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Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR 
nezprostředkované zkušenosti 

• Rakousko-Uhersko: anexe Bosny a Hercegoviny   
(1908) 

 

• 1912 v Rakousku / 1916 v Uhersku uznáno náb. 
společenství vyznavačů islámu  

 

• balkánští muslimové, imigranti ze Sovětského svazu 
(Čerkesové, Tataři), studenti z Albánie 

 

• 1934 Moslimská náboženská obec hanefitského ritu pro 
Československou republiku v Praze 

 

• po válce činnost obce ustává,  
 období stagnace 
   

 



Islám v ČSFR, ČR 

• rozvoj obce po r. 1989: 

1. nárůst imigrace 

2. vznik mnoha organizací: Ústředí muslimských 
náboženských obcí; Islámská nadace v Praze, v 
Brně; Muslimská obec v Praze, Brně, Teplicích 

 

• 2004 UMO dosáhlo prvního stupně registrace  

• 2014 žádost o registraci druhého stupně 
(přiznání tzv. zvláštních práv) 

 

 



Počet obyvatel hlásících se k islámu 

• odhady 10 000 – 20 000 muslimů 

• Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011: 

  3 358 osob 

• sunnité 

• imigranti z Iráku, Jemenu, Sýrie, Egypta, Libye, 
Tuniska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, zemí 
bývalého Sovětského svazu, Makedonie, Srbska 
(Kosova), Turecka, Afghánistánu a Pákistánu 

• čeští konvertité cca 400 osob 

 



Mešita/modlitebna 

• kultovní stavba určená ke shromažďování,  
 k modlitbám; společenské a vzdělávací středisko; 

knihovna; místo organizace charitativní činnosti… 

 

http://translate.google.cz/translate?hl=
cs&langpair=en|cs&u=http://sacredsite
s.com/middle_east/saudi_arabia/mecc
a.html 



Brno, Vídeňská 38a 



  



Pražská mešita, Blatská 1491 



Teplice, U Nových lázní 1224/10 

 



Kontakty: 

• Praha  
– mešita na Černém mostě, Blatská 1491, tel.: 281918876  
– modlitebna v Pasáži Jiřího Grossmanna, Politických vězňů 
14, tel.: 224227903, e-mail: praha@muslim.cz 
 

• Brno  
– mešita Vídeňská 38a, tel.: 543 243 352, e-mail: 
brno@muslim.cz 
– modlitebna Alfirdaus (Jazyk. škola) Masarykova 30, tel.: 722 
965 327, e-mail: alfirdaus@alfirdaus.cz 
 

• Teplice 
– islámské centrum (Kollárova 2807/8) U Nových lázní 
1224/10, tel.: 777 048 128 
 
      – náležitý oděv 
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Hřbitovy 

• Nový hřbitov v Třebíči  

    (skupina N3/N6) 

• Olšanské hřbitovy v Praze  

     (2 ob – odd 29) 

• Ústřední hřbitov v Brně  

    (skupina 107)  



Pět pilířů víry 

• vyznání víry 

• modlitba (čistota místa, šatu, znalost správného 
modlitebního směru, modlitebních časů) 

• náboženská daň/almužna 

• půst v měsíci ramadánu (slavnost přerušení půstu 
/íd al-fitr) 

• pouť do Mekky ke svatyni Ka´ba (svátek obětování   
/ íd al-adhá) 



Korán; sbírky tradic, právní věda 

• lidské činy: 

povinné x povolené/halál x zakázané/harám 

strava: zákaz požívání masa zvířat zabitých nesprávným 
způsobem a zvířat, která způsobují rituální znečištění; 
harám: vepřové, psí sliny, zdechliny, maso zvířat živících se 
zdechlinami, krev, výkaly, mléko nepoživatelných zvířat, 
šlachy, narkotika, alkohol … 

 

 



oděv (muži, ženy) 

• stereotypy 
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