například Turecko, Sýrie), málikovský madhab 
(subsaharská Afrika), šáfiovský madhab (Egypt) a hanbalovský madhab (Saudská Arábie), Tyto přístupy se liší v  
přísností s jakou trvají na důsledném dodržování Koránu. Řazeny jsou zde od nejmírnější právní školy, po 
nejpřísnější. 
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Vojtíšek se domnívá, že k zamítavému postoji tehdejších úřadů vedla zejména 

nepřipravenost MNO po právní stránce. Významný podle něj byl také fakt, že se tehdy obec 

přiklonila spíše k radikálnějšímu křídlu islámu, což mohlo vyvolat mnohá podezření (str. 305-

306, Encyklopedie náboženských směrů v České republice, Z. Vojtíšek, Portál 2004). 

Oficiálního uznání se MNO dočkala až v roce 1941 Protektorátní vládou. Tehdy obec 

čítala zhruba 700 členů. „Z dnešního právního hlediska je tento dokument irelevantní, 

protože Benešovými prezidentskými dekrety z roku 1945 byly všechny právní akty z doby 

Protektorátu anulovány.“22

V období komunismu se MNO nijak výrazněji neprojevovala. Pro to, že české muslimy 

komunistické úřady nestíhaly, vidí Bečka s Mendelem hned dva důvody. Tím prvním je fakt, 

že muslimská obec se na veřejnosti nijak výrazněji neprojevovala. Druhým důvodem byl stále 

častější obrat islámských zemí k národnímu socialismu. Islám tedy nebyl vnímán jako nějaká 

výraznější hrozba.23 Protože v tomto období měla náboženská obec jen neoficiální postavení 

a tehdejší komunistická vláda vystupovala proti všem nekontrolovaným náboženským 

aktivitám, stala se náboženská víra spíše soukromou záležitostí. V letech 1968 – 1969 se 

muslimská obec v návaznosti na uvolnění náboženských svobod opět pokoušela o registraci, 

ale i tentokrát neúspěšně. 

Ani po roce 1989 nebyla situace českých muslimů jednoduchá. Doposud se sice islám 

oficiálním státním náboženstvím nestal, přesto ale k jistému pokroku došlo. Vzniklo Ústředí 

muslimských náboženských obcí, jehož předsedou byl Muhammad Ali Šilhavý. Ten je dnes 

čestným předsedou a jeho kompetence převzal Vladimír Sáňka. Jak již bylo předesláno, 

k registraci stále ještě nedošlo. Pro muslimskou obec to znamená překážku hlavně v tom, že 

nemůže vstupovat do právních vztahů. Proto vznikají různá občanská sdružení a nadace. 

Zřejmě nejvýraznějšími uskupeními jsou pak Islámská nadace v Brně a Islámská nadace 

v Praze. Právě tyto organizace se výrazně zasadily o to, aby byla postavena mešita v Brně. Ta 

byla postavena v roce 1996 a k modlitbě se zde pravidelně schází zhruba 400 věřících. 

Od roku 1999 pak v Praze na Černém Mostě funguje Islámské centrum. Běžně se zde schází 

zhruba 300 – 500 muslimů, o svátcích se ale toto číslo zvyšuje až na 1000.  

3.2 Literatura zaměřená na islám

Informace o muslimech, jejich zásadách a stylu života jsou stále velmi těžko 

dostupné. V poslední době sice v souvislosti s útoky 11. září na Světové obchodní centrum 

zájem veřejnosti o tuto tematiku stoupá, média se však nadále omezují jen na kusé a 

neúplné zprávy o muslimech. „Média nabízejí pouze jednostranný pohled na islám. Využívají 

dvojsmyslných obrazů a termínů a podněcují stereotypní spojení islámu, násilí a fanatismu. 

                                                          
22

Islám a české země, J. Bečka, M. Mendel, Votobia 1998, str.146
23

Islám a české země, J. Bečka, M. Mendel, Votobia 1998, str.162
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Tyto stereotypy zakrývají všechny ostatní aspekty života muslimů.“24 Tato kapitola by měla 

pomoci zorientovat se na českém knižním trhu v literatuře, která se snaží podat podrobnější 

informace o islámu, muslimech a jejich stylu života. 

Přehledové literatury zabývající se islámskou tématikou je na českém knižním trhu 

stále nedostatek. Lze ji rozdělit do tří skupin: a) na osvětovou, vzdělávací či propagační 

literaturu muslimské komunity, občas nazýváno také džihád jazyka, b) na protiislámsky až 

islamofobně zaměřené publikace, c) na vědeckou, či vědecko-populární produkci, která 

podle autorů představuje jakousi „zlatou střední cestu.“25 Knihy, které jsou uvedeny dále 

v této kapitole, spadají spíše do poslední jmenované kategorie. Sami muslimové, kteří byli 

v rámci tohoto výzkumu osloveni, některé z níže uvedených knih doporučují. Prý právě 

z těchto lze pochopit základní principy islámu (informátor A5). Pokud se muslimové chtějí 

nějakým způsobem nadále vzdělávat, pak velmi často čerpají z časopisů, novin a osvětových 

letáků, které jsou k dostání zejména v mešitách. Protimuslimsky zaměřené články pak ve 

velké míře vycházejí zejména na islamofobně zaměřených internetových stránkách, např. 

www.eurabia.cz či www.pravdaoislamu.cz. Podrobnější informace o knihách ze všech tří 

kategorií lze získat právě z publikace Islám v srdci Evropy.26

Korán

Základní knihou islámského náboženství je Korán. Ten je k dostání i v českém 

překladu. Výtisky mnohdy vycházejí s poměrně dlouhými předmluvami či úvodními 

kapitolami, které si kladou za cíl uvést čtenáře do světa muslimů. Například Korán, do češtiny 

přeložený Ivanem Hrbkem,27 je doplněn o zhruba stostránkový úvod, ve kterém překladatel 

čtenáře seznamuje nejen s historií muslimského světa (období Proroka Muhammada, spory 

s židovstvím a křesťanstvím apod.), ale také vysvětluje, co je to Korán a jak je členěn (co jsou 

to súry, jak jsou řazeny verše apod.). Dále se překladatel zabývá jazykovou formou a stylem 

knihy. Jedna z kapitol je také věnovaná obsahu a učení Koránu. Protože jsou u muslimů stát a 

náboženství úzce propojeny, má tato kniha v muslimském světě značný význam a znát její 

zásady je velice důležité pro pochopení muslimské kultury. Určuje nejen život muslima, ale 

také trestní či rodinné právo apod.  

Duchovní cesty islámu – L. Kropáček

Pro seznámení se s kulturou muslimů je dle mého názoru zásadní kniha Luboše 

Kropáčka Duchovní cesty islámu.28 Čtenáře podrobně seznamuje nejen s historií, vznikem a 

vývojem islámu. Kropáček se věnuje také životu zakladatele islámu, Proroku Muhammadovi. 

                                                          
24

Islam and Democracy meet: Muslims in Europe and in the United States, Jocelyne Cesari, Palgrave 

Macmillan, 2004, str. 2

25
Islám v srdci Evropy, Mendel, Ostřanský, Rataj, Academia, 2007, str. 446

26
Islám v srdci Evropy, Mendel, Ostřanský, Rataj, Academia, 2007, str.445-457

27
Korán, překlad Ivan Hrbek, KMa, 2006

28
Duchovní cesty islámu, Luboš Kropáček, Vyšehrad, 2003 

http://www.eurabia.cz/
http://www.pravdaoislamu.cz/
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Další kapitola je věnována Koránu. Kropáček vysvětluje původ slova „Korán“, jak jsou řazeny 

súry a jakou roli v muslimském zákonodárství Korán hraje. Dále se autor zabývá redakcemi 

zjeveného textu. Více se šíří zejména o uthmánské redakci, jejíž text Koránu je prakticky 

totožný s tím, jak Korán známe dnes. Kromě této redakce se autor ještě zmiňuje o 

nejasnostech v textu, které vznikly zejména kvůli „úspornosti tehdejšího písma.“ (str. 30) 

Dále autor pojednává o sunně, islámské tradici. Vlastně se jedná o jakýsi vzor, daný 

Prorokem Muhammadem. „Předávaná zpráva o činech a výrocích Proroka Muhammada se 

nazývá hadíth.“ (str. 49) Hadíthy tvoří nedílnou součást islámské tradice. Další kapitoly 

čtenáře seznamují s islámskou věroukou a s pěti základními povinnostmi muslima, zvanými 

taktéž pět pilířů islámu (vyznání víry, povinnost modlit se, platit náboženskou daň, pouť do 

Mekky a půst v měsíci Rammadánu). Kapitola věnovaná právu se netýká jen práva trestního. 

Seznámí čtenáře také s právem rodinným (jak probíhá svatba, rozvod apod.) či s právem 

dědickým. Některé zákazy nespadají přímo do oblasti práva, ale autor je i tak uvádí. Jedná se

například o zákaz požívání „nečistých věcí“ (vepřové maso, krev či zdechliny). Islám klade 

důraz na to, aby zvíře, které chce muslim požít, bylo náležitě zabito – to znamená, že mu 

musí být proříznuta krční tepna. Tento požadavek neplatí jen pro ryby. Muslimům je dále 

zakázáno pít alkohol, hrát hazardní hry nebo půjčovat na jakýkoli úrok (vše je považováno za 

lichvu, která je zakázána). Zajímavá je taktéž kapitola, ve které se Kropáček zabývá výčtem 

sekt, které se vymezily vůči hlavnímu proudu islámu. Dnes asi nejznámější spor je spor mezi 

sunnity (hlavní proud) a šíity, kteří tvrdí, že nárok na to stát v čele obce (stát se imámem), 

mají jen Prorokovi potomci. Poslední kapitoly se věnují vztahu křesťanství a islámu. V knize je 

jak pohled křesťanů na muslimy, tak pohled opačný, muslimů na křesťany. V úplně poslední 

kapitole pak autor nastiňuje, jak by se mohl dále vyvíjet islám dvacátého století. 

Kropáčkova kniha je důležitá proto, že jako jedna z mála knih na českém trhu 

seznamuje nejen se zásadami tohoto náboženství, ale také s jistými pravidly muslimského 

světa, informuje také o tom, jak tato pravidla vznikla. Dle mého názoru podává tato kniha 

ucelený obraz islámu. Kniha je vhodná pro každého, kdo by rád nahlédnul do muslimské 

kultury.    

Islám a české země – J. Bečka, M. Mendel

Kniha Islám a české země29 se snaží zachytit styk Čech a muslimského světa. Faktem 

totiž je, že naše země nebyla muslimskou přítomností ovlivněna tolik, jako jiné evropské 

země (např. Maďarsko, Španělsko). Proto se u nás vyvíjí vztah k muslimům až nyní. Nemáme 

s nimi mnoho zkušeností (ty získáváme až v současné době), nevíme, co od nich čekat. 

Můžeme jen sledovat, jak se situace vyvíjela v okolních státech. Přestože se islám naší země 

příliš nedotýkal, věnují se autoři knihy těm několika momentům, kdy v minulosti došlo 

ke styku těchto dvou kultur. Od počátku 20. století začaly být styky české společnosti 

s muslimy častější, a tak se také kniha stává podrobnější. Zachycuje například neúspěšné 

                                                          
29

Islám a české země, Jiří Bečka, Miloš Mendel, Votobia, 1998
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pokusy o uznání islámu za státní náboženství, ale také shrnuje všechny pokusy o výstavbu 

mešit na našem území.   

Islám v srdci Evropy – M. Mendel, B. Ostřanský, T. Rataj

Publikace Islám v srdci Evropy30 (nakladatelství Academia 2007) je jakýmsi rozšířením 

knihy Islám a české země. Také Islám v srdci Evropy se zabývá stykem českých zemí a 

muslimského světa. Kniha však navíc obsahuje širší souvislosti. Zabývá se totiž nejen islámem 

v Čechách, ale také stykem ostatních evropských zemí s muslimy (například mapuje tureckou 

přítomnost v Evropě). Celá druhá kapitola se pak věnuje nejrůznějším xenofobním projevům, 

seznamuje s pojmy orientalismus a orientalistika a dále je podrobněji rozpracovává. Závěr 

kapitoly je pak věnován islamofobním projevům v Čechách. Další části knihy se pak shodují 

s obsahem publikace Islám a české země. Mapují, kdy a na jaké úrovni docházelo ke styku 

naší kultury s tou muslimskou. Jak se vyvíjela muslimská obec v rámci Československa a 

posléze v České republice. V závěru kniha sleduje současný vývoj islámu v České republice, 

zabývá se mediálním obrazem muslimů u nás, každodenními aktivitami muslimů či situací na 

knižním trhu. Autoři se domnívají, že literatury týkající se islámu je dostatek a že publikační 

činnost muslimských center v České republice je poměrně bohatá. 

Na českém trhu není k dostání jen výše uvedená literatura. Nicméně uvedené knihy 

jsou pro ty, kteří chtějí do muslimského světa nahlédnout, stěžejní a velmi důležité pro 

alespoň částečné pochopení chování muslimů.

4. TEPLICE

Město Teplice nikdy nebylo kulturně a etnicky homogenní oblastí. Je to dáno již jeho 

polohou v německém pohraničí. Obyvatelé města se tak vždy stýkali i s jinými kulturami. 

Například před druhou světovou válkou byl v Teplicích vysoký podíl obyvatel s německou 

národní příslušností (někteří také židovského vyznání). Svůj multietnický charakter město 

neztratilo ani po roce 1945, kdy došlo k vysídlení německého obyvatelstva. Etnická a kulturní 

pluralita města se zachovala díky přílivu novoosídlenců, kteří měli vyrovnat pokles 

obyvatelstva v druhé polovině 40. let. V 70. letech navíc byla v Teplicích zřízena Universita 

17. listopadu a k té náležela Fakulta jazykové a odborné přípravy. Zde se zahraniční studenti 

učili český jazyk a doplňovali si základní odborné znalosti nutné ke studiu vysoké školy. Na 

fakultě byli připravováni zejména po jazykové stránce. Přednášky se konaly v anglickém a 

francouzském jazyce.31 Také po roce 1989 neztratili tepličtí občané kontakt s cizinci. Díky 

rozvoji podnikání, cestovního ruchu a lázeňství začaly do Teplic kromě návštěvníků z blízkého 

Německa do Teplic proudit davy cizinců, zejména z arabských zemí, ale také např. ze zemí 

bývalého Sovětského svazu. V návaznosti na zdejší průmysl sem přijíždějí také početné 

skupiny Italů či Izraelců. Podíl cizinců v Ústeckém kraji viz. přílohy č. 3 a 4.
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Islám v srdci Evropy, Mendel, Ostřanský, Rataj, Academia, 2007
31

http://www.jtpunion.org/spip/IMG/html/Mladi_vpred.html
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4.1 Obyvatelstvo na teplicku

Populačním rozvojem regionu se zabývala Ludmila Kárníková v knize Vývoj 

obyvatelstva v českých zemích 1754-1914.32 Podle Kárníkové došlo k největšímu rozvoji 

regionu na konci 19. století. Region byl přitažlivý zejména díky rozvoji uhelných revírů. Poté 

došlo k dalšímu průmyslovému rozvoji kraje (v Teplicích sklářský průmysl) a zlepšení dopravy. 

V 60. letech 19. století totiž byla rozšířena železniční síť až na teplicko, díky čemuž se region 

propojil s Prahou a s Plzní. Vlivem těchto faktorů došlo v regionu k silnému populačnímu 

růstu. Ten byl způsoben zejména migrací dělníků, kteří do Teplic přicházeli za prací z jiných 

oblastí Rakousko-Uherska, hlavně z tradičně zemědělských krajů – západního Polabí a 

dolního Poohří (tabulka obyvatelstva viz. příloha č.1). Příliv nezaměstnaných sílil v 70. letech, 

v době krize. Přestože region prospíval, poukazuje Kárníková na problém národnostní 

smíšenosti dělnictva, která byla mnohdy „zneužívána k nacionalistickým štvanicím.“33 O 

národnostním složení oblasti se ale Kárníková více nešíří.  

Bližší informace o národnostním složení teplicka poskytují údaje ze sčítání lidu v roce 

1950.34 Ty ukazují nejvyšší podíl Čechů a Slováků. Třetí největší skupinu tvořili obyvatelé 

německé národnosti. Obyvatelé se dále hlásili k těmto národnostem: ukrajinská a ruská, 

polská, německá a maďarská. V dalších letech statistiky Českého statistického úřadu 

nevykazují národnostní složení obyvatel podle regionů, ale jen v celorepublikovém měřítku. 

Další údaje o národnostním složení teplicka pocházejí až z roku 2001 (viz. příloha č.2), kdy 

proběhlo zatím poslední sčítání lidu.35 Oproti roku 1950 přibyly romská a vietnamská 

národnost. Naopak ubyla maďarská národnost, ke které se tentokrát nikdo nehlásil. 

Z celkového počtu 50 010 obyvatel, které město Teplice má, se k české národnosti hlásilo 

46 706 z nich.

4.2 Církve na teplicku 

Podle záznamů ČSÚ ze sčítání lidu v roce 2001 je 9 289 občanů města Teplice věřících. 

Nejpočetněji je zastoupena církev římskokatolická s 6 861 věřícími. Českobratrská církev 

evangelická byla s 387 věřícími druhou nejpočetnější. Dále následovaly Církev 

československá husitská (366 věřících), pravoslavná církev (288 věřících) a Náboženská 

společnost svědkové Jehovovi (226). Tabulka s výše uvedenými údaji ohledně vyznání 

občanů města je uvedena v příloze č.5. Poněkud zarážející je fakt, že se ve výsledcích ČSÚ 

neprojevila teplická Židovská náboženská obec. Nejstarší zmínky o židech v Teplicích totiž 

pocházejí již z roku 1414.36  Židovská obec v Teplicích se potom ustanovila ve druhé polovině 

                                                          
32

Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754 – 1914, Ludmila Kárníková, Československá akademie věd, 1965
33

Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754 – 1914, Ludmila Kárníková, Československá akademie věd, 1965, 
str. 235
34

www.czso.cz/slbd./slbd.nsf/i/scitani_v_roce_1950
35

www.vdb.czso.cz/vdbvo
36

http://www.kehila-teplice.cz/stranka/historie
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sedmnáctého století.37 Vedení židovské obce se však domnívá, že se židé při sčítání lidu nijak 

více neprojevili kvůli obavám z antisemitismu. Sama obec v současné době čítá 116 věřících 

(v roce 2004 to bylo o 4 více), celkově je však podle vedení v Teplicích mnohem více židů, 

kteří provozují svou víru a žijí podle jejích zásad, raději se ale ke svému vyznání nijak veřejně 

ani oficiálně nehlásí. To vše kvůli již zmíněnému strachu z antisemitismu a kvůli narůstajícímu 

vlivu nejrůznějších nacionálních hnutí. Ke stavbě mešity se pak vedení obce staví veskrze 

kladně. Nesouhlasí jen s výběrem místa. Mešita s minaretem, by prý neměla být umístěna 

v rámci jediné „zelené“ a odpočinkové zóny v centru lázeňského města.

Zjištění této práce ohledně náboženské situace v Teplicích se od výsledků sčítání lidu 

poněkud liší. V rámci výzkumu byli osloveni představitelé církví, které jsou uvedeny na 

oficiálních internetových stránkách města,38 s žádostí o údaje o počtu jejich věřících. 

Výsledky jsou uvedeny taktéž v tabulce v příloze č.5. V průzkumech sčítání lidu se často 

objevují vyšší čísla. To z toho důvodu, že jednotliví představitelé církví uváděli údaje o 

plnoprávných či reálně praktikujících věřících. Tyto údaje tedy nezahrnují ty, kteří se k určité 

víře sice hlásí, ale mše nenavštěvují. Praktikujících věřících čítá římskokatolická církev 

v Teplicích 350, církev bratrská 45. Od roku 2007 v Teplicích působí také Církev bez hranic, 

která čítá 15 praktikujících věřících. Poměrně rychle v posledním desetiletí narostl počet 

následovníků pravoslavné církve, dle jejího teplického představitele až na 2000. Jedná se 

ovšem o čísla z celého teplického okresu. Tato církev také zaujala poměrně svérázný postoj 

ke stavbě mešity. K návrhu se prý zprvu stavěla kladně, s tou podmínkou, že také 

pravoslavné církvi bude umožněno postavit kostel v zemi investora. Tento návrh byl ale prý 

odmítnut, a proto se pravoslavná církev přidala na stranu odpůrců.

Organizátoři petice proti výstavbě mešity se také částečně podíleli na „Vyjádření 

církví a organizací severních Čech k plánované výstavbě mešity“(viz. příloha č. 6). Tento 

dokument, stejně jako petice občanů města proti výstavbě mešity, byl předán teplickému 

magistrátu. I zde se stejně jako v petici objevují obavy z islámského extremismu. Upozorňuje 

se zde na to, že islám je silně ortodoxní a militantní náboženství. Principy islámu jsou podle 

autorů zcela neslučitelné s našimi kulturními a duchovními hodnotami. Jsou přesvědčeni, že 

islám využívá mešit k hlásání svých militantních postojů. „Vznikem mešit u nás by došlo ke 

vzniku právě těchto míst a tím i obrovskému riziku teroristických útoků na našem území.“39

Tvrdí, že respektují svobodu vyznání, potřeby věřících, kteří do Teplic přijíždějí na léčebné 

pobyty, ale prý dostatečně pokrývá modlitebna v rámci areálu lázní. Mešita zde není 

vnímána jako stavba, která by „měla vyplnit mezeru v duchovní potřebě obyvatel Teplic.“40

Třetí bod daného vyjádření se odvolává na netoleranci muslimů a tvrdí, že této netoleranci 

nelze jen ustupovat a přihlížet poté, co jsme si zažili útlak komunismu. Pod dané prohlášení 

                                                          
37

Tuto informaci nemá Židovská obec nijak archivně podloženu. Z druhé poloviny sedmnáctého století však 
pochází zmínka o prvním rabínovi v Teplicích. Židovská obec potom vychází z předpokladu, že pokud byl na 
území Teplic rabín, nutně musela existovat také Židovská obec, kterou by vedl. 
38

http://www.teplice.cz/cz/vyhledavani/?srch=c%C3%ADrkve
39

str. 1, bod 1, Vyjádření církví a organizací severních Čech k plánované výstavbě mešity v Teplicích
40

str.1, bod 2, Vyjádření církví a organizací severních Čech k plánované výstavbě mešity v Teplicích
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se podepsalo devět představitelů církví na severu Čech. Z těch teplických však jen jedna, 

Křesťanské společenství víry.

4.3 Komunita muslimů v Teplicích

4.3.1 Muslimové s trvalým bydlištěm v Teplicích

Z celkového počtu obyvatel města v současné době tvoří 1% obyvatelé z arabských 

zemí, kteří se zde usadili natrvalo. Většina z nich jsou bývalí studenti zdejšího školícího 

střediska (Universita 17. listopadu). Jsou to zejména lékaři, kteří původně studovali 

v teplickém školícím středisku a kteří později přivedli do Teplic také své spolužáky z vysoké 

školy. Všichni mnou oslovení informátoři se vzácně shodují na tom, že drtivá většina Arabů 

v Teplicích jsou lékaři. Někteří dokonce s trochou nadsázky tvrdí, že mezi těmito muslimy lze 

v mešitě najít prakticky jakéhokoli lékařského specialistu – od urologa, přes chirurga až po 

ortopeda. Některé do Teplic přivádějí podnikatelské záměry v oblasti cestovního ruchu. 

Podle informátora A1 je ale nejčastějším důvodem k odchodu Arabů z vlastní země tamní 

politická situace. Tito političtí imigranti jsou často zaměstnáváni jako taxikáři nebo 

tlumočníci.  Na Teplicích je nejvíce láká klidné prostředí a právě cestovní ruch, který zaručuje 

styk s vlastní kulturou. V období lázeňské sezóny se totiž počet návštěvníků z arabských zemí 

několikanásobně zvyšuje.

4.3.1.1 Rodina 

Imigranti z arabských zemí si v Čechách často zakládají rodinu. Mnohdy své 

rozhodnutí založit rodinu odkládají, protože stále doufají v návrat do své země, postupně ale 

zakládají rodiny a s ohledem na děti, které se narodily do určitého kulturního prostředí, 

nakonec tito imigranti v zemi zůstávají natrvalo. 

Dle statistik převládají etnicky smíšená manželství. Muslim si ovšem nesmí vzít 

ateistku. Manželství s ženou jiného vyznání však z pohledu muslimů nic nebrání. Podle 

Topinky41 je sňatek cestou k získání trvalého pobytu. Sám Topinka však dodává, že tomu tak 

nemusí nutně být ve všech případech. Nezřídka se stává, že se muslim ožení s Češkou, která 

později konvertuje k islámu. Muslimové jsou však zvyklí na velkorodinu a v Čechách občas 

postrádají „síť podpory a pomoci“, kterou jim jejich širší rodina poskytuje.42 Rodiny imigrantů 

v Teplicích nemají specifické čtvrti, ve kterých by se cíleně usidlovaly. Výběr místa bydliště 

závisí obvykle na daných možnostech rodiny nebo jej určuje dosavadní bydliště českého 

partnera. Finančně i místně ale většinou nejvíce vyhovuje sídliště Prosetice, které dokonce 

sousedí se čtvrtí Šanov, kde se tepličtí muslimové již tradičně scházejí. Jak již ale bylo řečeno, 

vše záleží zejména na možnostech rodiny.
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Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt, Daniel Topinka, Ministerstvo vnitra ČR, 
2006/2007
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Integrační proces muslimů v České republice – pilotní projekt, Daniel Topinka, Ministerstvo vnitra ČR, 
2006/2007, str. 73
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4.3.1.2 Jazyk

Protože tito imigranti nakonec zůstávají v zemi trvale a nacházejí zejména partnery 

z českého kulturního prostředí, je pro ně nezbytné zvládnout také český jazyk. To, že se 

někteří živí i jako tlumočníci snad do jisté míry svědčí o tom, že se to těmto imigrantům daří. 

Při učení češtiny však musejí zdolávat jisté překážky. Je nutné si uvědomit, že čeština a 

arabština jsou jazyky pocházející z naprosto odlišných jazykových rodin. Kromě překonání 

potíží s gramatikou (předpony, kmen u sloves apod.) a s výslovností některých hlásek (P 

versus B, O versus U) je nutné vypořádat se také s rozdílnou gestikulací a nonverbálními 

významy.43 Již zmiňovaní lékaři se potom velmi dobře naučili český jazyk v rámci svých 

vysokoškolských studií.

4.3.1.3 Provozování víry a styk s ostatními příslušníky komunity

Imigranti stále zůstávají věřícími, a pokud je to jen trochu možné, snaží se i nadále 

dodržovat své zvyklosti. Podle informátora A1 v tomto směru hraje významnou úlohu 

mešita.44 Přestože v současnosti není z ekonomických důvodů otevřená každý den, je to 

místo, kde se lze setkat s ostatními členy komunity, popřípadě od nich získat pomoc (ať již ve 

formě peněz nebo rad). V mešitě se také konají různá shromáždění, společné akce a oslavy. 

Nefunguje tedy jen jako místo, kde se věřící pomodlí a vzápětí odchází. Je to také místo, 

které věřícím poskytuje poměrně hustou síť sociálních vazeb. 

Arabští imigranti si udržují silné vazby v rámci své skupiny i mimo svou zemi. Kromě 

mešity se tradičním místem setkání stávají podniky arabských majitelů, nejčastěji čajovny. 

Interiéry těchto zařízení navozují zákazníkům atmosféru jejich domoviny, jedná se o 

prostředí, kde platí právě jejich pravidla a jejich zvyky. Více než s „cizími“ lidmi, se však tito 

imigranti snaží udržet si blízké vazby s rodinou (pokud s nimi imigrovala). Pokud je rodina 

daleko, pak právě komunita příchozích do Teplic tvoří jakousi náhradu rodiny a členové této 

komunity si mezi sebou vytvářejí velice silné vazby a pouta. 

Arabští imigranti se tedy tradičně drží svých míst. Míst, kde se lze setkat s ostatními 

příslušníky dané komunity. Podle informátora A3 se nesetkávají s nějakými otevřenými, 

xenofobními projevy ze strany obyvatel Teplic. O to více je pak prý mrzela situace, která 

okolo stavby nové mešity vznikla. Informátor A3 shrnuje, že zřejmě ještě nenadešel ten 

správný čas. Díky své izolovanosti navazují tito imigranti přátelství s obyvateli Teplic zejména 

prostřednictvím svých nových rodin.    
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www.auccj.cz/?p=s6
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V Teplicích je v současné době muslimům k disposici modlitebna v Kollárově ulici, která spadá pod správu 
Muslimské nadace v Praze. Na muslimských internetových stránkách je tato modlitebna oficiálně vedená jako 
mešita.
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4.3.2 Turisté z arabských zemí

Přestože Teplice jsou lázněmi s celoročním provozem, největší počet turistů přijíždí 

do Teplic zejména v období od jara do podzimu, přičemž návštěvnost vrcholí v letních 

měsících. Ročně lázně navštíví zhruba 19 000 klientů, z toho až 11 000 tvoří cizinci.45

Kmeťová ve své práci analyzuje počty klientů teplických lázní v období od roku 1997 

do roku 2003. Kromě čísel uvádí také národnost klientů, kteří se v Teplicích léčili. Po celé 

zkoumané období přetrvává vysoká návštěvnost klientů z arabských zemí, pro které jsou 

charakteristické zejména dlouhodobé léčebné pobyty. Tradičními hosty lázní jsou již také 

Finové a Holanďané. I ti navštěvují Teplice od roku 1997. Jejich pobyty jsou však podstatně 

kratší než je tomu u arabské klientely. Od roku 2000 pak do Teplic přijíždí velký počet 

pacientů z Německa a od roku 2003 Teplice stále častěji vyhledávají také klienti z rusky 

hovořících zemí.46 Bližší čísla týkající se národnosti klientů lázně neuvádějí s poukazem na 

citlivost těchto dat.

4.3.2.1 Charakteristika klientely z arabských zemí

Již od devadesátých let přijíždějí do Teplic na ozdravný pobyt pacienti z arabských 

zemí, zejména ze Saudské Arábie, Sýrie a Turecka. Klienti cestují s celou rodinou. Tomu také 

odpovídají ubytovací zařízení, ve kterých se tito pacienti zdržují. Pokud není pacient upoután 

na lůžko, pronajímají si klienti většinou celé domy nebo byty. Tradičními oblastmi s těmito 

ubytovacími kapacitami jsou v Teplicích čtvrti Šanov a Valy. Tyto čtvrti se nacházejí v blízkosti 

Císařských a Nových lázní a u lázeňského domu Beethoven. Pokud musí pacient zůstat na 

lůžku, bývá i s rodinou ubytován v některém ze zmiňovaných lázeňských domů. 

Klienti, kteří do Teplic přijíždějí, jsou velmi movití. Protože necestují sami, ale s celou 

rodinou, znamenají nejen pro lázně, ale také pro město nemalý finanční přínos. Kromě 

bohatých šejků s rodinami jezdí na ozdravný pobyt do Teplic také vojáci z Kuvajtu, kterým 

vláda pobyt v lázních hradí. I tito klienti cestují s celou svou rodinou a vládní příspěvek se

vztahuje nejen na vojáky samotné, ale také na jejich doprovod. Proto rovněž tito hosté 

nemalou měrou přispívají k lepší ekonomické situaci města. Kromě těchto bohatých klientů 

lázní ale do Teplic poslední dobou přijíždějí také méně bohatí pacienti. I ti si ale mohou 

dovolit sami hradit poměrně drahé léčebné výlohy a ubytování.

4.3.2.2 Pobyt v Teplicích

O zprostředkování pobytu se většinou starají ti, kteří se rozhodli v Teplicích zůstat 

natrvalo. Mnoho z těchto Arabů s trvalým pobytem v České republice se často angažuje 

v oblasti cestovního ruchu. Někteří vlastní nebo vedou cestovní kanceláře, jiní mají na starost 

zejména péči o arabské klienty a figurují spíše jako delegáti – například vyzvedávají klienty na 

letišti, dělají průvodce městem apod. Protože tito podnikatelé v oblasti cestovního ruchu 
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v Teplicích dlouhodobě pobývají, slouží klientům také jako překladatelé. Pokud klienti 

nevyužijí služeb teplických-arabských cestovních kanceláří, kupují si pobyty v teplických 

lázních u cestovních kanceláří ve své rodné zemi. S cestováním „na vlastní pěst“ se lze setkat 

jen ve výjimečných případech a zejména u těch, kteří do Teplic necestují poprvé. 

Jak již bylo uvedeno výše, pokud klienti nebydlí přímo v lázních, pronajímají si 

v Teplicích byty či domy. Tento pronájem bývá klientům zprostředkován některým 

z arabských podnikatelů, domy jako takové však většinou patří Čechům. Tradiční „arabskou“ 

čtvrtí se postupně stává čtvrť Šanov. Je zde poměrně velké množství ubytovacích kapacit a 

také lázeňské domy jsou nadosah. V této čtvrti také funguje celá řada podniků, které vlastní 

Arabové s dlouhodobým pobytem v Teplicích, např. čajoven. Součástí této čtvrti je také 

menší park, kde se zejména v podvečer lázeňští klienti rádi scházejí. Mimo Šanov a lázně se 

arabští klienti příliš nepohybují. Nezřídka je možné potkat tyto klienty na ulici ve městě, 

avšak nikoli v tak silné koncentraci jako v Šanově. Tato čtvrť funguje jako jakýsi styčný bod 

pro komunikaci s krajany nebo alespoň s lidmi z podobného kulturního prostředí. Dalším 

místem, kde je možné na krajany narazit, je mešita.

Modlitebna byla v Teplicích zřízena již v devadesátých letech v rámci lázeňských 

komplexů. Šlo o jednu vyhrazenou místnost pro lázeňské hosty. Těm ale později tato 

místnost kapacitně nevyhovovala. Dnes funguje mešita v Kollárově ulici (také nedaleko čtvrti 

Šanov). Jedná se o místo, které spadá pod správu Islámské nadace v Praze. Muslimové 

v Teplicích ale nemají k disposici celou budovu. Je jim vyhrazeno jen jedno patro v rámci 

kancelářského objektu. Turisty jsou však tyto prostory hojně navštěvovány, a tak se právě 

z mešity stává další místo, kde dochází ke styku s komunitou krajanů.

Jak již bylo zmíněno výše, klienti z arabských zemí se snaží držet spíše pospolu a 

scházet se na tradičních místech. Nejčastější kontakt, ke kterému mezi obyvateli Teplic a 

Araby dochází, je na rovině poskytování služeb. Těch arabská klientela hojně využívá. 

Nejedná se jen o služby v oblasti ubytování, ale zejména ženy hojně využívají kadeřnických a 

kosmetických salonů apod. Poskytovatelé služeb jsou totiž schopni a ochotni vyjít 

požadavkům muslimské klientely vstříc (například když nesmí být v salonu cizí muž, lázně 

dokonce vyhradily jeden den v týdnu výhradně pro plavání muslimek apod.). Protože se 

mnozí pacienti každoročně do Teplic vrací, vznikají i přátelství. To ovšem není příliš častým 

jevem, protože se tito klienti v průběhu svého pobytu pohybují zejména mezi svými krajany.     

5. HISTORIE VÝSTAVBY MEŠITY V TEPLICÍCH

5.1 První pokus o výstavbu mešity

První pokus o výstavbu mešity v Teplicích proběhl již v roce 1995. Tehdy se objevil 

investor ze Spojených arabských emirátů, pravidelný host teplických lázní. Ten byl ochoten 

stavbu nejen financovat, ale také ihned předložil hotový plán stavby. S investováním tohoto 

typu měl již zkušenosti z několika předchozích akcí. 
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Mešita měla stát na místě poblíž lázeňského komplexu a nedaleko bývalé židovské 

synagogy. Budova neměla sloužit jen jako modlitebna, ale mimo jiné zde měly probíhat např. 

kurzy cizích jazyků (angličtina, arabština). Magistrátu města Teplice se záměr líbil, zastupitelé 

chtěli z města udělat multikulturní centrum. Proti stavbě se ale v té době postavili 

představitelé církve bratrské, římskokatolické, českobratrské evangelické a církve 

československé husitské. Ve svém dopise radnici označují tyto církve islám za velice 

ortodoxní a agresivní náboženství. Dále tvrdí: „Jsme zemí s křesťanskou tradicí, a stavba 

mešity by tedy vzhledem k naší historii a kulturnímu dědictví minulých staletí byla spíše

ztrátou než ziskem.“47 Dalo by se říci, že se teplická radnice této reakce zalekla. Celý projekt 

dala k posouzení ministerstvu zahraničí České republiky. Za těchto okolností ale raději 

investor od svého záměru upustil.

5.2 Druhý pokus o výstavbu mešity

Druhý pokus o stavbu mešity proběhl na přelomu let 2003 a 2004. Investorem byla 

v tomto případě firma AL. KAITOOB COMPANY spol. s.r.o. Jednatelem této společnosti je pan 

Kantar, při jednáních s městem se však nechával zastoupit kanceláří architekta mešity.48

Investor chtěl postavit Orientální a kulturní centrum, jehož součástí neměla být jen budova 

mešity (včetně minaretu), ale také knihovna, ubytovací a gastronomické zařízení. V zásadě by 

tak toto Orientální centrum odpovídalo odborným definicím, kde je mešita charakterizována 

nejen jako modlitebna, ale také jako vzdělávací centrum.49 Svůj návrh investor podal 1. října 

2003.

Celý objekt měl být vystavěn na okraji Zámeckého parku, v cípu zbytku dvora U 

Opiček. Opičky zde v parku reálně jsou a také to, že v jejich blízkosti je dětské hřiště, mohlo 

sehrát svou roli.  Orientální centrum mělo navazovat na hospodářské budovy.  Konkrétně se 

jednalo o adresu U Zámecké zahrady 2374/1 (viz. příloha č.7). Park sousedí se čtvrtí Valy, což 

je taktéž patrné z přílohy. Už od období komunismu je tato čtvrť považována za jedno 

z nejprestižnějších míst k bydlení. Právě Zámecký park, jeden z největších v Teplicích, 

zajišťuje obyvatelům Valů spojení s centrem města. Tato oblast je místními obyvateli velmi 

vyhledávanou zejména kvůli klidnému prostředí. 

Stejně jako před deseti lety se město k návrhu vyjádřilo veskrze kladně.  Plán stavby 

vyhovoval i podmínce šetrnosti vůči životnímu prostředí. Pozemek se totiž nachází 

v ochranném pásmu léčivých vod. Celá stavba ale neprošla návrhem na vydání územního 

rozhodnutí, které bylo nejprve přerušeno a poté doplněno o ústní projednání. 

Problematickou se zde totiž stala nepřesná formulace ohledně „pohody bydlení“ ze 

stavebního zákona č. 50/ 1976 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Obyvatelé protějších domů se totiž proti výstavbě Orientálního centra ohradili. Byla 
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tedy prodloužena lhůta pro uplatnění námitek a celou situací se zabýval také odbor kultury 

Krajského úřadu v Ústí nad Labem. 

Nakonec byla sepsána petice, kterou podepsalo necelých pět tisíc obyvatel. V 

petičním výboru zasedali Mgr. Miloš Kejzlar, Zdeněk Bříza a Oldřich Vlk. V petici se sice píše 

zejména o hrozbě terorismu, ale mešita měla stát v prestižní vilové čtvrti, a tak se lze 

domnívat, že i poloha Kulturního centra sehrála svou roli při negativních ohlasech teplických 

občanů. K této domněnce zavádí i skutečnost, že Občanské sdružení, které sepsalo proti 

mešitě petici, si zvolilo název „Chceme Bydlet“. Podle práce H.CH. Scheu „vyvolává 

v evropských státech budování representativních mešit v orientálním stylu a někdy včetně 

minaretů větší rozruch“50 než nenápadná místa, ve kterých může nezúčastněný občan 

poznat sakrální stavbu jen těžko. 

Magistrát města Teplice si dále nechal zpracovat posudek od České komory 

architektů. Ta nebyla proti, neshledávala ve stavbě nic, co by bylo v rozporu s územním 

plánem.  I z dalších posudků, které si město nechalo zpracovat, vyplynulo, že stavba mešity 

by byla pro město přínosná. „Výstavba mešity s minaretem jako drobné kulturní stavby je 

tradičním obohacením romantických úprav anglických parků a doplněním již stojících 

drobných staveb v teplickém parku.“51 Ve zprávě architekta se dále píše, že mešita 

s minaretem by byly sníženy a to tak, aby byly do prostoru citlivě zakomponovány. Pan 

Koutský, od kterého si město Teplice nechalo vypracovat posudek, ve svém vyjádření 

dokonce tvrdí, že každé etnikum by mělo mít svou městskou část. Opět probíhala ústní 

jednání, která zahrnovala také stížnosti obyvatel dané čtvrti. Město se opíralo zejména o 

vyjádření komory architektů a o názor pana Koutského. Postoj magistrátu ale stále nebyl 

jednoznačný, a tak 1. srpna 2004 podal investor zpět vzetí, čímž se všechna jednání zastavila. 

Dalo by se říci, že i v tomto případě v Teplicích mešita nestojí kvůli váhavému postoji 

města, které se zdráhalo, i přes všechny získané posudky, jednoznačně přiklonit na stranu 

investora.

5.2.1. Právní hledisko výstavby mešit 

Protože v České republice zatím žádný soudní spor ohledně výstavby mešit 

neproběhl, nelze předem určit ani nastínit, jak by naše soudy v dané věci rozhodly. Německo 

se však s tímto problémem již delší dobu potýká, a tak je možné si vytvořit alespoň hrubou 

představu o tom, jak by dané spory mohly probíhat. Tento problém řeší ve své práci H. CH. 

Scheu.52
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V Německu jsou soudní spory o výstavbu mešit poměrně časté. Otázka výstavby 

mešit se dokonce stala předmětem jednání na Německé islámské konferenci. Ta se v březnu 

roku 2008 usnesla, že „budování nových reprezentativních mešit je důležitým krokem na 

cestě k integraci muslimů, protože mešita dokumentuje trvalou přítomnost náboženských 

komunit.“53 Zákony jednotlivých Spolkových republik však nejsou v této otázce jednotné a 

záleží jen na dané republice, jak u konkrétního případu rozhodne. Scheu uvádí případ z roku 

1992, kdy se soused ohradil proti plánované stavbě mešity ve své čtvrti. Žalobce se opíral 

zejména o argument, že provoz mešity s sebou přinese hlavně nárůst dopravy, „na který není 

městská část připravena.“54 Soud tuto žalobu odmítnul a poukázal na to, že náboženské 

zájmy v tomto případě převyšují nad zájmy sousedů pozemku. Soud, ke kterému se žalobce 

odvolal, se přiklonil na jeho stranu. Rušení sousedů v době ranní modlitby totiž soud shledal 

nepřiměřeným. Nejvyšší soud ale konstatoval, že „sousedé musejí akceptovat takovou 

úroveň narušení, která je běžná pro okolí sakrálních staveb.“55 V otázce výstavby mešit se 

tedy německé soudy nakonec přiklánějí k argumentům podporujícím stavbu.

5.3 Potřeba postavit mešitu v Teplicích

V arabských zemích je státním náboženstvím islám. Toto náboženství svým věřícím 

ukládá některé povinnosti.56Mezi ty patří také povinnost modlit se pětkrát denně. Jak již bylo 

řečeno, drtivá většina turistů přijíždějících do Teplic jsou právě klienti z arabských zemí. 

Lázně se tedy snažily této klientele vyjít vstříc a zřídily v konferenčním sále jakousi provizorní 

modlitebnu. Ta ale s dalším rozkvětem turismu přestala být vyhovující, a tak se v polovině 

devadesátých let začaly ozývat první hlasy ohledně nutnosti zřízení nějaké oficiální 

modlitebny. V následujícím desetiletí se pak konaly hned dva pokusy o výstavbu mešity na 

území města Teplice. Mešita v Teplicích sice stále nestojí, ale muslimská obec zaznamenala 

alespoň dílčí úspěch, protože v Kollárově ulici 2807/8 byla zřízena muslimská modlitebna. 

Tato modlitebna sice vyhovuje podmínkám daným islámem, přesto však má i své 

nedostatky. V letních měsících je jedním z těchto nedostatků kapacita (v tomto období do 

Teplic přijíždí nejvíce turistů). Dalším problémem jsou finance, a tak je tato modlitebna 

otevřena jen jednou týdně, v pátek.57 Přese všechny problémy je ale teplická muslimská obec 

třetí největší v České republice. Větší bychom našli jen v Praze a v Brně.

Podle informátora A1 je zdejší modlitebna důležitá nejen z náboženského hlediska. 

Říká, že funguje také jako místo, kde vždy, když se ocitnete v nějakých potížích, najdete 
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pomoc, a to nejen náboženskou, ale také např. finanční. Nově příchozím toto místo zase 

umožňuje navázat kontakt s ostatními příslušníky dané kultury.

Modlitebna se snaží zajistit věřící ve všech oblastech jejich života. Jsou zde pořádány 

také nejrůznější kurzy, např. každou sobotu se konají lekce Koránu pro arabsky mluvící muže. 

Program je ale momentálně zaměřen zejména na děti. Dospělý si prý se sebou v cizí zemi 

poradí mnohem lépe než dítě, které se najednou ocitne v jiné kultuře. Proto je podle místní 

muslimské komunity nutné věnovat mu patřičnou péči.  

Tepličtí muslimové se ale stýkají také mimo modlitebnu. Zejména ve čtvrti Šanov je 

poměrně vysoké procento podniků patřících Arabům a právě tyto podniky také slouží jako 

jakési styčné body pro tuto komunitu. Scházet se mohou např. ve vlastních čajovnách či 

cukrárnách. 

Pro informátora A1 by pro muslimskou obec stavba mešity znamenala zejména 

oficiální uznání muslimské přítomnosti v Teplicích.

6. DISKURSY

Jednotlivé diskursy z této kapitoly byly vytvořeny na základě výpovědí informátorů, se 

kterými byly vedeny polostrukturované rozhovory. Citlivost tématu této práce se projevovala 

dvojím způsobem - někteří odpovídali stroze, pouze na to, na co byli dotazováni, jiní se 

naopak velice rozlítili a velmi podrobně svůj názor na věc popsali. 

6.1 Diskurs obyvatel Teplic

V rámci výzkumu bylo osloveno 15 obyvatel Teplic. Do tohoto vzorku nebyli zahrnuti 

obyvatelé čtvrti Valy, kterým je věnován samostatný diskurs. Mezi obyvateli Teplic se však 

objevilo mnohem více nerozhodných hlasů, než například u obyvatel čtvrti Valy.58

Z oslovených se za výstavbu mešity jednoznačně postavili dva informátoři. Tři by stavbu spíše 

povolili, čtyři jsou nerozhodní, dva by mešitu spíše nepostavili a čtyři informátoři by stavbu 

určitě nepovolili. Pro účely této práce jsou z důvodu zajištění anonymity informátoři z Teplic 

označeni jako T1-T15.  

6.1.1 Hlasy pro mešitu

Ani jeden ze dvou informátorů, kteří se za mešitu postavili, se nedomníval, že by 

plánované Orientální centrum mělo být kontroverzní stavbou. V dalších pohledech se však 

liší. Jeden mluvil o své toleranci a o tom, že pokud v Teplicích mohou stát nejrůznější 

katolické kostely, pokud může fungovat židovská obec i pravoslavné kostely, pak nevidí 

problém, aby zde stála také mešita, tím spíše, když neměla být financována ze zdrojů města, 

ale zahraničním investorem. Dále narazil na otázku terorismu, k té se vyjádřil následovně: 
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„Mešitu si do povětří nevyhodí. Horší než mešita by byl radar,59 u radaru bych se bál 

terorismu víc.“

Druhý názor se zcela vymyká všem kategoriím. Neprojevil se zde žádný z motivů, 

které se u informátorů často opakovaly. Informátor se za stavbu postavil, ale jen z toho 

důvodu, že její zamítnutí podle jeho názoru mělo znamenat jakousi pomstu. Problém podle 

něj totiž nespočívá na straně muslimů nebo turistů z arabských zemí. Problém dle jeho 

názoru způsobili imigranti z arabských zemí, kteří se v Teplicích trvale usadili, a kteří se 

realizují v oblasti cestovního ruchu. Informátor byl již před revolucí zaměstnán v teplických 

lázních, a tak porovnával vztah arabských klientů k zaměstnancům lázní před a po revoluci. 

Před revolucí prý do Teplic jezdili zejména velice bohatí klienti, kteří si zakládali na tom, aby 

se o ně starali stále stejní lidé, pokud byli turisté s jejich službami spokojení. Podle 

informátora se tak vytvořila celá řada velice dobrých vztahů, protože arabská klientela 

dokázala velice dobře ocenit dobré zacházení. A to nejen finančně, ale také svým chováním. 

Problém podle názoru informátora nastal po revoluci, kdy se péče o tyto turisty ujali arabští 

imigranti, kteří dodnes fungují jako zprostředkovatelé služeb. Podle informátora poskytují 

záměrně klientům již na letišti klamné a neúplné informace, a tak se může zdát, že arabští 

klienti se změnili a zpychli. Klamavá je prý například informace o tom, že zaměstnanci lázní se 

na klienty usmívají jen kvůli vysokému spropitnému, že dostávají peněz dost. Klienti, kterým 

byly takovéto informace poskytnuty, pohlížejí pak na zaměstnance lázní s velikou nedůvěrou. 

Pokud se již podaří, že se opět mezi zaměstnancem a klientem vytvoří vřelý vztah, stále tito 

imigranti vystupují jako prostředníci, kteří tyto vztahy narušují, například tím, že nepředávají 

zaměstnancům lázní přátelskou korespondenci od turistů, kteří se již vrátili do své domovské 

země. Podle informátora se tedy nejednalo o „ne“ kvůli mešitě jako takové či kvůli turistům 

z arabských zemí, ale spíše to podle něj bylo „ne“ právě těmto arabským imigrantům, kteří 

mezi Čechy a Araby narušují vztahy. Jelikož mešita by nesloužila těmto imigrantům, ale spíše 

turistům, kteří Teplicím přinášejí značný prospěch, domnívá se informátor, že by bylo vhodné 

stavbu postavit.     

Ze tří informátorů, kteří se vyslovili spíše pro stavbu mešity, dvěma změnila vnímání 

arabské kultury cesta do zahraničí, do muslimské země. Pobyt v muslimské zemi jim prý 

pomohl opravit si zkreslený pohled na tuto kulturu. Jeden z nich by pak mešitu spíše postavil, 

protože se nedomnívá, že cesta nebo emigrace do cizí země musí nutně znamenat upuštění 

od svých hodnot nebo od svého náboženství. Právě cesta do zahraničí prý oběma 

informátorům pomohla uvědomit si, že jsou to také „lidé“ a že bychom vůči nim měli být 

tolerantní. Zatímco jeden z informátorů by ale mešitu v Teplicích spíše postavil, druhý by ji 

sice postavil, ale raději na některém odlehlejším místě, aby nedocházelo ke kulturním 

střetům, aby se muslimové vyhnuli negativním ohlasům a aby měli prostor, který by se mohl 

stát čistě muslimským. 
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Informátor naráží na plány postavit americkou protiraketovou základnu na území České republiky.
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Další informátor měl nejprve problém s tím, že postavit kostel v muslimské zemi by 

nebylo možné, což je pro něj silný argument proti. Na druhé straně si ale myslí, že pokud již 

turisté z arabských zemí do Teplic jezdí a znamenají pro město velký finanční přínos, měla by 

se jim stavba asi povolit. 

6.1.2 Ambivalentní názory 

U dvou ze čtyř informátorů, kteří mají vůči stavbě mešity v Teplicích nejednoznačný 

postoj, sehrála důležitou roli obava, že je muslimská kultura až příliš odlišná od té naší. 

Objevoval se zde pocit nejistoty, že je vůbec možné nějakým způsobem skloubit hodnoty 

obou kultur. Na druhou stranu ale nepopírají kulturní či architektonický přínos stavby.

Pro dalšího informátora se stala klíčovou otázka financí. Tvrdil, že v době, kdy byla 

otázka stavby Orientálního centra aktuální, neměl příliš informací. Pokud by si však 

muslimové měli stavbu zaplatit sami, pak by s mešitou informátor neměl problém. Jiné by to 

ale bylo v případě, že by stavbu financovalo město nebo stát, protože by se utrácely peníze 

daňových poplatníků za něco, co by zřejmě většina z nich vůbec nevyužila. 

Čtvrtý informátor s nejednoznačným postojem tvrdí, že stavět mešitu kvůli lázeňským 

hostům je nesmysl. Čechům se také podle jeho názoru nevychází vstříc, a tak by považoval za 

nejlepší řešení, kdyby se muslimové zařídili podle svého, postavili si něco svého někde 

„stranou“, kde by nerušili okolní společnost. Za tohoto stavu by informátor se stavbou 

podobného rázu neměl problém.

6.1.3 Hlasy proti mešitě

6.1.3.1 Xenofobní argumenty

  Dva informátoři se vyjádřili spíše proti stavbě mešity. Jeden tvrdí, že pokud zde 

muslimové chtějí žít, musejí se přizpůsobit. Druhý nemá o muslimech a arabské kultuře příliš 

dobré mínění obecně, na druhé straně ale přiznává, že informace, které o dané kultuře má, 

mohou být nedostatečné. Tvrdí, že kdyby měl o stavbě rozhodovat, spíše by ji zamítnul, ale 

pokud by se stavba mešity realizovala, nijak by proti tomu neprotestoval a v zásadě by mu to 

nevadilo. 

Z celkových patnácti oslovených se čtyři proti mešitě ostře postavili. Tři vyjadřují své 

xenofobní názory následujícími argumenty: Jsme malý stát, a tak bychom si měli své kulturní 

dědictví chránit. Informátor T9 uvádí jako příklad Karlovy Vary, kde dle jeho názoru bylo 

ústupků vůči Rusům příliš a vyjadřuje svou obavu, že pokud by Teplice realizovaly stavbu 

mešity, mohl by to být jeden ze zlomových ústupků, který by Teplice jejich obyvatelům 

naprosto odcizil. Dalším argumentem je pocit, že arabská kultura je natolik odlišná, že 

v našem prostředí působí jako pěst na oko. Podle posledního argumentu z muslimů pro 
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Teplice neplyne žádný finanční prospěch. Stačí tedy, že „si zabrali Šanov.“60 Proč jim tedy 

dávat další prostor, který vlastně patří nám. 

Poslední z informátorů, který s mešitou rozhodně nesouhlasí, se také připojuje 

k názoru, že se jedná o příliš odlišnou kulturu, k tomu ale dodává, že naše stálé ústupky by 

mohly vést ke stavu, kdy by se u nás začalo dít něco, co jsme vlastně sami nechtěli. Ilustruje 

to na metafoře s kuřákem v nekuřáckém bytě, kterému kouřit uvnitř dovolíme. Informátor 

reflektuje také argument, týkající se finančního prospěchu města, který Teplicím klienti 

z arabských zemí přinášejí. Domnívá se ale, že tento argument je čirý alibismus.

6.2 Diskurs obyvatel Valů

Ve čtvrti Valy mělo být Orientální centrum postaveno. Právě obyvatelé Valů se však 

proti stavbě ohradili. Nejbližším sousedům plánované stavby se nelíbilo, že o plánované 

stavbě nebyli dostatečně informováni a že je magistrát nepřizval jako účastníky územního 

řízení. Právě lidé z nejbližšího okolí mešity se domnívali, že by provoz mešity snížil kvalitu 

bydlení v této čtvrti. Obávali se zejména hluku z minaretu. 

Z deseti oslovených obyvatel této čtvrti se šest proti stavbě ostře ohradilo, jeden na 

danou věc neměl vyhraněný názor a třem by stavba nijak nevadila. Kvůli zajištění anonymity 

jsou v této práci informátoři označeni jako V1 – V10.

6.2.1 Hlasy pro mešitu

Tři informátoři se za stavbu mešity ve čtvrti Valy jednoznačně postavili. Nevidí 

problém v tom, aby si muslimové vybudovali modlitebnu ve městě, kde žijí. Do lázní pak 

v letních měsících přijíždí velké množství muslimů, takže mešita by podle nich byla plně 

využita. Terorismu, o kterém je zmínka také v petici sepsané proti stavbě, se prý nebojí. 

Informátor V2 k tomu říká, že „pod svícnem je největší tma.“ Informátor V5 tvrdí, že když už 

v Teplicích stojí pravoslavný kostel, není takový rozdíl, když by zde byla postavena také 

mešita. Jeden z informátorů pak stavbu podporoval zejména proto, že muslimy v letních 

měsících ubytovává a má s nimi ty nejlepší zkušenosti. Nevidí tedy problém v tom vyjít jim 

nějakým způsobem vstříc. Nemá dojem, že by bylo nutné se muslimů obávat. Trochu se ale 

pozastavil nad výběrem místa. Mešita na konci parku, klidové zóny, se mu nezdála jako 

nejvhodnější řešení, v zásadě s ním však žádný problém neměl. 

Názory obyvatel Valů nebyly tak jednoznačně proti výstavbě mešity, jak se mohlo na 

první pohled zdát. V médiích byli prezentováni jako skupina obyvatel, která by za žádnou 

cenu stavbu mešity ve své čtvrti nepovolila. Jak je však z výše uvedeného patrné, ne všichni 

obyvatelé této čtvrti mají tak vyhraněný názor, jak bylo prezentováno. 
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Šanov je teplická čtvrť s vysokou koncentrací muslimů, zejména v letních měsících.
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6.2.2 Ambivalentní názory

Jeden z informátorů řekl, že myšlenka výstavby mešity v blízkosti jeho bydliště se mu 

příliš nelíbila. Muslimové v něm prý příliš důvěry nevzbuzují. Kdybychom chtěli postavit 

v muslimské zemi kostel, také by nám to prý nedovolili. Na druhé straně by se však něčemu 

architektonicky zajímavému ve svém okolí nebránil. A byl by ochotný tomu obětovat i část 

svého pohodlí. Hluk související s provozem mešity a přináležejícího minaretu by mu tedy 

nevadil a nevnímá ho jako pádný argument proti stavbě. 

6.2.3 Hlasy proti mešitě

Šest oslovených se stavbou mešity nesouhlasilo. Tři své postoje podporovali 

xenofobními argumenty, dva informátoři potom své stanovisko opírali zejména o obavy 

z terorismu. U dvou informátorů se k jejich stanoviskům jako další důvod proti mešitě 

připojila obava z hluku souvisejícího s provozem Orientálního centra a s minaretem. Jeden 

oslovený se stavbou nesouhlasil jen kvůli hluku. U jednoho převažovaly xenofobní 

argumenty spojené se strachem z terorismu. 

6.2.3.1 Xenofobní názory

Tři oslovení se stavbou mešity nesouhlasili, protože se obávali rozpínavosti arabské 

kultury. Jejich zvyky jsou podle informátorů neslučitelné s naším kulturním prostředím. Své 

zvyky by si muslimové měli dodržovat jen ve své vlasti, u nás by se však měli přizpůsobit. 

Pokud bychom my navštívili muslimskou zemi, také bychom podle informátorů museli 

respektovat jejich pravidla. Informátoři V4 a V7 pak narážejí na postoj muslimů vůči ženám. 

Myslí si, že ženy jsou tímto náboženstvím diskriminovány a nemají prakticky žádná práva. 

Informátor V4 připustil, že mu vadí zejména to, jak se muslimové ke svým manželkám 

chovají, a že kdyby „svoje chování k ženám změnili, možná bych na mešitu změnil názor.“ 

Informátor V7 k tomu ještě dodává, že muslimové obecně jsou hluční a nepořádní, takže by 

narušili klid charakteristický pro tuto čtvrť. Oslovení dále naráželi na netoleranci muslimů, 

kteří by prý také nedovolili ve své zemi postavit křesťanský kostel. Nevidí tedy důvod, proč 

bychom jim my měli ustupovat a vycházet vstříc. Nedůvěra vůči muslimům se projevila ve 

slovech informátora V1. Ten tvrdí, že muslimům obecně nevěří a stavba mešity mu vadí o to 

víc, že měla stát na konci Zámecké zahrady, kde je dětské hřiště. Obával se tedy také o 

bezpečnost dětí, které by si na tomto hřišti hrály.

6.2.3.2 Obavy z terorismu

Tři informátoři vystupovali proti stavbě mešity kvůli obavám z terorismu.  Jeden 

z oslovených (informátor V4) se o tomto problému zmínil jen okrajově, zabýval se spíše 

odlišností arabské kultury od té naší, ale mluvil se také o tom, že před touto kulturou si 

nemůžeme být jisti, protože „po tom, co udělali v Americe a ve Španělsku se jim nedá věřit.“ 

Zbylí dva informátoři, kteří se obávali terorismu, dále argumentovali tím, že mešita 

v Teplicích by byla jediná v okruhu tisíce kilometrů, takže by do Teplic přivedla nejrůznější 
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muslimské radikály a ortodoxní vyznavače ze širokého okolí, zřejmě také z blízkého 

Německa. Na příkladu Velké Británie je prý patrné, že ti největší radikálové se scházejí právě 

v mešitách a zde také vymýšlejí nejrůznější teroristické útoky. Své vojáky teroristické 

organizace rekrutují právě v mešitách. 

6.2.3.3 Hluk 

Tři z oslovených informátorů narazili také na otázku hluku. Dva se přitom o tomto 

problému zmínili jen okrajově, hluk využili jen jako další z řady důvodů, proč by mešita ve 

čtvrti neměla stát. Zejména se obávali svolávání k modlitbě z minaretu. Pro jednoho 

informátora však byla otázka hluku zásadní.  Jeho dům by stál přímo naproti Orientálnímu 

centru. Nejen mešita, ale také hotel, který měl být součástí komplexu, by nutně s sebou 

přinesly větší dopravní provoz na poměrně klidné komunikaci. To by podle informátora vedlo 

ke znehodnocení jeho domu a přiléhajícího pozemku. K tomu dodává: „I kdyby se tu měl 

stavět český hotel, tak bych s tím nesouhlasil.“ 

6.3 Diskurs signatářů petice

Proti výstavbě mešity se poměrně ostře postavili iniciátoři petice Mgr. Miloš Kejzlar, 

Zdeněk Bříza a Oldřich Vlk. V petici, kterou se rozhodli sepsat na základě zákona č. 85/1990 

Sb. o právu petičním, vyjadřují zejména svou obavu z islámu coby netolerantního a silně 

ortodoxního náboženství. Toto náboženství je prý zcela neslučitelné s naším kulturním 

prostředím. Co se týče potřeby arabské klientely pomodlit se ke svému bohu, je z hlediska 

jejího krátkodobého pobytu zcela dostačující modlitebna v Kollárově ulici. V textu petice je 

nadále zmíněna obava ze sílícího terorismu a domněnka, že právě v mešitách se scházejí 

radikální muslimové. Výstavba mešity v Teplicích by tak pro nás znamenala jisté riziko. 

Přestože se této aktivitě podle slov Mgr. Miloše Kejzlara primátor města Jaroslav Kubera 

zprvu vysmíval a nedával jí mnoho šancí na úspěch, podařilo se iniciátorům petice nakonec 

získat 4 500 podpisů, které předali magistrátu města.  

Asi nejsilnějším impulsem k tomu, aby byla sepsána petice, bylo zjištění, že na 

magistrátu města již probíhá územní řízení ohledně výstavby Orientálního centra. Krajně 

podezřelé prý bylo, že mešita měla stát na pozemku, který byl městem přes prostředníka 

prodán právě investorovi stavby, a jediným sousedem tohoto pozemku bylo právě město 

Teplice. Nikdo jiný nebyl jako účastník řízení přizván. Z celého jednání magistrátu města prý 

čišela snaha zpočátku celou plánovanou stavbu utajit. Mimo jiné proto byla sepsána petice, 

„aby se občané dozvěděli o tom, co se děje za jejich zády.“(informátor P2)

Kromě sepsání petice byly současně podnikány také další kroky. Po zamítnuté žádosti 

o přijetí do jednání o územním řízení byla právníkem vypracována stížnost podaná na 

Ústavní soud. Krajský úřad poté přijal sousedy jako účastníky řízení. Iniciátoři petice dále byli 

v úzkém kontaktu s Evropskou unií pro lidská práva, která poslala primátorovi města Teplice 

dopis, ve kterém se přiklání na stranu odpůrců Orientálního centra. V tomto dopisu se píše o 

netoleranci islámu či o jeho úzkém propojení s politikou muslimských zemí. Autor dopisu se 
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domnívá, že svou demokracii, svobodu a lidská práva nemůžeme zaprodat jen kvůli 

„finančnímu zisku nebo méně důležitým výhodám typu větší zaměstnanosti nebo většímu 

turistickému zviditelnění (str. 1, dopis Evropské unie pro lidská práva Jaroslavu Kuberovi).“

Celé znění dopisu je uvedeno v příloze č. 17. Další aktivitou, o kterou se zasadil petiční výbor, 

byl Otevřený dopis zastupitelům města, ve kterém jsou zastupitelé vyzváni k tomu, aby 

iniciovali mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Teplice, které by bylo spojené 

s veřejným hlasováním jednotlivých zastupitelů k otázce výstavby mešity. K dopisu byl 

připojen jako příloha také text petice (celé znění dopisu viz příloha č. 18).  Podle svých slov 

využil petiční výbor jen svého občanského práva. Stejně jako se signatáři petice sobě 

dostupnými prostředky bránili vystavění mešity, mohli prý také příznivci stavby vyvinout 

nějakou podpůrnou aktivitu. Petiční výbor prý jen využil svého občanského práva a vyjádřil 

své stanovisko.

Bylo osloveno deset signatářů petice, se kterými byly vedeny polostrukturované 

rozhovory. Zkoumány byly zejména důvody, které oslovené k podpisu petice vedly. 

Primátor města Teplice Jaroslav Kubera údajně tvrdil, že bez lázeňských hostů 

z arabských zemí by místní podnikatelé příliš neprosperovali (informátor P1). Ovšem Mgr. 

Kejzlar tvrdí, že právě tepličtí podnikatelé se často sami od sebe hlásili o petiční archy a 

kromě toho, že je podepsali, je také šířili dále. Arabští hosté prý pro dané podniky (zejména 

restaurační zařízení) znamenali výrazný přínos, ovšem pokud se prý o nějakém podniku 

začalo šířit, že jej již tradičně tito hosté navštěvují, znamenalo to úbytek hostů z řad 

teplických občanů, a to nejen v sezóně, ale také v průběhu roku, což prý pro dané podniky 

nakonec znamenalo výraznou ztrátu. Kromě jiného bylo prý poměrně náročné vždy vyhovět 

všem požadavkům této velice specifické klientely. Z těchto důvodů petici podepsal také 

informátor P7.   

6.3.1 Hlasy proti mešitě

6.3.1.1 Xenofobní argumenty

Velmi výrazně se zde projevila také xenofobní rovina, která je patrná již ze samotného 

textu petice. Čtyři informátoři petici podepsali kvůli obavě z islámu, který považují za velmi 

netolerantní náboženství. Dva z nich potom poukazovali na přístup muslimů k ženám a na 

fakt, že ani muslimové by nepovolili ve své zemi stavbu kostela. Informátora P9 pobuřovalo, 

že pokud by se jako turista vydal do některé z muslimských zemí, musel by dodržovat tamní 

pravidla, zatímco muslimové, kteří Teplice navštěvují, naše pravidla nedodržují. Dokonce prý 

nedodržují ani svá vlastní pravidla, např. zákaz pití alkoholu. „Tak co od nich potom můžeme 

čekat?(informátor P9)“ Informátor P4 sice přiznal, že s arabskou kulturou žádné osobní 

zkušenosti nemá, ale se stavbou mešity nesouhlasí, protože se mu zdá, že se „tady 

v Teplicích až moc rozpínají.“ Mgr. Kejzlar potom otevřeně svou xenofobii přiznává. Říká, že 

existuje celá řada fobií a že on se muslimské kultury a tohoto náboženství opravdu bojí.
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6.3.1.2 Obavy z terorismu

Informátoři P3 a P10 se rozhodli petici podepsat kvůli obavám z teroristických útoků. 

Informátor P10 se bál zejména toho, že mešita v Teplicích by přilákala pozornost radikálů. 

Prý by to pak bylo příhodné místo k tomu, aby se zde lidé tohoto ražení stýkali. Informátor 

P3 se taktéž obával „nějakého útoku“ zejména po událostech 11. září 2001 v USA a poté, co 

se z novin a ze zpráv dovídá jen o tom, „jak někde něco bouchlo.“ Informátor P3 tvrdí, že 

pokud by nakonec došlo k realizaci Orientálního centra, byl by to pro něj velmi vážný důvod 

k tomu, aby se z Teplic raději odstěhoval.

6.3.1.3 Hluk a výběr místa 

Tři informátoři připojili pod petici své podpisy, přestože se s jejím textem 

neztotožňovali. Brali ji však jako prostředek, jak projevit svou nevoli s plánovanou stavbou. 

Pro jednoho byla důvodem k podpisu obava z hluku. Minaret, který byl zahrnut v plánech na 

výstavbu, by prý přinesl neúměrný hluk do jinak klidné čtvrti.  Zbývající dva informátoři se 

pozastavovali nad výběrem místa. Informátor P6 přiznal, že pokud by měla mešita stát na 

jiném místě, možná by ani proti stavbě neprotestoval. Ovšem aby se i druhý park v Teplicích 

stal místem odpočinku muslimů, to důrazně odmítá. Stavba Orientálního centra by podle něj 

vedla jen k tomu, že by se muslimové „rozlezli už po celém městě a tepličáci by už neměli ani 

kousek místa k odpočinku.“ Z podobných důvodů se k signatářům petice připojil také 

informátor P8. Tomu vadilo zejména umístění mešity na kraji Zámecké zahrady v blízkosti 

rohu U Opiček. Podle něj je to klidová zóna, kam chodí lidé s dětmi odpočívat, a mešita se do 

takového místa prý nehodí. Dalším důvodem k podpisu pro informátora P8 pak byl fakt, že se 

proslýchalo, že by měl být pavilon s opičkami úplně zrušen, kvůli parkovacím místům hotelu, 

jenž by byl součástí Orientálního centra.

Jak se dalo očekávat, všichni dotázaní byli proti stavbě Orientálního centra. Ovšem 

ukázalo se, že xenofobie nebyla hlavním důvodem odporu obyvatel, byť to byl argument 

převažující. Setkala jsem se i s těmi, kteří mešitu v Teplicích nechtěli kvůli obavám 

z teroristických útoků. Někteří by dokonce s mešitou možná až takový problém neměli, 

pokud by si investor nevybral ke stavbě místo na okraji Zámecké zahrady, zrovna v cípu U 

Opiček. Zdá se, že právě toto místo je pro tepličany velice citlivou záležitostí. 

Zůstává otázkou, do jaké míry by mešita i se svým minaretem znamenala pro Teplice 

přínos a zda by tento přínos nakonec převyšoval například nepohodlí obyvatel, kteří by žili 

v blízkosti Orientálního kulturního centra a potýkali se se zvýšeným hlukem – ať by se již 

jednalo o silniční provoz či o svolávání k modlitbám. Podobnou otázkou se v Německu 

zabýval p. Harald Scheu. Z jeho výzkumu však vyplynulo, že přínos mešity převažuje i nad 

jistým nepohodlím obyvatel z okolí.61    
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Podrobněji viz. výše, kapitola 6.2.1 Právní hledisko výstavby mešit
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6.4 Diskurs primátora města

Stanovisko Magistrátu města Teplice v této práci reprezentuje výpověď primátora 

města Teplice a senátora za ODS Jaroslava Kubery.  S pracovníky magistrátu města z odboru 

územního plánování nebylo možné se spojit, protože osoby, které na tomto odboru v roce 

2004 pracovaly a které měly na starost schválení stavby Orientálního centra, zde již 

nepracují. 

Jaroslav Kubera se snažil vyvrátit většinu argumentů obyvatel města, kteří byli proti 

výstavbě mešity. Pokud by měl porovnat pokus o výstavbu mešity v roce 1995 a pokus z roku 

2004, liší se podle něj právě dobou. V roce 1995 totiž celý svět vnímal Araby a obzvláště 

muslimy jako odlišnou a poněkud zvláštní kulturu, zatímco v roce 2004, relativně krátce po 

útocích na Světové obchodní centrum, je představa muslima spojena hlavně s terorismem. 

To se podle Kubery odrazilo také v názorovém prostředí Teplic. Zatímco v roce 1995 

protestovali hlavně představitelé teplických církví, v roce 2004 se bouřili zejména občané 

města. 

Kubera se dále odvolává na historii muslimů v Teplicích a zdůrazňuje legitimitu toho, 

že v Teplicích jsou. Muslimská modlitebna v Teplicích vždy existovala a nikdo proti ní nikdy 

neprotestoval. Nejprve ji zřídily lázeňské domy pro své klienty, později si začali pronajímat 

vlastní prostory muslimové trvale žijící na území města.  

Jak již bylo výše uvedeno, někteří informátoři se domnívají, že volba postavit 

Orientální centrum v teplické čtvrti Valy nebyla příliš šťastná. Jaroslav Kubera si ale myslí, že 

lidé mají v dnešní době obecně tendenci vystupovat proti jakýmkoli stavbám. V současné 

době se prý obyvatelům Valů nelíbí výstavba řadových rodinných domů – domnívají se prý, 

že by pak byla čtvrť přelidněna. Důležitou roli podle Kubery ale hraje územní plán města. 

Obyvatelům však jako představitel města nechce upírat možnost vyjádřit se a na plánování 

se do jisté míry podílet. 

Primátor se pozastavuje nad mnohdy radikálními postoji obyvatel Valů. Ti totiž často 

s muslimy spolupracují, a přesto se výstavbě mešity brání. Čtvrť nebyla zvolena tak 

nevhodně, jak by se na první pohled mohlo zdát. Více než polovina obyvatel této části města 

prý totiž pronajímá své domy arabské klientele. Dalo by se tedy říci, že v sezoně, tedy 

v období od jara do podzimu, se Valy stávají arabskou čtvrtí. Jedna z dam, která takto Araby 

ubytovává a při tom proti výstavbě mešity protestovala, Kuberovi řekla, že ti, kterým 

poskytuje ubytování, jsou hodní. Není podle ní však jisté, jaký druh lidí by do mešity chodil. 

V této souvislosti se opět objevuje kategorie osobní zkušenosti s muslimy. Kdyby s nimi 

občané neměli pozitivní zkušenosti, zajisté by jim neposkytovali ubytování. Kuberu tato 

situace vedla k závěru, že pro obyvatele Valů nebyla hlavním problémem mešita, ale hotel, 

který měl být součástí projektu. Ten by totiž obyvatelům Valů mohl odlákat jejich klientelu 

právě proto, že zde mělo být vybudováno kompletní zázemí pro arabské hosty, včetně 

mešity. 
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Kubera zohledňuje také architektonické hledisko. Projekt Orientálního centra se mu 

jeví jako vhodné zakončení Zámecké zahrady. To, co je na místě plánované výstavby vidět 

dnes, se mu zdá nedůstojné a nereprezentativní (viz. přílohy č. 19 a 20). Protože se ale jedná 

o soukromý pozemek, město s tím pro zatím nemůže nic dělat. 

Kubera se nedomnívá, že by například minaret měl hyzdit okolí. Výška minaretu byla 

plánována na šest metrů, což se podle Kubery nedá srovnávat s tím, co známe jako turisté 

z muslimských zemí nebo s minaretem v Lednicko-valtickém areálu, kde stojí dosud jediný 

minaret v České republice (viz. příloha č. 21). Z hlediska stavebního zákona podle Kubery 

stavba splňovala veškeré náležitosti. Petice tedy nijak výraznou roli v rozhodování vedení 

města nesehrála. Ovšem průtahy způsobené neustálým přezkoumáváním faktů a odmítavé 

reakce občanů města donutily investora svou žádost stáhnout. Nechtěl budovat stavbu 

takového rozsahu ve městě, kde o to nikdo nestojí.   

Jeden z nejčastějších stereotypů, který proti výstavbě mešity zazníval, byl: „Zkuste si 

postavit v muslimské zemi křesťanský kostel - nedovolili by to!“ Jaroslav Kubera ale tvrdí, že 

přestože měl zprvu podobný názor, na vlastní oči se přesvědčil, že je mylný. Tvrdí, že to, co 

viděl, nebyl žádný malý kostelíček někde na kopečku, ale obrovský kostel s kapacitou pro 

zhruba 3000 věřících. Povšimnul si také, že i křesťané chodili zahalení. Specifický oděv 

muslimů tedy přikládá praktickým důvodům. Nemyslí si, že by se jednalo o projev víry. Spíše 

to je podle něj přizpůsobení se povětrnostním podmínkám, hlavně velkému teplu.

Někteří informátoři tvrdili, že Teplice mešitu nepotřebují, protože v porovnání 

s devadesátými lety lázeňské klientely z arabských zemí ubývá. Primátor si je tohoto jevu 

vědom, důvodem ale není nezrealizovaná stavba mešity nebo to, že by se Teplice staly pro 

hosty z těchto zemí méně atraktivní. Za vším se prý skrývá přísná vízová politika České 

republiky. Problém získat vízum mají i samotní pacienti a ještě větší potíže mají rodiny, které 

je chtějí doprovázet, jak je v této kultuře zvykem. Proto si klienti vybírají místa, kam je pro ně 

snazší se dostat, poslední dobou to je nejčastěji Německo. 

Snem Jaroslava Kubery je vrátit Teplicím přízvisko „Malá Paříž“. Na tyto časy se podle 

něj odvolává také většina obyvatel města. Kubera se domnívá, že tuto dobu je ale možné 

vrátit jen tak, že Teplice budou stejně jako dříve proslaveny zejména svou tolerancí, tím, že 

zde budou vítáni všichni, bez ohledu na rasu či státní příslušnost. Právě pocit, že je zde 

kdokoli vítán, z Teplic podle Kubery dělalo světové centrum, místo, kde se scházeli slavní 

panovníci a umělci. Myšlenka, že by se jednou podařilo vytvořit místo, kde by vedle sebe 

stály křesťanský kostel, židovská synagoga a muslimská mešita, je podle něj úžasná. Nejen 

z turistického hlediska, ale také proto, že právě tyto stavby by byly symbolem, že v Teplicích 

je vítán každý, bez ohledu na svou víru. Kromě architektonického hlediska se tedy Kubera 

odvolává také na multikulturní stránku věci. 

Vedení města se podle Kubery snaží razit politiku „Buď vítán, přicházíš-li s dobrým 

úmyslem!“ Ta je prý uplatňována jak na Romy či vietnamské etnikum, se kterými se na jiných 
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místech republiky snaží „bojovat“, tak vůči cizincům.  Do doby, než někdo v Teplicích bude 

dělat nějaké nepřístojnosti, jsou mu brány města otevřené. Z postoje primátora Jaroslava 

Kubery tedy jasně vyplývá, že výstavbu Orientálního centra podporuje. 

Je nutné si uvědomit, že výše zmíněné argumenty pro výstavbu mešity jsou 

argumenty primátora města, politika. Ovšem také z pohledu občana Teplic o sobě Kubera 

mluví jako o velice tolerantním člověku, kterému by stavba tohoto rázu nevadila.   

6.5 Diskurs médií

V dnešní době tvoří média nedílnou součást našeho života. Mnozí si bez médií a jimi 

zprostředkovaných informací již nedovedou svůj život představit. Faktem ovšem je, že média 

nás mnohdy ovlivňují mnohem více, než jsme si ochotni připustit. „Sdělovací prostředky jako 

noviny a televize významným způsobem formují naše zkušenosti a veřejné mínění – nejen 

proto, že specifickými způsoby ovlivňují naše postoje, ale i proto, že jsou přístupovou cestou

ke znalostem, na nichž závisejí mnohé formy sociální činnosti.“62

V devadesátých letech obraz muslimů v médiích charakterizují zejména zavádějící, 

kritické až islamofobní63 projevy, adresované islámskému terorismu, extremismu a 

islamismu, tyto útoky však nebyly zaměřeny na islám jako takový. V posledním desetiletí 

však pohled na islám v českých médiích prochází zásadními změnami, zejména v souvislosti 

s útoky na Světové obchodní centrum v roce 2001 a odvetnými americkými akcemi 

v Afghánistánu. Zájem o islám jako takový se stává jakousi módou. I tak se ale stále 

setkáváme se spíše negativním obrazem muslimů64 (Islám v srdci Evropy, Mendel, Otřanský, 

Rataj, Academia 2007, str. 437 – 440).

Výstavbě mešity se věnovala média jak na lokální, tak na celostátní úrovni. Lokální 

tištěná média zřejmě sehrála výraznou úlohu při formování názorů teplických občanů na 

plánovanou stavbu mešity. Právě tím, jakou roli teplická tištěná média sehrála, se zabývá

práce Kateřiny Kantarové – Mediální boj o mešitu v Teplicích65, ze které se následující text

vychází. Tato kapitola se dále opírá o text Český boj o mešity Zdeňka Vojtíška.66

6.5.1 Periodika na regionální úrovni

Kantarová se ve své práci zaměřila na regionální periodika Teplický Kurýr a Deník 

Směr – Teplicko. V prvním jmenovaném zkoumala autorka články, které vyšly v období od 

ledna do října roku 2004. U Deníku Směr se pak zaměřila na období od dubna do srpna téhož 
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Sociologie, Anthony Giddens, Argo 1999, str. 360
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Termín islamofobie se podle Jocelyne Cesari poprvé objevil již v roce 1997 ve Velké Británii v průběhu diskuse 
o protimuslimsky zaměřené diskriminaci (When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the 
United States,Jocelyne Cesari,  Palgrave Macmillan, str. 3) 
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Islám v srdci Evropy, Mendel, Otřanský, Rataj, Academia 2007, str. 437 – 440
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http://migraceonline.cz/e-knihovna/?x=1957060
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http://dingir.cz/mesity.shtml
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roku. Články týkající se plánované stavby mešity vycházely v těchto periodicích prakticky 

v každém čísle. „Informace o plánované mešitě pronikla do celoplošného (LN, 16. 4. 2004) i 

zahraničního tisku (Time, 2. 10. 2004).“ (str. 1) 

Na podzim roku 2003 týdeník Teplický Kurýr otisknul komentář Boženy Dvořáčkové, 

která se snaží naznačit tolerantní přístup („O kompromisech“, 12. – 18. 9. 2003). V tomto 

článku se autorka vrací také do roku 1995, kdy proběhl první neúspěšný pokus o výstavbu 

mešity v Teplicích. Již od ledna roku 2004 ale Teplický Kurýr informuje o projektu mešity 

spíše s negativním nádechem. Ve vydání z 9. ledna je oznámení, o tom, že mešita v Teplicích 

zřejmě stát bude a že „občané města se budou muset nějak smířit s tím, že z původní „malé 

Paříže“ se v blízké budoucnosti stane „malá Káhira“. (str. 2) V dubnu 2004 pak byla v témže 

periodiku otištěna petice teplických občanů proti plánované výstavbě mešity. Petice zde byla 

jako v jediném periodiku otištěna v celém znění a připojena byla také výzva, aby se občané 

k petici připojili (znění petice viz. příloha č.22) V petici se lze dočíst, že islám je silně 

ortodoxní náboženství a signatáři petice se nedomnívají, že by bylo s naším kulturním 

prostředím slučitelné. Dále jsou zde uvedeny obavy teplických obyvatel z teroristických 

útoků. Kantarová se nad tímto výrokem pozastavuje vzhledem k dlouhodobé zkušenosti 

teplických obyvatel s arabskou klientelou lázní. 

Od dubna 2004, kdy magistrát obdržel petici obyvatel města až do srpna 2004, se 

Teplický Kurýr zabýval zejména postoji jednotlivých zastupitelů města a řešila se zásadní 

otázka, totiž jestli nakonec bude mešita v Zámecké zahradě stát. (str. 2) Podle Kantarové byl 

ze článků, které v Teplickém Kurýru vyšly, patrný odmítavý postoj tohoto periodika ke stavbě 

Orientálního centra: „Týdeník po celé sledované období zachovává jednoznačně odmítavý 

postoj k této arabské iniciativě a prezentuje ji jako hrozbu pro teplické občany, jako narušení 

jejich dosavadního života.“ (str. 2) Kantarová se domnívá, že role, kterou výše zmíněné 

periodikum v celé kauze sehrálo, je významná. Jedná se totiž o tiskovinu, která je k dostání 

zdarma a je distribuována do schránek teplických občanů. Po celou dobu toto periodikum 

zaujímalo ke stavbě mešity velice negativní postoj. Kantarová dodává: „Navíc apelem na 

městské zastupitele a jejich zodpovědnost vůči obyvatelům (a voličům) vytváří tlak, který se 

v postoji mnohých z nich nemohl neprojevit.“ (str. 2)

Deník Směr podle autorky dává mnohem větší prostor také druhé straně. Kantarová 

jmenuje například článek Ivy Tahové „Nesnášenlivost není argument“ (30. 4. 2004), také 

reportáž o arabském kulturním večeru (20. 9. 2004) a rozhovory s investorem plánované 

stavby (30. 8. 2004, str. 2-3). Dne 16. dubna 2004 vycházejí v tomto periodiku články, které 

se zabývají nejen názory signatářů petice, ale také postojem primátora města. Ten tvrdí, že 

obavy občanů jsou neopodstatněné. Z hlediska stavebního zákona splňoval projekt veškeré 

náležitosti.  O deset dní později ale v Deníku Směr vychází článek „Mešita se stala na Valech 

noční můrou“. Zdůrazňuje se zde nevhodná poloha projektu v blízkosti vilové čtvrti a strach 

obyvatel z Arabů. Ten jim ovšem nebrání v tom, aby své domy arabské klientele pronajímali. 

Ve článku z 28. 6. 2004 „Zuna: Nekádrujme náboženství“ se mluví o zasedání zastupitelstva, 
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na kterém mimo jiné projednávala stavba mešity. „Městští zastupitelé zde potvrdili, že 

všechny jejich výtky se týkají nevhodnosti umístění mešity a provedení některých prvků 

stavby, nikoliv islámu či muslimů.“ (str. 3) Váhavý postoj města, tlak médií a odmítavé 

postoje obyvatel přispěly k tomu, že investor nakonec svůj návrh stáhnul. 

Výše zmiňovaný text Zdeňka Vojtíška se zabývá zdařilými i nezdařilými pokusy o 

výstavbu mešit v České republice. Zmiňuje se také o obou teplických pokusech. Při prvním

pokusu v roce 1995 ještě média tak výraznou úlohu jako v roce 2004 nesehrála. Přesto by se 

ale dalo říci, že se přikláněla spíše k zamítavému postoji. Otištěn byl totiž dopis z 1. 12. 1995, 

který podepsalo všech pět křesťanských komunit v Teplicích (jedná se o Církev bratrskou, 

Církev římskokatolickou, Křesťanské společenství, Církev československou husitskou a Církev 

českobratrskou evangelickou). Dopis byl adresován primátorovi města Jaroslavu Kuberovi a 

vyjadřoval odmítavý postoj nejen církví, ale také teplických obyvatel. Tento dopis byl otištěn 

nejen v regionálních periodicích – Teplický Kurýr, Severočeský deník, ale zmiňovala se o něm 

také celostátní periodika. Proti mešitě se zde uvádějí dva základní argumenty – náboženský a 

kulturní. Islám je označen jako velice ortodoxní náboženství a varuje se zde před vlivem

islámu. Kulturní vliv mešity byl ve zmiňovaném dopise vyjádřen následovně: „Jsme zemí 

s křesťanskou tradicí a stavba mešity by tedy vzhledem k naší historii a kulturnímu dědictví 

minulých století byla spíše ztrátou než ziskem.“ (str. 2) Také Vojtíšek se domnívá, že 

periodikum Teplický Kurýr zastávalo vůči plánované stavbě Orientálního centra silně 

negativní postoj.

6.5.2 Média na celostátní úrovni

Stavbou mešity se zabývala i některá média na celostátní úrovni. Jmenujme například 

článek MF Dnes z 19. 4. 2004 „Tepličané protestují proti mešitě“, kde jeden z iniciátorů 

petice vyjadřuje své přesvědčení, že se muslimové v německých mešitách učí, „že musí všem 

nevěřícím psům podřezat hrdla.“ (str. 4) Dále přiznává, že o modlitebně, která v Teplicích 

funguje, nevěděl. Domnívá se ale, že „mešita je něco jiného. Dá se očekávat, že bude do 

Teplic přitahovat mnohem více lidí z těchto zemí, včetně extremistů.“ (str. 4) Mladá fronta 

dnes pak ve článku „Lidé z Teplic vyhnali stavbaře mešity“ (5. 8. 2004) informuje o 

nezdařeném pokusu v Teplicích mešitu postavit. 

Informace o plánované stavbě pronikla také do zpravodajství televize Prima. Reportáž 

byla odvysílána 17. 5. 2004. V reportáži jsou uveřejněny názory některých oslovených 

občanů a zachyceny jsou zde jak argumenty pro výstavbu, tak také proti ní. Zastánci stavby 

mešitu vnímali jako další zajímavou turistickou atrakci města. Odpůrci se omezili zejména na 

zdůraznění obav z islámského terorismu. Informátorka V7 se zmínila také o tom, že byla 

televizí Prima oslovena a v této reportáži vystupovala. Její slova však prý byla „sestříhána“ 

k nepoznání. Dále se v reportáži vyjadřuje zástupkyně stavebního úřadu, která vysvětluje, ve 

které části města měla mešita stát a jak měla vypadat. Upozornila, že stavba má stát na 

soukromém pozemku, s čímž může radnice dělat jen velmi málo. Zdůrazňuje, že areál měl 

sloužit zejména arabským turistům, kterých však v létě do Teplic přijíždí až deset tisíc. 
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Prostor vyjádřit se, dostal také investor stavby, který jen stroze vyjádřil své nepochopení 

souvislostí mezi něčím „arabským, mešitou, stavbou mešity a terorismem.“ Reportáž končí 

vyjádřením radnice města, která se zavazovala zohlednit připomínky občanů města, ale 

zároveň opět připomněla, že vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na soukromém 

pozemku, má stavební úřad jen velmi omezené možnosti, jak stavbu nepovolit. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zejména severočeská média sehrála při rozhodování o 

výstavbě mešity v Teplicích výraznou roli. 

Problematiky výstavby mešit v České republice na celostátní úrovni se okrajově 

dotkla také stanice Český rozhlas. 28. srpna 2006 byl odvysílán pořad s názvem Zobrazování 

národnostních a etnických menšin tištěnými médii, v rámci pořadu Média v postmoderním 

světě.67 (www.dzeno.cz/?c_id=11339). Řeší se zde aktivity Multikulturního centra v Praze, 

které tou dobou sledovalo, jaký je u nás mediální obraz cizinců a etnických menšin. Za cíl si 

toto sdružení kladlo oslabit diskriminaci těchto skupin. Ve vysílání byla uvedena také práce

Martiny Křížkové – Neviditelná menšina, která se zabývá právě muslimy v České republice. 

Přestože tento pořad nevysílal přímo o teplické mešitě, byl neuveden zejména proto, že 

posluchačům poskytl zajímavé informace ohledně menšin a jejich obrazu v českých médiích.

6.5.3 Zahraniční média  

Pokusem vystavět v Teplicích mešitu a následnými protesty některých obyvatel se 

zabývala také zahraniční média. BBC CZECH. com68 přinesla zprávu o nesouhlasu některých 

obyvatel s plánovanou stavbou a informovala o předání petice zastupitelstvu města.

Informaci o situaci v Teplicích otisknulo také periodikum Time - 2. 10. 2004.69 Poměrně 

podrobně se danou problematikou zabýval také The Prague Post.70 24. 6. 2004 zde vyšel 

článek Mosque plan raises protests. Načasování předání petice radnici bylo podle autora 

článku příhodné. Petice byla radnici předána 12. 4. 2004, tedy den poté, co byli v Iráku 

uneseni dva čeští reportéři.71 Investor stavby Sleiman Kantar se podle článku nedomnívá, že 

by problém spočíval v mešitě jako takové. Podle něj se lidé spíše obávali konkurence, 

protože kromě mešity měl vedle Zámecké zahrady vyrůst také hotel a tři luxusní restaurace. 

Článek zahrnuje také vyjádření představitelů teplických lázní či primátora města Jaroslava 

Kubery. Ve článku je poměrně velký prostor věnovaný přívržencům stavby. 

Vliv médií je v dnešní době zásadní. To, že se média postavila spíše na stranu odpůrců 

výstavby mešit v České republice, má hned dva dopady. Tím, že informují o neúspěšných 

pokusech o výstavbu mešit, dávají lidem najevo, že je možné s podobnou stavbou ve svém 

okolí nesouhlasit. Negativní postoj umocňují například také zveřejňováním petic, čímž může 

být vytvářen skrytý apel na občany k tomu, aby se k petici také připojili. Z média v této kauze 
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přinášela spíše informace, které mohly ve čtenářích podněcovat spíše nesouhlas se stavbou 

mešity. Na druhou stranu se v poslední době zejména na internetu začaly objevovat také 

různé rozbory, které se snaží zachytit danou situaci objektivně. Nicméně tyto shrnující texty 

jsou stále v menšině. 

7. ZÁVĚR

Jak je z výše uvedeného patrné, stavba Orientálního kulturního centra narazila na 

celou řadu problémů, z nichž zřejmě nejzásadnější bylo nepochopení ze strany teplických 

obyvatel. Kromě toho, že se mnozí obávali narušení klidové zóny v centru města (narušení 

parku a dětského koutku ve dvoře U Opiček), podepsal se na odmítavém postoji obyvatel 

také fakt, že obyvatelé města se cítili nedostatečně informováni. Je možné, že lepší osvěta ze 

strany města či investora by celou situaci mohla zlepšit. 

Napříč diskursy se pak jako nejčastější stereotyp opakovala kategorie xenofobních 

argumentů. V těch se odráželo zejména nepochopení muslimské kultury, ale také obavy 

z terorismu. Informátoři pak naráželi na odlišnost muslimské kultury od té naší. Vyjadřovali 

své pochyby nad tím, že by takové soužití mohlo být možné. 

Někteří se jen jednoduše nedomnívali, že počet muslimů v Teplicích je natolik vysoký, 

že by bylo nutné kvůli tomu stavět mešitu. 

Sami muslimové se však negativním postojem teplických obyvatel necítili dotčeni.

Říkají, že zřejmě ještě nenastala na stavbu mešity v Teplicích ta správná chvíle. V 

každodenním životě v tomto městě se prý ani při nejmenším necítí diskriminováni, naopak, 

oproti zbytku republiky jim tepličtí obyvatelé připadají nadmíru vstřícní a tolerantní. Danou 

situaci ale mohl naprosto odlišně vnímat investor stavby. Ani přes veškeré pokusy se však 

nepodařilo do této práce sehnat jeho vyjádření.

To, že byla stavba mešity v Teplicích zamítnuta, však neznamená, že se tak tento 

problém automaticky vyřešil. Muslimové mají i nadále potřebu se shromažďovat a scházet se 

v nějakém důstojnějším prostoru, než jakým je modlitebna v Kollárově ulici. Proto si místní 

muslimská náboženská obec zakoupila ve čtvrti Šanov vilu, kterou by ráda na své náklady do 

budoucna upravila jako novou modlitebnu. Ta by již měla být věřícím lépe přístupná a měla 

by plně vyhovovat potřebám teplických muslimů. Toto řešení však nechává nadále 

otevřenou otázku, do jaké míry vadil teplickým občanům fakt, že by muslimové měli ve 

městě mešitu a do jaké míry to byla jen otázka nepřipravenosti na oficiální přijetí muslimské 

přítomnosti v Teplicích. To, že proti rekonstrukci vily ve čtvrti Šanov občané nevystupují, 

svědčí spíše o druhé možnosti.
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PŘÍLOHA Č.1

RŮST OBYVATELSTVA NA TEPLICKU – MOSTECKU

Zdroj: Ludmila Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754 – 1914, Československá 

akademie věd, 1965

DESETILETÍ
PŘIROZENÝM 
RŮSTEM STĚHOVÁNÍM CELKEM

1880-1890 24 325 38 681 63 006
1890-1900 43 211 41 721 84 932
1900-1910 68 437 -7056 61 381
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PŘÍLOHA Č.2

Obyvatelstvo Teplice, sčítání lidu 2001

Název obce: Teplice, Kód obce: 567442, NUTS 4: CZ0426 

Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvatelstvo celkem 51060

z toho
národnost

Česká 46655

Moravská 59

Slezská 2

Slovenská 1271

Romská 160

Polská 61

Německá 663

Ukrajinská 235

Vietnamská 267

Zdroj: ČSÚ
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PŘÍLOHA Č. 3
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PŘÍLOHA Č. 4

Počet cizinců v Ústeckém kraji v letech 1997 – 2005 k 31.12.

Kraj, okres/Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Česká republika
210 
111 220 187 228 862 200 951 210 794 231 608 240 421 254 294 278 312

Ústecký kraj
15 

013 17 540 16 996 14 427 14 830 16 180 16 883 19 731 22 130

Teplice
2 

559 3 203 3 434 2 827 2 951 3 229 3 271 3 783 3 912

Zdroj: ČSÚ (Pramen: Ředitelství cizinecké a pohraniční policie Ministerstva vnitra ČR)
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PŘÍLOHA Č. 5

Obyvatelstvo Teplice, sčítání lidu 2001

Název obce: Teplice, Kód obce: 567442, NUTS 4: CZ0426 

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo celkem 51060

Věřící 9289

z toho

církev římskokatolická 6861

církev českosl. Husitská 366

českobratrská církev evangel. 387

pravoslavná církev 288

Nábož. společn. Svědk. Jehovovi 226

Bez vyznání 38541

Nezjištěné vyznání 3230

Zdroj: ČSÚ 

NÁZEV CÍRKVE VĚŘÍCÍCH

Církev římskokatolická 350

Církev Českobratrská evangelická Nezjištěno

Církev bratrská 45

Církev československá husitská Nezjištěno

Židovská náboženská obec 116

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku 2000

Církev adventistů sedmého nebe 9

Apoštolská církev - sbor bez hranic 15

Vlastní zjištění
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PŘÍLOHA Č.6
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PŘÍLOHA Č. 7
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PŘÍLOHA Č. 8
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