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Věc: Nabídka pomoci pro realizaci muslimského neveřejného pohřebiště. 
 
Vážená muslimská obec v Praze. 
 
Na základě našeho zjištění, že magistrát hl.m. Prahy uvažuje o zřízení muslimského oddělení na 
sekulárním veřejném hřbitově v Praze Ďáblicích, si dovolujeme vás upozornit, že se jedná o 
nešťastnou aktivitu magistrátu a odborně nekompetentních státních úředníků. 
 
Československo, potažmo Česko, bylo a je sekulárním státem od svého počátku. To platí i pro veřejné 
pohřebiště zřízené státem a případná církevní oddělení na těchto hřbitovech jsou dílem historie. 
S ohledem na sekularismus při zřizování veřejných pohřebišť v ČR, není přínosné zřizovat žádná 
církevní oddělení na těchto hřbitovech, zcela jedno o jakou církev, nebo náboženskou obec se jedná. 
 
V případě muslimů zemřelých v ČR, potažmo v Praze, je současná nabídka hrobových míst na 
veřejných pohřebištích sekulárního charakteru směřujících k Mekkce možná omezená, nicméně stále 
bez větších problémů realizovaná i za cenu zrušení třeba dvou sousedních hrobů, aby byla umožněna 
správná orientace zemřelé osoby a hrobu. 
 
V souvislosti s výše uvedeným, chápeme, že někteří muslimové chtějí ležet pouze mezi svými 
náboženskými bratry v čisté a neposkvrněné zemi. To ovšem není případ veřejného sekulárního 
pohřebiště v Praze Ďáblicích, neboť na celém prostoru tohoto pohřebiště prováděla své "rejdy„ Státní 
bezpečnost po dobu téměř 41 let při skrývání zemřelých oponentů komunistického režimu. Dnes nikdo 
neví, kde všude po pohřebišti jsou tajné hroby a rozptýlený popel obětí komunistické zvůle. Navíc 
hřbitov používala tehdejší pohřební služba hl.m. Prahy jako skládku odpadu, která je dnes zavezena 
zeminou po jeho rekultivaci. 
 
Pro správné a bezpečné vyřešení muslimského pohřebiště, vám nabízíme pomoc při řešení zřízení 
neveřejného (tedy náboženské obce) muslimského pohřebiště na skutečně čisté půdě v souladu 
s vaším pohřebním ritem. 
 
Závěrem našeho dopisu si dovolujeme také upozornit, že čeští občané,  na veřejných sekulárních 
pohřebištích se pozitivně nedívají na byť historicky založená církevní oddělení řádových bratří a sester 
katolického vyznání, co teprve na muslimské pohřebiště vnímané občany jako církevní – náboženské. 
Zde je také nutno upozornit na různé extremistické skupiny, které vyhrožují prasečí krví a podobně a 
snad také možné nebezpečí ze strany náboženských fanatiků muslimského či křesťanského vyznání 
(Šíté / Sunnité). V nedávné době jsme si to sami prožívali v Severním Irsku (Katolíci/ Anglikánci  – 
Protestanti) a v současnosti v muslimském světě útoky na pohřby jsou také časté.  
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Budete-li mít zájem o řešení předmětné problematiky, budeme vám rádi nápomocni s jejím řešením a 
radou. 
 
V příloze si dovolíme informačně zaslat naše nesouhlasné vyjádření pro magistrát a Prahu 8, kam 
veřejné pohřebiště v Ďáblicích patří a upozornit také na různé státní úředníky z MMR, kteří vaší 
problematiku se snaží zneužít při prosazování své osobní politiky a osobních zájmů. Naše 
nesouhlasné stanovisko je reakcí na postup magistrátu hl. m. Prahy v otázkách rozvoje veřejných 
pohřebišť jako celku, bez naší odborné účasti. 

 
 

S úctou a přátelským pozdravem, 
 
 

Jaroslav Mangl – předseda Asociace 
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