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Bc. Tereza Drexlerová 
 
Koexistence s islámem na Teplicku 
 
Anotace 
 
Lázeňské město Teplice v Ústeckém kraji je už řadu let konfrontováno se specifickým chováním 
klientely z muslimských zemí. Novým fenoménem je snaha některých Kuvajťanů kupovat pozemky  
a usadit se v okolí města natrvalo. 
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Summary 

 
The spa town of Teplice in the Ústí Region has for many years faced with specific behaviors 
of the clientele from Muslim countries. A new phenomenon is the effort of some Kuwaitis to 
buy land and settle in around of the city permanently. 
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Úvod 
 
Jak je možné vidět z historie a částečně i z jeho polohy, Teplice jsou velmi kulturně 

bohatým městem s velmi rozmanitou škálou náboženských a národnostních menšin. Dnes 
jsou Teplice uznávané lázeňské město s velmi značným spektrem léčebných procesů, což sice 
přináší své velké pro, ale i zároveň velké proti.  

Teplice díky své věhlasnosti zaznamenaly v posledních letech velký nárůst klientely 
z arabských zemí, což neslo za problém i velké rozpory jak mezi lázeňskými hosty a místními, 
tak i mezi občany Teplic samotnými. Od devadesátých let navštěvuje lázně vysoký počet 
hostů z Kuvajtu, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. V roce 2015 jich bylo 
zaznamenáno 1 800 v době lázeňské sezony (květen – říjen). Celkově ale navštíví Teplice 
okolo 10 000 Arabů za sezónu, jelikož s lázeňskými hosty cestují i celé rodiny, chůvy nebo 
pečovatelky.1 

 
Teplická mešita 
 
Zásadní problém ale přišel již v roce 2004, kdy unikly na veřejnost informace  

o plánované výstavbě mešity v centru Teplic. Díky nevědomí a obavám z možného terorismu, 
který jsme významně zaznamenaly jen o pár let dříve, v roce 2001 v New Yorku, se místní 
obyvatelstvo samozřejmě vzbouřilo a vznikal zde značný komunikační šum. Zásadní zlom 
tedy přišel tehdy, kdy samotní občané sepsali petici proti výstavbě mešity (na popud 
teplického týdeníku Kurýr). Kurýr se veřejně hlásil k nesouhlasu s výstavbou; „Islám je silně 
ortodoxním náboženstvím, které setrvává na principech neslučitelných s naším kulturním 
prostředím".2 V deníku bylo taktéž řečeno; „Jsme přesvědčeni, že obyvatelé města Teplice 
mešitu nepotřebují “.3 

Městské zastupitelstvo se distancovalo od negativních projevů teplických občanů, 
nicméně medializace, atmosféra ve městě, sepsání petice a celá tato vleklá situace nakonec 
vedla k tomu, že samotný investor ustoupil od výstavby mešity. 

Tato kauza se znovu rozpoutala roku 2011, kdy opět byly zveřejněny informace  
o výstavbě mešity na zakoupeném pozemku již z roku 2009. Muslimská obec údajně 
zakoupila pozemek v lázeňské čtvrti, kde hodlala mešitu vybudovat. K těmto informacím se 
vyjádřil i Jaroslav Kubera – primátor města Teplice: „Je to blbost, ani mešita ani minaret, nic 

                                                           
1
 Mediální boj o mešitu v Teplicích. Migrace on Line. 24. I. 2006.  

http://www.migraceonline.cz/cz/e-knihovna/medialni-boj-o-mesitu-v-teplicich 
KLANG Mikuláš; MAREK, Vojtěch. Reportáž: Teplice živí Arabové. Není co řešit, říkají místní. Aktualne.cz.  
30. I. 2015. http://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-lete-i-tisice-muslimu-v-teplicich-je-ale-vyhanet-nechteji/ 
r~541b8b78a0bf11e4a7d8002590604f2e/ 
V českých lázních už je každý pátý pacient z ciziny, přibývá Arabů. Novinky.cz. 4. VIII. 2009. http://www. 
novinky.cz/cestovani/175337-v-ceskych-laznich-uz-je-kazdy-paty-pacient-z-ciziny-pribyva-arabu.html 
Arabové v Teplicích: Jak je to doopravdy? TV Nova. 3. IX. 2014. 
http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/domaci/arabove-v-teplicich-jak-je-to-doopravdy.html#g_461530 
Petici proti islámu lidé podepisují napříč celým okresem. Teplický deník. 27. VIII. 2014. 
http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/petici-proti-islamu-lide-podepisuji-napric-celym-okresem-
20140826.html  
2
 DVOŘÁČKOVÁ, Božena. O kompromisech. Týdeník Kurýr. 12. III. 2004. 

3
 DVOŘÁČKOVÁ, Božena. O kompromisech. Týdeník Kurýr. 12. III. 2004. 
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se tam stavět nebude. Možná maximálně nějaká menší modlitebna, ale tu oni mají pomalu  
v každým baráku," reagoval na dotaz serveru ParlamentniListy.cz.4 

 
Časopis Ústředí muslimských obcí Hlas ovšem situaci podával opačně. Na svých 

stránkách otevřeně psal, že počítá s výstavbou plánované mešity v Teplicích. 
 

   
 

 
 
Situace na Teplicku byla nakonec vyřešena tak, že si Islámské centrum v Teplicích 

vystavělo „pouze“ modlitebnu ve svém místě působení. Tato modlitebna je oficiální a plně 
funkční. Můžeme ji i dohledat na seznamu všech modliteben v České republice a na 
Slovensku pod záštitou Islámské nadace. 

 

                                                           
4
 Mešita v Teplicích? Blbost. Maximálně modlitebna, dušuje se Kubera. Parlamentní listy. 6. I. 2011. http:// 

www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Mesita-v-Teplicich-Blbost-Maximalne-modlitebna-dusuje-se-Kubera-185375 
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Konflikt 2015 
 
Po vleklých sporech z 90. let až po rok 2011, ohledně výstavby mešity, přišel v roce 

2015 opět zásadní problém pro občany Teplic a to značný nárůst lázeňských hostů a s nimi  
i nepořádek ve městě a tak trošku „majetnické“ sklony hostů z arabských zemí. 

Problém, táhnoucí se pár let zpátky, vygradoval v létě r. 2015, kdy se občané Teplic 
začali bouřit proti nepořádku ve městě, zejména pak v lázeňském parku v městské části 
Šanov. Již v roce 2014 otiskl Teplický deník ohlasy občanů na stav města při návštěvách 
lázeňských hostů a poukazoval na jejich chování. 

 
„Léčíte se v lázních? Dobře. Ale taky se chovejte slušně! Volají Tepličané. Vyšší 

poplatky a pokuty určitě nenaučí Araby uklízet. Ani jezdit slušně po ulici.“5 
 
„To ten park v Šanově na léto raději zavřete! Teplice – Na jednom konci lázeňské části 

města Teplice Malá Paříž, na druhé „velký" Kuvajt. Tepličané nemají ve svém parku šanci.“6 
 
„Jdete si sednout s rodinou na terasu, očekáváte klídek a pohodu. Najednou vám na 

stůl mezi talíře přiletí míč. Dobře, řeknete si, děti si hrají. Stane se. Když se to ale opakuje už 
potřetí, přestane vás to bavit. Když pak jdete na toaletu, narazí do vás malý Arábek na kole.  
A to máte štěstí, že vám nevynadá, že se mu pletete do dráhy, závodí tu totiž s kamarády. 
Taková realita v těchto letních dnech panuje v šanovském parku v Teplicích. Připadám si jako 
na dovolené v arabsky mluvících zemích, kde jim zřejmě bordel nevadí. Nám tady ale ano. Já 
nechci procházet parkem a bát se, že mě zezadu skolí někdo na kole, nebo že uklouznu po 
petce válející se v trávě. Přičemž koš je několik metrů od toho.“7 

 
"Vadí mi ten nepořádek, nevychované děti, jejich noční život bez ohledu na to, že by 

tady kolem lázní měl být pro všechny pacienty klid,"8 
 

Ten samý rok už občané sepisovali petice alespoň o změně týkající se chování  
a pořádku v parku. O pár měsíců později, po ukončené lázeňské sezoně a taktéž po 
konečném a devastujícím stavu lázeňského parku, se uchylovali i k radikálním peticím typu 
„Islám v Teplicích nechceme“. 
 

                                                           
5
 TRAXLER, Zdeněk. Léčíte se v lázních? Dobře. Ale taky se chovejte slušně! Volají Tepličané. Teplický deník.  

14. VIII. 2014. http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/arabove-v-teplicich.html 
6
 To ten park v Šanově na léto raději zavřete. Teplický deník. 13. VIII. 2014. 

http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/arabove-v-sanovskem-parku.html 
7 To ten park v Šanově na léto raději zavřete. Teplický deník. 13. VIII. 2014. 
http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/arabove-v-sanovskem-parku.html 
8
 To ten park v Šanově na léto raději zavřete. Teplický deník. 13. VIII. 2014. 

http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/arabove-v-sanovskem-parku.html 
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Nakonec vše vyústilo dne 27. září 2014 v relativně klidnou, o to ale početnější 

demonstraci, nazvanou „Pochod proti Arabům“. Tato demonstrace byla iniciativou Dělnické 
strany sociální spravedlnosti, avšak připojilo se k ní i několik desítek dalších občanů.  
„S názory Dělnické strany se rozhodně neztotožňujeme, ale přišli jsme sem, protože chování 
Arabů prostě považujeme za velký problém a chceme ukázat, že Arabové nejsou jen téma pro 
nácky, ale především pro normální obyvatele města,“ dodal manželský pár, který akci 
přihlížel. 

Jak již bylo řečeno, tento konflikt vygradoval v roce 2015, přesněji během lázeňské 
sezóny v roce 2015, kdy jsme se o konfliktech v Teplicích mohli dočíst téměř každý den 
z médií. Prvotním problémem bylo opět znečištění lázeňského parku a chování arabských 
dětí v něm. K tomuto tématu se opět vyjádřil i primátor města Jaroslav Kubera: „Problém je, 
že žijí do nočních hodin a s pořádkem nejsou úplně kamarádi. Se strážníky chodí tlumočníci,  
v parcích jsou cedulky, ale každý turnus Arabů musíme znovu učit pořádku.“  

Další spor na sebe nedal dlouho čekat. Ukázalo se, že s arabskou kulturou v Teplicích 
vzrůstá i jejich agresivita. Arabská skupina zde útočila na občany Teplic a to z jediného 
důvodu, kvůli psům. Jak je známo, muslimové se neztotožňují s myšlenkou pes = domácí 
mazlíček. Muslimům přijde pes nečistý. Po „pejskařích“ v Teplicích tedy začaly házet různé 
předměty a dělobuchy. Arabské děti dokonce házely po psech kamení. Na sociálních sítích 
poté byla uveřejněna videa, s nahrávkou ze Šanovského parku, kde je celý tento spor 
zaznamenán. 

Posléze ale celý problém s lázeňskými hosty nabral relativně širších rozměrů a to 
z důvodů odkupování bytů a pozemků, v Teplicích a okolí, arabskými občany. 
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V předchozích letech se stalo velmi velkým trendem pronajímání bytů lázeňským 
hostům. Lázeňští hosté totiž platili nájemné mnohdy i pětinásobný, než je obvyklé, což se 
vlastníkům bytů samozřejmě vyplatilo. Ovšem z pronajímání bytů se posléze stal i prodej. 
Láženští hosté nejprve odkupovali byty, poté domy a dnes už vlastní i mnoho pozemků nejen 
na území Teplic, ale i v okolí.  

Podle portálu euro.e15.cz mají místní obyvatelé pocit, že jsou zde arabskými občany 
kolonizováni. „V obci Modlany, pod kterou spadá i vesnička Suché, Kuvajťané skoupili několik 
desítek tisíc metrů čtverečních. Podle místních je to dohromady asi dvě stovky parcel, na 
kterých si chtějí stavět domy. Někde, třeba ve vsi Drahkov, se už stavět začalo, jinde se ještě 
čeká na změnu územního plánu nebo stavební povolení.“9 

Občané Teplic a okolí mají tím pádem i pocit, že budou ovlivněny nejen oni, ale 
samotný vývoj města a s tím i jejich potomci. Na tuto problematiku reagoval obyvatel 
z okolní vesnice Suché: „Já tady vidím větší věc. První generace tu bude jen na tři měsíce. 
Druhá na šest. A třetí už se tu usadí nastálo. Oni tu budou volit. Budou tady ve většině  
a začnou si vymiňovat. Začnou to tu řídit. Já předpovídám velké sociální problémy.“ 

K prodeji pozemků se vyjádřila i starostka nedaleké obce Modlany Stanislava 
Kondrlová: „Mně osobně se to taky nelíbí, že se prodává půda cizincům. Ale nedá se nic dělat, 
zákony to umožňují.“ Oproti tomu ale bývalý starosta Modlan, dnes už jeden ze zastupitelů 
obce Pavel Rajčan, prodal v loňském roce Kuvajťanům asi 25 tisíc metrů čtverečních 
pozemků, aniž by kohokoli informoval nebo se poradil s vedením a zastupiteli města. 

Důvod, proč se lázeňští hosté rozhodli koupit i nemovitosti v okolí města je ten, že si 
propočítali, co je vyjde lépe. V teplických lázních se léčí pohybový aparát. Z arabských zemí 
sem tedy nejčastěji jezdí děti s následky právě dětské obrny. Tato léčba je velmi časově 
náročná, tudíž než cestovat a platit ubytování pro celou rodinu, s chůvami a pečovatelkami, 
vyplatí se těmto rodinám zakoupit zde nemovitost a pobývat v ní. 

Celý tento spor rozdělil občany Teplic a okolí na dva tábory. První tábor zastává názor, 
že město Teplice je město s výraznou historií, která by měla být zachována. Tento tábor se 
ztotožňuje s názorem, že by město mělo být ponecháno teplickým občanům tak, jak si jej 
vybudovali a neměla by zde chod města výrazně ovlivňovat jiná kultura. Jsou zásadně proti, 
aby se zde stavěli domy a mešity a aby cedule a označení ve městě byla i v arabském jazyce. 
Tato skupina obyvatel je z velké části složena z těch, kteří na vlastní kůži zažívají denně 
problémy s lázeňskými hosty a jejich chováním. Značná část z nich například bydlí v okolí 
Šanovského parku. Mnoho občanů už bylo dokonce z Teplic „vyhnáno“. Tato vleklá situace  
a denně ten stejný problém, jako je například hluk a nepořádek, který trvá celých 6 měsíců 
v roce, donutilo místní k odchodu z těchto teplických lokalit.  

Oproti nim ale stojí tábor, který arabskou kulturu podporuje. Jsou to zejména občané, 
kteří mají z lázeňských hostů nějaký užitek. Majitelé domů určeným k pronajímání, majitelé 
hotelů a majitelé pozemků, kteří prodali půdu Arabům proto, že zisk z ceny byl mnoho-
násobně vyšší než investice. „Ti lidé sem nosí peníze a je to jen rozdíl kultur. Každý jsme zvyklí 
na něco jiného, chce to zapojit selský rozum a netrvat jen na svých představách" tvrdí někteří 
z dotazovaných. Kladně se o lázeňských hostech vyjadřují i osoby z vedení lázní jako je 
například ředitel lázní Radek Popovič, který i uvedl finanční stav lázní: „To jsou nemocní lidé, 
především děti. Vyhánět je odsud mi přijde krajně nešťastné. Nebýt arabských hostů, lázně by 

                                                           
9 Arabové si oblíbili Teplicko. Lázně vzkvétají, patrioti straší islamizac. Euro.cz, 1. III. 2015. 
http://euro.e15.cz/archiv/arabove-si-oblibili-teplicko-lazne-vzkvetaji-patrioti-strasi-islamizaci-1163366 
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musely propustit sto až sto dvacet lidí. Snížení počtu lázeňských hostů by se projevilo i jinde  
v místní ekonomice. Podívejte, jak máme opravené fasády. Když ale nebudeme mít hosty, tak 
ty fasády neopravíme,“  

Tyto dva tábory prosto sobě stojí a navzájem si vyčítají situaci v Teplicích. Jedni 
vyčítají zaprodání a poničení města cizincům, druzí odsuzují ostatní za radikální názory, 
osočují je z xenobofie a nepřizpůsobení se. K postavení muslimů v Teplicích se vyjádřil  
i předseda teplické Muslimské komunity Marrei Abbas: „Říkám vám, že naši lidé se bojí. Letos 
jich přijede méně. Můžou za to taky média. Lidé mají strach, byla tu i demonstrace proti 
islámu. V Teplicích kromě lázní nic není. Když lidé budou na Araby pořád tlačit, tak sem jezdit 
přestanou a pojedou radši třeba do Rakouska nebo do Albánie,“ Abbas taktéž dodal, že trvale 
na území Teplicka žije asi jen pouze 15 muslimských rodin. 

Momentálně je v Teplicích relativně klid, jelikož není lázeňská sezóna. Nesetkáme se 
zde s žádným velkým počtem lázeňských hostů, jak z cizích zemí, tak z tuzemska. Lázeňská 
sezóna se otevírá až v květnu a uvidíme, co letos přinese. Ta loňská byla označována za 
vyhrocenou, díky demonstracím, protestům, peticím a vleklým neshodám. Primátor města se 
ale ke všem názorům na muslimy, islám a celkový rozpor mezi místními a klienty staví jasně: 
„Právo šáríja tu nechceme, ale k čemu se kdo modlí, je nám jedno." 
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Další ilustrace k tématu, zejména pozemkové mapy.10 
 

 
 

 

                                                           
10

 Arabské Teplice a Modlany. Islám v České republice nechceme. 18. VIII. 2014.  
http://www.ivcrn.cz/arabske-teplice-a-modlany/ 
Okolo Teplic potají vznikají arabsko-islámská ghetta. iDnes. cz. 15. VIII. 2014 
http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/422156/Okolo-Teplic-potaji-vznikaji-arabsko-islamska-ghetta.html 
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