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OTEVŘENÝ DOPIS 

k zřízení muslimského pohřebiště na Novém hřbitově Ďáblice – Praha 8. 

Vážený pane primátore. 

S překvapením jsme zjistili, že hlavní město Praha připravuje zřízení muslimského pohřebiště na 
veřejném pohřebišti na Novém hřbitově Ďáblice – Praha 8.  

Dne 23.8.2021 jsme datovou schránkou oslovili a požádali o jednání v této věci radní paní Mgr. 
Milenu Johnovou ve věci pohřebnictví a jeho nového pohledu na něj připravenou zmíněnou paní 
radní. V této věci jí Asociace pohřebních služeb zaslala v příloze DS i své stanovy, které jí jako 
odbornou organizaci určují podílet se v otázkách pohřebnictví, do kterého patří i hřbitovnictví. 
Bohužel i přes naší veškerou snahu k jednání s paní radní v předmětné otázce se nám dosud neozvala. 

Proto si dovolujeme obtěžovat přímo Vás jako primátora hlavního města Prahy v tomto vážném 
problému sociálně kulturním, ale také bezpečnostním. K tématu: 

Od založení Československa, tato republika byla založena na principu přísně SEKULÁRNÍM a to 
platí i pro veřejná pohřebiště, kde svobodně, bez politického, náboženského a názorového třídění leží 
naši mrtví na sekulárních veřejných pohřebištích. Připomínáme, že ateisté, muslimové, židé, všelijací 
křesťané a i jiná náboženství leží pospolu vedle sebe, po všechna léta v dobách Československé, České 
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republiky bez jakýchkoliv náboženských problémů či jiných mimořádných událostí na veřejných 
pohřebištích. 

Jsme přesvědčeni, že tento stav má být zachován i pro budoucnost na veřejných pohřebištích pro 
udržení společenského sociálně kulturního prostředí a vymezit se proti jakémukoliv náboženskému 
upřednostňování na sekulárních veřejných pohřebištích a to bez výjimky. Je zcela jedno, jestli se jedná 
o muslimy, židy, křesťany a dalších přibližně 50 hlavních náboženstvích.  

Na našich veřejných pohřebištích byl a je klid právě proto, že se jedná o přísně sekulární veřejná 
pohřebiště. Víme, jak to dopadlo s židovskými hřbitovy v období nacismu, kdy tyto hřbitovy byly 
napadány, poškozovány a likvidovány nacisty, bohužel i za komunismu některé likvidovány. 

V současnosti je muslimské obci ze strany poskytovatelů pohřebních a hřbitovních služeb poskytovaná 
náležitá úcta v jejich pohřebním ritu a hroby pro zemřelé muslimy na veřejných pohřebištích jsou 
vybírány i někdy za cenu zrušení okolních hrobů jen proto, aby byla splněna možnost pohřbení 
zemřelého muslima směrem k Mekkce. Chápeme, že někdy je problém na veřejném sekulárním 
pohřebišti tomuto požadavku dostát. Nicméně pohřební muslimský ritus je vždy dodržen (hrobový 
záhrab a tělo v rakvi uloženo na bok). Muslimské obci se snaží s maximálním pochopením a patřičnou 
pietou vyjít vstříc poskytovatelé pohřebních a hřbitovních služeb a vždy jim umožnit patřičné 
zaopatření zemřelé osoby a to jak mužského nebo ženského rodu. Hluboce si vážíme jejich pohřebního 
ritu a nepředstíraného žalu při skonu jejich náboženského bratra nebo sestry. Někteří z nás, tedy 
majority se mohou od nich poučit. 

Přesto, naše Asociace trvá na pokračování dlouholeté praxe sekulárních veřejných pohřebišť, která 
vnesla klid a spravedlnost mezi naše mrtvé napříč jejich náboženským či ateistickým životním 
spektrem. 

V případě, že dovolíte zřízení muslimského pohřebiště na veřejném pohřebišti – Novém hřbitově 
Ďáblice – Praha 8, si dovolíme upozornit i na možnou problematickou bezpečnostní otázku. 
Muslimské pohřebiště se může také stát názorovým kolbištěm, kterým Evropan nerozumí a to střetu 
mezi Šíty a Sunnity. Stačí si připomenout teroristické útoky na hřbitovech v nedávné minulosti 
v Severním Irsku, kdy tam byl problém mezi křesťany řešen zbraněmi, granáty a násilím. A to 
nemluvíme o tom co se děje v některých muslimských zemích. 

Věříme, že se toho na našich veřejných pohřebištích nechceme dožít a proto je doporučujeme 
ponechat jako zóny klidu, vzájemného sociálně-kulturního porozumění a místa pro návštěvy rodin a 
maminky s kočárky. Prostě bezpečné, ekologické a také posvátné pro všechny bez výjimky, prostě 
SEKULÁRNÍ bezpečné veřejné pohřebiště pro všechny. 

Závěrem našeho otevřeného dopisu k této problematice chceme ujistit naše spoluobčany a především 
Vás, pane primátore, že náš otevřený dopis nesmí být brán jak nepřející vůči muslimům, ale jako 
řešení případných bezpečnostních problémů i pro budoucnost na veřejných pohřebištích a požadavek 
k zamezení zřízení muslimského pohřebiště na veřejném pohřebišti na Novém hřbitově Prahy 8, 
Ďáblice. 

S úctou a poděkováním, 

VÝBOR 

v.z. Jaroslav Mangl – předseda  


