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Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích
proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním
rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel, druhá se
zaměřuje na rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu
deseti modelových území a třetí část analyzuje souvislosti náboženství a vybraných prostorových, socioekonomických a demografických jevů. Každá kapitola sestává jak z kartografické, tak
i z textové části, které vysvětlují rozložení analyzovaného jevu
v prostoru v obecném kontextu. Atlas tedy vysvětluje prostoro-
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Drobné sakrální objekty

Mapy na této stránce doprovázejí článek na stranách 2–4. Po- vé aspekty religiozity české společnosti a reflektuje její micházejí z publikace: HAVLÍČEK, Tomáš, KLINGOROVÁ, Kamila, nulý i současný vývoj, rozmanitost a ovlivnění globálními
LYSÁK, Jakub et al.: Atlas náboženství Česka, Praha: Karolinum trendy.
2017.
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Indiánské kultury v zrcadle Západu
Mayská spiritualita
Duchovní tradice And
Vizionáři, snivci a proroci Severní Ameriky
Náboženství v Novém světě
Nelítostný a moudrý svět pralesů
(rozhovor s Mnislavem Zeleným – Atapanou)
TÉMA: Spiritualita Indiánů

Po roce 1989 se náboženská situace vyvíjí
y j v různých
ý
českých
ý
regionech
g
různě

Tomáš Havlíček a Kamila Klingorová
Tento článek se zaměřuje na náboženské trendy dominující v Česku po roce 1989 a dokládá je změnami v regionální diferenciaci věřících vybraných náboženských směrů. Hlavním pozorovaným posunem je
úbytek celkového počtu věřících, zejména věřících institucionalizovaných v tradičních církvích. Naopak
k nárůstu věřících dochází u církví evangelikálního směru, což se projevilo ve všech regionech, zejména
v jižní části Česka. Po roce 1989 narostl také počet pravoslavných věřících z důvodu imigrace, což je
patrné hlavně ve velkých městech a jejich zázemí. Regionální diferenciace tak potvrzuje pokračování
trendů deinstitucionalizace a pluralizace náboženské scény Česka po roce 1989, které jsou v posledním
desetiletí vysvětlovány také jako trendy postsekulární.
Úvod a historické podmíněnosti
Regionální diferenciace náboženství
v Česku zažívá po roce 1989 velmi dynamický vývoj, který odráží jak historické podmíněnosti, tak i současné
společenské trendy. Významné historické podmíněnosti determinovaly vývoj
již na počátku vlivu křesťanství. Česko
se již od 10. století nacházelo na rozmezí vlivu ortodoxní církve z východu
a římskokatolické církve ze západu. Po
nástupu reformace v Evropě se dostává
stále více pod vliv protestantských
hnutí a církví. Snahy protestantských
církví o převzetí státní moci v českých
zemích byly nakonec potlačeny silnou
protireformací Habsburků po bitvě na
Bílé hoře roku 1620. Jiné než katolické
náboženství bylo státní mocí zakázáno,
čímž došlo k ilegalizaci nekatolických
náboženství ze strany státu. Po následné emigraci mnohých protestantů (například Jana Ámose Komenského) nebo
jejich pokatoličtění dochází násilnou,
represivní cestou k vytvoření téměř absolutní většiny katolického obyvatelstva.
Tento stav trval s menšími výkyvy až do
rozpadu Habsburské monarchie a vzniku
samostatného Československa.1
Již v 19. století s rozmachem průmyslové revoluce, a především myšlenek osvícenství a humanismu, dochází
ve větších městech k utvoření zatím
menšinové nevěřící entity, která ovšem
svými myšlenkami měla velký vliv na
vnímání role náboženství v české společnosti. Vznikem Československa roku
1918 došlo na jedné straně k výraznému
oddělení státní a církevní moci z pohledu dominantní římskokatolické církve,
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ale na druhé straně byla ustanovena
„státní“ Církev československá. Časté
střídání hlavních náboženských proudů
a heterogenita v náboženském myšlení
zůstaly zachovány. Nepodařilo se, jako
tomu je v jiných evropských zemích, zde
vytvořit silnou náboženskou tradici.
Během dvou politických diktatur
(nacismu a komunismu) ve 20. století
došlo k výraznému omezení fungování
církevních struktur ze strany státu. Tento proces byl ještě zvýrazněn odsunem
německého převážně katolického obyvatelstva z českého pohraničí. V období
komunistické nadvlády stát do fungování
církví výrazně zasahoval a reguloval je.2
Téměř všechny církevní řády byly zrušeny a mnoho mnichů a kněží bylo vězněno.
Výše zmíněné události a jistě i mnohé
další pak vytvořily základní rámec pro
současné trendy, které se pak odráží
i v regionální diferenciaci současné religiozity v Česku.
Vybrané náboženské trendy
po roce 1989
Po rozpadu komunistického bloku v Evropě a v Československu, resp. Česku, dochází v nově nabyté náboženské svobodě
k nárůstu zájmu obyvatel o náboženské
myšlenky a hodnoty. Nicméně i přes to
v první polovině devadesátých let dochází k propadu počtu věřících u tradičních
církví. Naopak nárůst počtu věřících zaznamenávají evangelikální a pravoslavné církve. Dochází tak na jedné straně
k pokračující sekularizaci, a na straně
druhé k nárůstu věřících u nových náboženských hnutí, a to jak díky misii, tak
i imigraci hlavně z pravoslavných oblastí

východní Evropy. Zároveň narůstá počet
lidí, kteří se sice považují za věřící, ale nehlásí se k žádné církvi ani náboženskému
hnutí, protože preferují individualizovanou, neinstitucionalizovanou religiozitu.
Věřící v české společnosti opouštějí tradiční entity a kulturní hodnoty
(např. socialismus, kapitalismus, katolicismus atd.) a na jejich místo nastupuje
společnost, která je velmi diferencovaná
a pluralizovaná s mnoha jemnými rozdíly mezi jednotlivými entitami. Tato
skutečnost vede k možnému zjištění, že
vlastně téměř celá česká postmoderní
společnost je rozdělena do mnoha většinou separovaných menšin mnoha náboženských a kulturních skupin a hodnotových orientací. Dochází tak k vytvoření
religiózní, resp. kulturní a společenské
mozaiky většinou segregovaných menších entit.
Naproti tomu jsou v posledním desetiletí také registrovány znaky vzájemné
ekumenické spolupráce. Jedná se zejména o evangelikální církve, které vzájemně
spolupracují. K ekumenické spolupráci
dochází také v rámci nově vystavěných
komunitních center, která jsou obvykle spravována římskokatolickou církví,
ale využívají je i další křesťanské církve
a kulturní i společenské spolky z blízkého okolí.3 V tomto trendu lze jen obtížně
hledat regionální odlišnosti, jelikož zatím
neexistuje dostatečná datová základna.
Obecně lze shrnout, že česká religiózní scéna je stále více diverzi ikována,
dochází nadále k rostoucí sekularizaci,
pluralizaci a deinstitucionalizaci, čímž
se také v Česku podobně jako v západní
Evropě vyskytují postsekulární vývojové
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tendence,4 které mj. zahrnují dopady vlivu imigračních
náboženství jako pravoslaví
nebo evangelikalismus.

řících se naopak nacházejí
v západních Čechách, a to
především na pomezí Plzeňského a Středočeského
kraje. Nejvyšší absolutní
Vybrané aspekty
počty evangelikálů nalezregionální diferenciace
neme ve větších, hlavně
religiozity Česka
krajských městech, kam se
Regionální rozložení větaké nejvíce soustředí miřících obyvatel Česka posijní aktivity jednotlivých
dle správních obvodů obcí
evangelikálních církví. Větcírkve hlásí v některých regionech nárůst.
s rozšířenou působností (SO Evangelikální
šina z těchto 10 církví také
Fotografie modlitebny Církve bratrské v Litomyšli: Daniel Kvasnička.
ORP) a na základě výsledků
zahájila svoji činnost v Praposledního Sčítání lidu, domů a bytů náboženské skupiny, které zaznamená- ze nebo v krajských městech.7
(SLDB) v roce 2011 se nejvýrazněji pro- vají nárůst. Jedná se především o skupiNaopak při regionální analýze změny
jevuje v polarizaci severozápad (nižší ny neinstitucionalizovaných křesťanů, absolutního počtu evangelikálních věřípodíly věřících) – jihovýchod či východ evangelikální církve a pravoslavné círk- cích mezi lety 1991 až 2011 objevíme
(vyšší podíly věřících) přibližně podél ve. Na ně se také zaměří další část tohoto opačné rozložení. Indexy změn jsou vyšší
osy Plzeň – Praha – Pardubice. Nejvyš- příspěvku.
v jižní „katolické“ části Česka, a naopak
ší podíly (mezi 40 až 50 %) věřících se
nižší v severní, tedy religiozita evangevyskytují ve třech regionech: SO ORP Neinstitucionalizovaní věřící
likálů se v čase prostorově vyrovnává.
na pomezí Zlínského a Jihomoravského Češi vykazují dlouhodobě skepsi k in- Celkově lze shrnout, že evangelikalismus
kraje, východní část Moravskoslezského stitucím obecně, což platí také u nábo- zaznamenává, společně také s pravoslakraje a severovýchodní část Kraje Vysoči- ženských institucí. Ještě těsně po roce vím, na rozdíl od ostatních náboženských
na. Naopak nejnižší hodnoty s méně než 1989 se hlásilo k církvím při SLDB v roce směrů, absolutní i relativní nárůst, kte15 % věřících byly zjištěny v Ústeckém, 1991 43,7 % všech obyvatel Česka, ale již rý je poměrně rovnoměrně rozložen po
Karlovarském a Libereckém kraji.5 V ob- o 20 let později v roce 2011 to bylo pou- všech SO ORP Česka. Mezi SLDB 1991
dobí mezi lety 1991 až 2001 klesl podíl ze 13,9 %. Část těchto obyvatel se stala až 2011 se zdvojnásobil absolutní počet
věřících v celém Česku ze 44 % (1991) nevěřícími, jiní odešli z církví, ale stále evangelikálních věřících z 20 334 obyna 32 % (2001). Regionálně se vyskytu- se označují za věřící. Při SLDB 2011 to vatel (1991) na 44 973 v roce 2011 a téjí nejvyšší hodnoty poklesu v Ústeckém bylo více než 700 tisíc, tedy 6,7 % oby- měř všechny SO ORP Česka zaznamenaly
kraji, v severní části Středočeského kra- vatel. Neinstitucionalizovaní věřící jsou nárůst evangelikalismu. (Viz zadní straje a také v kraji Karlovarském. Naopak poměrně etablovanou skupinou ve všech na obálky: Změna počtu obyvatel hlásínízký pokles pod 15 % byl registrován SO ORP Česka, kdy jejich podíly kolísají cích se k evangelikálním církvím mezi
v tradičně religiózních oblastech po- přibližně mezi 5 % až 10 %. Vyskytují lety 1991 a 2011.)
hraničí se Slovenskem nebo na pomezí se především ve větších městech a také
Pardubického kraje a Kraje Vysočina. v oblastech s nadprůměrnou religiozitou Pravoslavné církve
Následné období 2001 až 2011 je cha- věřících Církve římskokatolické (CŘ), Regionální rozložení příslušníků pravorakterizováno odlišným regionálním vý- tedy hlavně v jižních Čechách a na Mora- slavných církví odpovídá především třem
vojem religiozity. Sice pokračoval úbytek vě. Korelace neinstitucionálních věřících historickým podmíněnostem:
podílu věřících, a to z 32 % (2001) až na a obyvatel hlásících se k Církvi římskoka- a) postupná pravoslavná misie až do
první republiky hlavně ze Srbska
22 % (2011), ale regionální diferenciace tolické poukazuje na možnou skutečnost,
a Ruska navazující na cyrilometodějtohoto úbytku je odlišná od předchozího že většina neinstitucionalizovaných věřískou tradici, která zakořenila ve velobdobí. Nejvyšší úbytky byly zaznamená- cích vyšla z CŘ, což by také odpovídalo
kých městech;
ny na pomezí Středočeského kraje a kra- výraznému propadu sebedeklarovaných
jů sousedních. Vyšší úbytky byly zjištěny věřících CŘ v rámci SLDB mezi roky 1991 b) příchod pravoslavných volyňských
Čechů do vysídlených oblastí po čestaké v Jihočeském kraji. Naopak mírné až 2011. (Viz zadní strana obálky: Podíl
kých Němcích po roce 1945 a
nárůsty nebo nízké úbytky vykazovaly neinstitucionalizovaných věřících z celc) současná, především pracovní imigSO ORP v zázemí Prahy a Brna a také kového počtu obyvatel.)
race z pravoslavných oblastí Ukrajiny,
SO ORP v rámci většiny krajských měst
Ruska a východního Slovenska, která
(např. Plzeň, Pardubice nebo Liberec). Evangelikální církve
se koncentruje především do větších
Důvodem tohoto mírného nárůstu může Regionální rozložení příslušníků evanměst a jejich zázemí, kde také v soubýt například zvýšená imigrace mladých gelikálních církví6 vykazuje poměrně
časnosti nalezneme nejvyšší absolutevangelikálních rodin do obcí v zázemí heterogenní strukturu. Přesto nejvyšší
ní počty pravoslavných věřících.
Prahy. (Viz zadní strana obálky: Změna hodnoty podílu evangelikálních věřících
na počtu obyvatel lze registrovat ve výTaké pravoslavné církve prošly v obpočtu věřících v Česku podle SO ORP.)
I přes stálý pokles sebedeklarované chodním Slezsku, v severovýchodních dobí 1991 až 2011 velmi dynamickým
náboženské víry v Česku po roce 1989 Čechách nebo také na východní Moravě. vývojem, který lze regionálně rozdělit na
lze na druhou stranu evidovat některé Velmi nízké podíly evangelikálních vě- oblasti s převažujícím úbytkem, a naopak
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nárůstem věřících. Celkově vzrostl počet
pravoslavných věřících z 19 354 v roce
1991 na 26 472 věřících podle SLDB
2011, což znamená nárůst o více než 25
%. Ten je způsoben především imigrací
pravoslavných věřících do Česka, kteří
se koncentrují ve větších městech (především Praha a Plzeň) a jejich zázemí.
(Viz zadní strana obálky: Změna počtu
věřících pravoslavných církví mezi lety
1991 a 2011.)
Závěr
Regionální diferenciace náboženství
v Česku po roce 1989 odráží jak historické podmíněnosti, tak i současné
trendy ve společnosti, které jsou charakteristické především rostoucí sekularizací, deinstitucionalizací, pluralizací
a částečně také ekumenizací. Článek se
pokusil nastínit regionální diferenciaci
těchto trendů na příkladu změny počtu
věřících mezi roky 1991 až 2011 v rámci
SO ORP, kde došlo ve všech územních celcích k úbytku věřících, kromě nejbližšího
zázemí Prahy mezi roky 2001 až 2011.
Na druhou stranu jsme se pokusili
postihnout také trendy, které vedly
k nárůstu určitého typu náboženské
víry, a to na příkladu neinstitucionálních, evangelikálních a pravoslavných
věřících. Výše uvedené trendy tak napovídají v Česku podobně jako v dalších
zemích západní Evropy postsekulárním
tendencím.


Poznámka
Příspěvek byl zpracován v rámci grantového projektu GA
ČR č. 17-08370S „Postsekularismus v Česku: vývojové
tendence a regionální diferenciace“.
Poznámky
1 Tomáš HAVLÍČEK, „Věřící jako menšina v Česku“.
Geogra ické rozhledy, roč. 17, č. 4, s. 5, 19. 2008.
2 Tamtéž.
3 Tomáš HAVLÍČEK a Kamila KLINGOROVÁ, „City
with or without God? Features of post-secularism
in religious landscape of post-communist Prague“.
Social & Cultural Geography, duben, s. 1-24. online.
http://dx.doi.org/10.1080/14649365.2017.13126
96.
4 Tamtéž.
5 Více o regionální diferenciaci a vývoji podílu nevěřících obyvatel v Česku viz Tomáš HAVLÍČEK, Kamila KLINGOROVÁ a Jakub LYSÁK. Atlas náboženství
Česka. Karolinum, Praha 2017, s. 116-123.
6 Jedná se celkem o 10 církví, viz Havlíček, Klingorová, Lysák, Atlas náboženství…. s. 78.
7 Zdeněk R. NEŠPOR a Zdeněk VOJTÍŠEK. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice.
Karolinum, Praha, 654 s.
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Ještě před několika lety se zdálo, že emoce spojené s českým vlastenectvím a národovectvím jsou více méně vychladlé, překonané, neaktuální. V posledních měsících a letech je naopak téma vlastenectví
a národního cítění jedním z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších
témat společenských a politických debat. Co se změnilo?
Nové vlastenectví
Změna v této věci nepochybně souvisí
s pocity nejistoty a ohrožení, které s sebou přináší migrační krize, uprchlická
otázka a islámský terorismus. V obecnějším smyslu pak jistě hraje svou roli také
proměňující se a stále více ambivalentní postoj nemalé části české společnosti
k Evropské unii a její integraci. V ještě
obecnějším smyslu lze nejspíš hovořit
o „identitární panice“, kterou způsobují
globalizační procesy a překotné tempo
změn současného světa.
V důsledku zmíněných trendů jako
by znovu nabýval aktuálnosti takzvaný „spor o smysl českých dějin“.1 Tento
spor (týkající se ideového programu
a dalšího směřování českého národního
obrození), se rozpoutal na samém konci
devatenáctého století, a to zejména mezi
stoupenci a odpůrci Masarykových tezí
o „českém národním programu“, vyslovených v jeho proslulém programovém
spise Česká otázka.2
Při pohledu na současné politické debaty je zřejmé, že ačkoli se od doby vzniku sporu o smysl českých dějin mnoho
věcí zásadně změnilo, některé konstanty,
kolem kterých se tento spor točil, zůstávají relativně neměnné. Trvá geogra ické
umístění České republiky na rozhraní
mezi Východem a Západem (případně
mezi slovanstvem a germánstvem). Trvá
také skutečnost, že Češi tvoří nevelký
národ, obklopený mnohem početnějšími
a silnějšími sousedy.
Stejně jako před sto lety, stojí tedy
i před současnou generací Čechů nelehký úkol: je třeba vyjasnit si, jaké je místo
českého národa v Evropě a ve světě (pří-

padně jaký je kýžený vztah mezi svébytným češstvím a obecným evropanstvím).
S tím pochopitelně souvisí nejen dlouhodobá orientace české zahraniční politiky,
ale také hlubší a vlastně principiálnější
otázky, spojené s českou národní a kulturní identitou, zejména ve vztahu k Západu, ke slovanskému Východu, k Rusku,
k Evropě a tak dále.
Křesťanství ve sporu o smysl dějin
Nejnovější kulturní, společenské a politické dění v České republice také pozoruhodně aktualizovalo otázku významu
křesťanského dědictví v kulturní identitě českého národa. Tato otázka byla pro
účastníky sporu o smyslu českých dějin
od jeho počátku naprosto klíčová. A navíc nanejvýš kontroverzní a problematická. Nešlo totiž vůbec (jen) o to, zda
je křesťanské dědictví rozhodujícím, ba
nejdůležitějším faktorem české kulturní identity. Drtivá většina aktérů sporu
odpovídala kladně. Otázkou bylo, které
křesťanství. Postupně se vypro ilovaly
nejméně dvě více méně neslučitelné verze odpovědi: buď je to křesťanství české
reformace a na něj navazujícího českého
národního obrození, nebo je to křesťanství české gotiky a na něj navazujícího
českého baroka.
První verze odpovědi je ostatně klíčovým argumentem Masarykovy České
otázky. Je to ono speci ické čtení českých
dějin a jejich ústřední zápletky, které
zformuloval „otec národa“ František Palacký ve svém monumentálním díle Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě,3
které beletristicky zpopularizoval Alois
Jirásek a které s jistými úpravami před-
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Podíl neinstitucionálních věřících na celkovém počtu obyvatel v %
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Cena 49 Kč

Index změny absolutního počtu věřících
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Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích
proměn od počátku transformace společnosti po roce 1989. Atlas je rozdělen do tří částí: první část seznamuje s regionálním
rozložením vybraných náboženských skupin obyvatel, druhá se
zaměřuje na rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu
deseti modelových území a třetí část analyzuje souvislosti náboženství a vybraných prostorových, socioekonomických a demografických jevů. Každá kapitola sestává jak z kartografické, tak
i z textové části, které vysvětlují rozložení analyzovaného jevu
v prostoru v obecném kontextu. Atlas tedy vysvětluje prostoro-
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Drobné sakrální objekty

Mapy na této stránce doprovázejí článek na stranách 2–4. Po- vé aspekty religiozity české společnosti a reflektuje její micházejí z publikace: HAVLÍČEK, Tomáš, KLINGOROVÁ, Kamila, nulý i současný vývoj, rozmanitost a ovlivnění globálními
LYSÁK, Jakub et al.: Atlas náboženství Česka, Praha: Karolinum trendy.
2017.
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Indiánské kultury v zrcadle Západu
Mayská spiritualita
Duchovní tradice And
Vizionáři, snivci a proroci Severní Ameriky
Náboženství v Novém světě
Nelítostný a moudrý svět pralesů
(rozhovor s Mnislavem Zeleným – Atapanou)
TÉMA: Spiritualita Indiánů

