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Úvod 
 

Dnešní svět ve kterém žijeme je světem počítačů, mobilních telefonů, 

tryskových letadel a letů do vesmíru. Dnešní svět je světem neustále někam 

spěchajícím.  

 

Když se zastavíme a podíváme se kolem sebe, můžeme na jedné straně vidět 

nadnárodní prosperující firmy, svazy států usilujících o mír a svobodu, zlomové 

pokroky v lékařství nebo jiné aspekty usnadňující lidem život a napomáhající tomu, aby 

byl svět kolem nás ještě krásnější. Toto je ovšem jen jedna ze dvou stran dnešního 

světa. Strana druhá již není tak optimistická a pohledu na ni se snad i někteří lidé 

podvědomě brání. Tento pohled již není pohledem prosyceným bezstarostným               

a hřejivým světlem ozařujícím a snad i do jisté míry zveličujícím úspěchy lidí. Řekl 

bych, že se jedná o pohled více realistický, o pohled na běžný život lidí. Je to obraz 

běžného světa ve kterém se setkáváme s nezaměstnaností, velkým nárůstem kriminality, 

drogami, prostitucí a dalšími společensky negativními jevy.  

 

Tyto sociálně patologické jevy plní neustále naše sdělovací prostředky. S jejich 

prezentací bývá nejčastěji spojováno násilí, bezohlednost a sobeckost. Je zde silně 

akcentován materializovaný pohled na život. Mnohé se vidí a současně hodnotí 

měřítkem dosaženého výkonu. Tento hektický a vyčerpávající styl života silně působí 

na psychiku některých jedinců, jež jsou z tohoto důvodu snáze ovlivnitelní. Zmíněný 

problém si můžeme snadno uvědomit při sledování běžné reklamy, kdy se chtě nechtě, 

stáváme oběťmi obratných mystifikátorů. Člověk ztrácí svoji osobnost a stává          

se pouhou loutkou v rukou obratného „mistra loutkaře“, který ví, jak s loutkou 

pohybovat, aby to bylo k jeho prospěchu. 

 

 V tomto směru se mohou velice snadno stát zmiňovaným „mistrem loutkařem“ 

různé sekty a náboženské skupiny. Domnívám se, že je zapotřebí seznámit zvláště 

mladou generaci s případnými úskalími, které je mohou na cestě k hledání jejich 

náboženské orientace potkat. Sekty se velmi často obracejí na mladé a dospívající 

lidi a pomalým, systematizovaným postupem z nich dělají nesamostatné tvory. 

Berou jim svobodu na základě pouta silné závislosti často v kombinaci 
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s nepochopitelnou poslušností. Mladí lidé mají v sobě touhu a ochotu se vnitřně otevřít, 

avšak disponují malou kapacitou znalostí a zkušeností okolního světa, jenž je obklopuje.  

 

 V této práci se věnuji sektám a jiným alternativním hnutím působícím na území 

české republiky. Cílem není podrobné popisování jednotlivých sekt a hnutí. Cílem       

je informovat především o možných úskalích a nebezpečích, jenž se v některých 

organizacích typu sekt mohou skrývat pro mladou generaci, pro děti a mládež. 

Domnívám se, že informovanost české veřejnosti celkově o problematice sekt                

a sektářství není dostačující. Vycházím z názoru, že čím větší informovanost a osvěta 

veřejnosti bude, tím menší riziko vstupu do sekty bude hrozit.   

  

 V první kapitole se pokusím o vymezení pojmů sekta, kult, náboženství a nová 

náboženská hnutí. Zaměřím se na jejich hlavní znaky a rysy. Definice se budou zajisté 

lišit podle toho, čemu věřím já, neboť názory odborníků na danou problematiku           

se různí.  

 

Ve druhé části se zaměřím na některé sekty a náboženské hnutí, se kterými      

je možné se setkat v české republice. V této části budu dále psát o rizicích sekt,              

o náboru do sekty, o konverzi a také o opuštění skupiny.   

 

Ve třetí části práce se zaměřím na mládež. Tato kapitola dále bude obsahovat 

podkapitoly o rizikových skupinách, o právním postavení náboženských skupin v ČR    

a také o registraci církví a náboženských skupin v ČR. V jedné z podkapitol uvedu 

některých tragické případy spojené se sektami.  

 

Domnívám se, že přestože je problematika sekt poměrně frekventovanou 

otázkou ve společnosti, mnozí lidé si dostatečně neuvědomují potencionální nebezpečí, 

které sekty mohou přinášet. 
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1. Náboženské skupiny – vymezení pojmů 

 
V této kapitole se pokusím o vymezení pojmu sekta, kult, náboženství a nová 

náboženská hnutí. Vymezení pojmů ovšem nelze brát jako jediné a správné, neboť 

jednotlivý autoři se ve svých výkladech mnohdy odlišují.  

 

1.1. Sekta, kult, náboženství, nová náboženská hnutí 
 

Sekta 

 

Význam slova sekta je možné chápat z několika pohledů. Je odvozen                  

o latinského sequi (znamená sledovat nebo následovat) nebo secta (škola, učení, strana). 

Běžné odvozování od secare (odsekávat) je etymologicky nesprávné, ale především 

hovorově se dnes slovo sekta používá v tomto významu1.  Sociologové pojmem sekta 

označují skupinu, která se vyznačuje konflikty s většinou společnosti.  

 

Ve slovníku cizích slov označuje tento výraz „uzavřenou politickou nebo 

náboženskou skupinu“. Podle Malého slovníku sekt  je sektou míněna skupina, která     

se odštěpila od větší náboženské společnosti nebo společenské víry.1  Dušan Lužný 

v knize Nová náboženská hnutí o sektách uvádí, že vznikají jako projev hereze – 

oddělení od velké náboženské linie, v níž existuje silná mocenská kontrola. Podstatné 

je, že tímto odštěpením sekta nechce zavést nové náboženství, ale chce obnovit 

náboženství staré.2 

 

Veřejnost tento pojem chápe jako označení destruktivní skupiny, která na své 

členy působí negativně a omezuje jejich svobodu myšlení extrémní manipulací např. 

„vymýváním mozků“ (brainwashing). Tento názor u veřejnosti utvrzují případy 

hromadných sebevražd a vražd, které se v minulosti staly. Veřejností je tento pojem 

negativně zatížen a může být vystupňován až do podoby nadávky. 

 

                                                 
1 OPATRNÝ, Aleš. Malý slovník sek. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, str. 106, 
2 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str. 121-122, 
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Přesné vymezení pojmu „sekta“ není ovšem záležitostí snadnou neboť není 

vyjádřením toho, jaká náboženská skupina je, ale jaký vztah k ní má většina v dané 

společnosti a právě proto nelze význam slova „sekta“ jednoznačným popisem plně 

vystihnout.  

 

Některé skupiny odborníků navrhují nalézt co nejvhodnější definici pojmu 

„sekta“ a pomocí této hodnotově neutrální definice se distancovat od běžného 

negativního používání tohoto pojmu. Jiná skupina zase navrhuje pojem zcela opustit      

a nahradit ho pojmem, který by byl neutrální3.  

 

Po prostudování literatury, kterou jsem uvedl v seznamu literatury a pramenů   

se domnívám, že sekta je: 

 

• samostatná, většinou náboženská společenství odtržená od oficiálních církví        

(např. pro odlišné učení, obřad, atd. …) a 

• oddělená nebo odštěpená skupina ideologická či politická , která se izoluje       

od nějaké skupiny, či od ostatní společnosti vůbec. 

 

Přikláním se k názoru odborníků, že označit nějakou skupinu za sektářskou jde 

jen velmi obtížně. Tím, že apriori označíme nějakou skupinu za sektu, jí přisoudíme 

defakto určité negativní vlastnosti, což by mohlo mít pro danou skupinu dalekosáhlé 

negativní následky. 

 

Kult 

 

 V souvislosti s problematikou sekt se často objevuje pojem kult, tento je třeba 

blíže vysvětlit.  

Kult (z latinského cultus – úcta, pěstění) zahrnuje vše, co se týká 

standardizovaného souhrnu úkonů ve styku s božským nebo posvátným.4  

 

                                                 
3 http://www.sekty.cz/www/stranky/studie/1.pdf, (17/2/2007) 
4 OPATRNÝ, Aleš. Malý slovník sek. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, str. 62, 
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Pojem kult je převážně chápán jako náboženské hnutí, které má - na rozdíl od 

sekty - snahu zavést nové náboženství. Oproti sektě nemá kult rozvinutou byrokratickou 

strukturu. Vymezení pojmu „kult“ je stejně jako u pojmu „sekta“ nejednotné. Některé 

skupiny autorů hovoří o kultu jako o malé skupině, v níž jsou silné vztahy mezi 

jedincem a skupinou. Jiní autoři hovoří o uvolněných vztazích ve skupině. Konsensu 

v pojetí pojmu kult není dosaženo ani v osobě vůdce, neboť jedna skupiny autorů uvádí 

nutnou přítomnost charismatického vůdce ve skupině. Oproti tomu druhá skupina 

autorů přítomnost takového vůdce nepovažuje za nezbytnou podmínku. 

 

Dušan Lužný 5 uvádí i třetí skupinu autorů, jejichž definice tento pojem 

vystihuje nejlépe. Tito autoři uvádí tyto klíčové vlastnosti: 

                                                

 

• Kult představuje počáteční fázi nového náboženství. 

• Důraz na odklon skupiny od existujících náboženských tradic. 

• Otázka byrokratické struktury skupiny není důležitá. 

• Otázka silných nebo volných vztahů ve skupině není rozhodná. 

 

 Nejčastěji se v literatuře setkáme s vyjádřením pojmu „kult“ jako skupiny, která 

pomocí rituálů provádí náboženské uctívání. U takové skupiny je patrná oddanost 

něčemu nebo obdiv někomu. V některých případech se může jednat o projev způsobu 

života, o určitý druh módy. 

 

U otázky kultů je nutné si uvědomit, že se nemusí vždy nutně jednat                   

o náboženství, neboť existují i komerční kulty. I zde je ale v určité míře přítomna 

oddanost a obdiv. 

 

Náboženství 

 

Další pojem, který je třeba definovat, je dle mého názoru pojmem základním. 

Jedná se o termín náboženství a ačkoli je používán dle mého názoru běžně, ne každý 

dokáže jeho obsah přesně pochopit. 

 
5 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str. 120, 
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Pojem náboženství znamená něco jiného pro člověka věřícího, něco jiného pro 

člověka nevěřícího. Věřící člověk vidí v náboženství svůj smysl života, klíčovou 

hodnotu, která stanoví co je a co není dobré. Podle těchto hodnot se věřící člověk řídí  

ve veškerém svém čase. Věří tomu, že když se bude řídit náboženskými zásadami, 

dostane se mu po smrti určité odměny, která může mít podobu např. blažené posmrtné 

existence.  Člověku, který věřící není, se může toto úzkostlivé dodržování norem          

a pravidel zdát zbytečné a nesmyslné. 

 

Jednotlivá náboženství se od sebe liší nejrůznějšími povinnostmi a příkazy, 

kterými se musí věřící řídit. Rozdíly mezi věřícími mohou být i v rámci jednoho 

konkrétního náboženského proudu a to především v hloubce náboženského přesvědčení.  

 

Z tohoto důvodu si také můžeme všimnout rozdílů mezi jednotlivými 

vyznavači stejného náboženství. Pro ujasnění uvedu příklad z muslimského 

náboženství, kdy na straně jedné jsou muslimové, kteří alkohol pijí celkem běžně a na 

straně druhé jsou muslimové, kteří pití alkoholu považují za veliký hřích. Obdobně 

můžeme najít mezi protestanty osoby, které pracují v neděli bez zábran nebo výčitek 

zatímco druhá skupina práci v neděli odmítá. 6 

 

Nová náboženská hnutí 

 

Kromě tradičních náboženských společností jako církve a židovské náboženské 

obce, se u nás vyskytují i některé společnosti, které jsou v naší kulturní oblasti vnímány 

jako nové. Nová náboženská hnutí vznikala po celou dobu náboženské historie. Některá 

záhy zanikla a jiná se transformovala do větších celků a tradic. Vznik současných 

nových náboženských hnutí je řazen do období šedesátých let minulého století.  

 

V případě  nových náboženských hnutí je na místě si položit otázku zda           

se jedná o náboženství či nikoli. Odpověď na tuto otázku bychom mohli nalézt v pojetí 

náboženství podle Émile Durkheima (1853-1917), který jako základní prvky 

náboženství uvádí: 7 

                                                 
6 BUDILOVA, L., HIRTL, T. a kol., Policista v Multikulturním prostředí, VARIANTY. Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., 
Praha: 2005, str.70, 
7 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str. 22-23, 
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• Vymezení posvátného jako něčeho, co je od naší každodennosti odděleno         

a zakázáno. 

• Existenci nauky a praxe. 

• Existenci náboženského společenství v nejširším slova smyslu. 

 

 Podle Dušana Lužného naprostá většina nových náboženských hnutí tyto 

předpoklady splňuje. 7 

 

Vybraná nová náboženská hnutí: 

• z křesťanství - Církev sjednocení, Rodina, 

• z buddhismu - Angažovaný buddhismus,  

• z hinduismu - Haré Kršna, 

• z okultismu a esoterismu - Satanismus, Hnutí Grálu, 

• Nábožensko-psychoterapeutická hnutí - Scientologie, 

 

V literatuře se o příslušnících těchto skupin píše jako o mladistvích ( nikoli 

zpravidla v právním, ale spíše v hlubinně psychologickém smyslu ), kteří ze své nejisté 

totožnosti a mladistvé nepevnosti ještě nedokázali vnitřně uzrát k sebevědomé 

dospělosti. Pojmem náboženství mládeže jsou označeny velice různorodé skupiny. 

Skupiny mají sice některé společné znaky, musí se však rozlišovat podle původu, cílů, 

programu a metodiky. 8 

 
1.2. Všeobecné znaky sekt 

 

Významným odborníkem v ČR, který se sektami intenzivně zabývá,                  

je PhDr. Zdeněk Vojtíšek. O chování sekt a o jejich charakteristikách píše na 

internetových stránkách www.sekty.cz. Z charakteristik, které uvádí, jsem vybral pouze 

ty „sektářské“ charakteristiky, o kterých se domnívám, že pojem sekta vystihují nejlépe. 

 

 

 
                                                 
8 OPATRNÝ, Aleš, Malý slovník sek. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, str. 77, 
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• Atmosféra svobodného myšlení a rozhodování:  

Mnohdy se spíše jedná o mistrnou manipulaci se svobodnou vůlí jedince. Členové sekty 

mohou vnějšímu pozorovateli připadat jako naprogramovaný stroj. Samotní členové 

jsou přesvědčeni o tom, že svobodně jednají a vše co dělají, souvisí pouze s jejich vůlí. 

Jejich projev má ale podobu frází a jejich vystupování je křečovité.9 

 

• Autorita vůdce: 

Výroky zakladatele sekty, mesiáše, jsou považovány za závazné a nezpochybnitelné. 

Těmto lidem jsou často přisuzovány božské atributy.  Vedoucí jsou oprávněni 

předepisovat návody na všechny oblasti života a nepřipouští alternativy. To znamená,  

že tito vůdcové nejsou autoritami jen v určitých otázkách, ale prakticky neponechávají 

žádný  prostor k individuálnímu rozhodování. Vůdce skupiny rozhoduje o důležitých 

otázkách. Tímto z členů snímá břemeno odpovědnosti za rozhodování což je řadovými 

členy přijímáno jako úleva.9 

 

• Šíření moci z jednoho centra 

Vedení sekt často šíří svou moc z jednoho centra a to především ve formě různých knih, 

časopisů a jiných informačních materiálů, určených pro členy skupiny. Taková literatura 

je doporučována o označována za jedinou nezávadnou. Oproti tomu vedení sekt někdy 

svým členům zakazuje sledování televize, poslech rádia nebo četbu tzv. závadných 

knih, což jsou všechny knihy, které vedení neschválilo. Rovněž zakazují účastnit         

se veřejných sportovních nebo kulturních akcí.9 

 

• Hierarchie skupiny 

Skupiny typu sekt mají vždy svou hierarchii. Na nejvyšším stupni stojí vždy 

zakladatel, někdy označovaný jako vůdce, mesiáš nebo prorok. Na nejnižším stupni     

se nachází nově získaní členi skupiny. Být na vyšším stupni v této hierarchii znamená 

mít větší přístup k informacím. Sekty informace o své struktuře mnohdy tají před 

veřejností a před méně pokročilými členy. Z tohoto důvodu také  mnohdy dochází       

ke vzniku dvojí literatury – pro vnější propagaci a pro vnitřní potřebu. Utajeny bývají  

ty informace, které by mohly být nebezpečné – o vzniku skupiny, o osobě zakladatele, 

vůdce atd..9  
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• Podceňování rozumu 

Jedním z dalších znaků sekt je podceňování rozumu. V sektách jsou před rozumem 

upřednostňovány zkušenosti a zážitky. Jedinou uznanou pravdou je pravda vůdce.        

O takové pravdě je takřka vyloučeno pochybovat. Nepřesnosti a neúspěchy takové 

„pravdy“ jsou přisuzovány nikoli „pravdě“, ale nepřesnému a nesprávnému pochopení 

z řad posluchačů. Každá  z těchto „pravd“ by měla být jednoduchou odpovědí na otázky 

členů sekty.9 

 

• Bombardování láskou 

Jedná se o citové ovlivnění člena skupiny,  kterého ostatní členové skupiny oceňují, 

chválí a dávají mu najevo svou náklonnost. Důležité je vzbudit v takovém člověku 

touhu do takové skupiny patřit. Taková touha patřit do skupiny má mnohdy až podobu 

silné závislosti, což má za následek nemožnost opustit takovou skupinu.9  

 

• Výkon 

Bombardování láskou přechází do další fáze, kdy je novému členu dáno najevo,           

že veškerá láska a uznání které se mu od skupiny dostává, je podmíněno jeho pracovním 

výkonem. Dosažené výsledky při práci pro skupinu jsou rozhodujícím činitelem, který 

určuje množství pochval, obdivu i lásky od skupiny.9  

 

• Dualistický pohled na svět 

Dualistický pohled na svět  znamená, že to co je ve skupině, uvnitř skupiny, je dobré     

a správné. To co je mimo skupinu je nepřátelské, špatné a zkažené. Jedná se o hranici 

mezi světem „my“ a „oni“. Vstupem do sekty odchází z člověka to špatné a budoucnost 

je prozářená jásavým světlem. S tímto pohledem na okolní svět mimo skupinu souvisí   

i pocit výlučnosti, výjimečnosti a nadřazenosti, který je ve členech takové skupiny 

vzbuzován. 9 

 

Ivan O. Štampach uvádí jako jednu z hlavních charakteristik sekt 

fundamentalismus. Fundamentalismus pojímá jako „jednoduchý, přímočarý přístup 

k pramenům, k posvátným spisům (bibli, koránu) nebo věrouce“. 10 

                                                 
9 http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/index.html, (27/2/2007), 
10

 VOJTÍŠEK, Zdeněk, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, 1. vyd. L. MAREK, Brno: 2005, str.139, 
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 Uvedené charakteristické znaky se nemusí nutně shodovat se znaky uváděnými 

v odborné literatuře neboť dle mého názoru jsou charakteristiky uváděné jednotlivými 

autory ovlivněny jejich subjektivními pocity. Rovněž je nutné si uvědomit, že výčet 

výše uvedených charakteristik není plně vyčerpávající a jejich vymezení, stejně jako 

není jediné, tak nemusí být ani absolutně správné. 

 

1.3. Dílčí závěr 
 

V této části jsem se pokusil vysvětlit pojmy sekta, kult, náboženství a nová 

náboženská hnutí. Jednoznačné vymezení těchto pojmů není snadné, neboť názory 

jednotlivých autorů se různí. Pro účel této práce jsem uvedl taková vysvětlení, o kterých 

se domnívám, že uvedené pojmy vystihují nejlépe. Je nutné si uvědomit, že vysvětlení 

pojmů je zjednodušené, neboť jiné vysvětlení nabízí např. sociologie náboženství, jiné 

sociální psychologie nebo psychologie náboženství.  

 

 V další části práce jsem uvedl některé znaky sekt podle PhDr. Zdeňka Vojtíška 

z HTF UK, který se problematikou sekt intenzivně zabývá. Nelze na ně ale pohlížet jako 

na jediné nebo jediné správné, neboť další autoři mohou uvádět znaky jiné.  
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2. Vybrané sekty a náboženské hnutí 

 
Jednotlivá hnutí jsou uvedena v tomto pořadí: 

(Hnutí Grálu, Satanismus, New Age, Mormoni, Rodina, Svědkové Jehovovi, 

Scientologie, Jóga v denním životě) 

 

Hnutí Grálu 
 

Jedná se o hnutí vycházející z okultismu. Dušan Lužný o okultismu uvádí, že se 

jedná o náboženský proud, který se snaží rozvíjet tajné a esoterické nauky a praktiky, 

přičemž vychází z představy jednotné starodávné moudrosti. 

 

Okultisty můžeme rozdělit do tří kategorií: 

• Okultisté (většinou pouze jedinci), kteří studují různé anomálie, jako jsou např. 

UFO, mořské obludy nebo paranormální jevy. 

• Okultisté zabývající se nevysvětlitelnými vztahy mezi událostmi jako je věštění 

z karet, astrologie nebo numerologie. 

• Okultisté, kteří vytvářejí komplexní systém věrouky. (čarodějnictví, 

satanismus)11 

 

Zakladatelem hnutí grálu je němec Oskar Ernst Bernhardt (1875 – 1741), 

známý pod jménem Abd-ru-shin. V období druhé světové války, po připojení Rakouska 

k Německu v roce 1938 byl zatčen a později mu byl přikázán nucený pobyt v Kipsdorfu 

(Sasko); zde v roce 1941 zemřel. 

 

Učení:  

Ústřední dílo Abd-ru-shína se jmenuje „Ve světle pravdy“ (s podtitulem 

Poselství Grálu). Vzniklo díky jeho přednáškové činnosti v letech 1923-1937. V roce 

1929 Abd-ru-shín oznámil svůj božský původ a prohlásil se za mesiáše, syna 

člověka, který bude soudit lidstvo a který nastolí tisíciletou říši. Poselství Grálu, které 

Abd-ru-shin napsal se skládá ze 168 přednášek seřazených do tří dílů. 
                                                 
11 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str. 78, 
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Základem učení a jeho obrazu světa jsou různé úrovně hmotnosti. 

Hrubohmotnost – je nejnižší a nyní se v ní jako lidé nacházíme. Svým poznáním            

a dobrou morálkou máme v průběhu nových životů vystoupat až do duchovní úrovně. 

Tam, na hranici duchovní a božské úrovně, stojí hrad Grálu, který dává celému učení 

své jméno. V něm je také legendární miska, do níž prý byla zachycena krev umírajícího 

Krista – grál. 

 

Nebezpečí:  

Kromě možnosti rozvinutí Abd-ru-shínova odkazu ve směru Jana Dvorského 

dnes pravděpodobně žádná nehrozí. 

Počet členů:  

Odhadován na několik desítek tisíc členů po celém světě, u nás více než jeden 

tisíc. 12 

Kontakt:  

Nadace Hnutí Grálu; pošt. přihrádka 63; Brno 611 63; http://www.hnutigralu.cz/ 

 

Satanismus 
 

Dalším hnutím vycházejícím z okultismu je „Satanismus“. Celé křesťanské 

dějiny Evropy jsou spojeny se Satanismem a uctíváním satana, nejvýznamnější oživení 

satanismu je ovšem spojeno s 18. – 19. stoletím. Moderní satanismus bývá spojován 

s postavou Aleistera Crowleyho (1875 – 1947). Crowleyho nauka, kterou nazýval 

Magick vycházela z kabaly a hermetismu a kladla velký důraz na sex. Crowley napsal 

„Knihu zákona“, v níž zformuloval základní tezi satanismu – „dělej to, co chceš ty“.  

 

Dalším autorem, zabývajícím se satanskou tématikou byl Anton Szandor La 

Vey, který byl hlavní postavou Satanovy Církve, která byla založena 30. dubna 1966 

v San Francisku. Zdůrazňoval absolutní svobodnou vůli a kritizoval všechny formy 

jejího omezování. Zdůrazňoval význam tělesnosti a sexu v oblasti svobodné 

přirozenosti. Ve svých třech knihách (The Satanic Bible – „satanská bible“, The Satanic 

Rituále – „satanské rituály“ , The Complead Witch – „dokonalá čarodějka“ ) shrnuje 

učení Satanské církve. 
                                                 
12 VOJTÍŠEK, Zdeněk, ŠTAMPACH, Odilo-Ivan. Náboženství a sekty v ČR, Časopis Policista č. 8/98. Praha:  Nakladatelství MV 
ČR, 1998. 18s 
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Tradice satanismu není nijak zvlášť ucelená. Jedná se o spojení prvků magie, 

okultismu, spiritualismu a čarodějnictví. Dospívající mládež využívá satanistických 

symbolů k vyjádření svého protestu. V takových případech ale většinou nejde                

o konverzi k satanismu. 13 

 

 Satan je postavou křesťanské víry, v níž je odpůrcem Boha. Spjatost satanismu 

s židovskou a křesťanskou tradicí dokazují např. satanistické symboly jako je číslo 666  

nebo pentagram, často obrácený špicí dolů, někdy s dokreslenou tváří kozla ( původně 

se jednalo o židovské obětní zvíře, které bylo vyhnané za hříchy starozákonního lidu na 

poušť ). 14 

 

Hlavní svátky Satanské církve: Helloween (1.11. – 2.11) a Valpuřina noc  

(30.4.–1.5.) Symboly: pentagram, číslo 666, obrácený kříž apod.. 

 

Jak uvádí časopis Policista14, „nebezpečí hrozí hlavně tam, kde 

exhibicionistický, či pubertální satanismus přeroste do satanismu tvrdého, který          

se vyznačuje kriminálními činy“.  

 

V České republice je možno oficiálně kontaktovat pouze Církev satanovu           

v Brně: P-O-Box 28. 616 00 Brno. Vede ji kapelník hudební skupiny Root, Jiří Valtr. 

Počet členů přesahuje sto.  

 

New Age 
 

 V případě New Age jde o široký proud jednotlivců či menších skupin, které 

spojuje podobná náboženská či světonázorová orientace a nemají definovanou 

společnou nauku nebo praxi. New Age nemá vymezenou žádnou náboženskou 

organizaci. Toto hnutí nemá rovněž zakladatele nebo vůdce.  

 

 New Age zasahuje do nejrůznějších oblastí života rozvinutých západních 

společností – politika, ekonomie, věda, náboženství, lékařství nebo školství. Označit 

                                                 
13 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str. 80 – 82, 
14 VOJTÍŠEK, Zdeněk, ŠTAMPACH, Odilo-Ivan. Náboženství a sekty v ČR., Časopis Policista č. 8/98. Praha:  Nakladatelství MV 
ČR, 1998, 18s. 
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tedy toto hnutí za jednoznačně náboženské nelze, stejně jako mu nelze ubírat spirituální 

rozměr. Jeden ze základních principů New Age je právě spojení spirituality s vědou. 

Spojení vědy, ekologie, psychoterapie a spirituality se projevili v některých 

významných konceptech, které se staly součástí perspektivy New Age. Jedná               

se především o teorii morfických polí a hypotézu Gaia. V těchto koncepcích se zcela 

zřetelně projevuje specifičnost náboženské dimenze New Age, tedy určité pojetí 

nadlidských sil. Všechny proudy New Age mají společnou myšlenku, kterou                 

je myšlenka transformace a vědomí její reálnosti. 15 

 

Hnutí představuje volnou síť aktivit, mezi nimiž je možno se nezávazně 

pohybovat. Oproti tzv. sektám se tedy zmenšuje riziko psychické manipulace 

v uzavřené skupině. Tímto ovšem nelze vyloučit sektářské rysy některých aktivit. Počet 

příznivců je možné odhadovat na několik milionů v západním světě, u nás asi sto tisíc.16 

 

Hypotéza Gaia – tato teorie vychází z přesvědčení, že planeta je živá bytost. 

Podle této teorie by Gaia měla mít vlastní inteligenci. Díky této inteligenci udržuje na 

Zemi vhodné podmínky pro život, což je také jejím jediným cílem. Aby dosáhla svého 

cíle eliminuje jednotlivé subsystémy, které ohrožují rovnováhu životních podmínek na 

Zemi. Takovým škodlivým subsystémem může být např. živočišný druh, který ohrožuje 

funkčnost systému zajišťující životní podmínky na Zemi.  

Autory Hypotézy Gaia jsou James Lovelock a Lynn Margulisová.17 

 

Teorie morfických polí je ve své podstatě podobná Hypotéze Gaia.                  

O morfických polích se mluví jako o neviditelných oblastech, ve kterých je obsažena 

kolektivní kumulativní paměť. Do takové paměti přispívá každý člen z jednotlivých 

druhů a zároveň z nich i čerpá. Informacemi v těchto polích jsou např. způsoby chování 

nebo zvyky. Tyto informace z morfických polí ovlivňují vše od molekul až po živé 

organismy. Působení není omezeno pouze na Zemi, ale na celý vesmír. 

Autorem Teorie morfických polí je Rupert Sheldrake.17 

 

                                                 
15 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str. 89-95, 
16 VOJTÍŠEK, Zdeněk, ŠTAMPACH, Odilo-Ivan. Náboženství a sekty v ČR, Časopis Policista č. 8/98. Praha:  Nakladatelství MV 
ČR, 1998, 18s 
17 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str. 91-93, 
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Mormoni 
 

Oficiální název je Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, založena 

v roce 1830 Američanem Josephem Smithem (1805 – 1844). Mormoni patří v ČR mezi 

státem registrované církve a uvádí se, že patří mezi nejrychleji se rozvíjející.  

 

 Podle Mormonů použil bůh Američana Josepha Smitha, kterého povolal jako 

proroka, k tomu, aby obnovil prvotní církev. Mormoni tedy věří: „Církev Ježíše Krista 

svatých posledních dnů má svůj základ ve zjeveních, které přijal Smith, v pravdách, 

které učinil, a v plné moci kněžství, které obnovil. Jím hlásané evangelium Ježíše Krista 

otevírá dveře k dokonalému rozvoji všech duševních, tělesných a mravních mohutností   

a darů člověka.“ 

 

Joseph Smith údajně nalezl zlaté desky popsané egyptskými hieroglyfy. Spolu  

se zlatými deskami byly uloženy dva kameny ve stříbrné arše a tvoří tzv. urim                

a tummin. Skrze urim a tummin obdržel Smith určitý druh prorockých brýlí, s jejichž 

pomocí mohl zlaté desky přečíst. 18 

 

Díky těmto brýlím viděl písmo v angličtině. Přečtený text diktoval svému 

společníkovi (Oliwer Cowdery), který byl za plentou. Po skončení překladu prý přiletěl 

anděl a zlaté desky odnesl do nebe. Tento překlad tvoří základní knihu mormonismu – 

knihu Mormon. Úspěch knihy Mormon byl zajištěn pravděpodobně tím, že dodával 

čtenářům vědomí důležitosti Ameriky. Jiným možným vysvětlením nebývalého úspěchu 

této nové víry může být zvýšení sebevědomí členů, jako např. nárokem na jedinou 

pravou církev, nebo tím, že všichni mužští členové jsou kněžími. Určitou roli 

pravděpodobně sehrálo i zabudování prvků lidových pověr a magie. 19   

 

Tato kniha je považována za mormonskou bibli, za základ jejich víry                  

i světových dějin a za doplněk bible. Kniha zahrnuje 1000 let mormonských dějin. 

Hlavní učení mormonů je shrnuto do 13 článků víry. Pro mormony platí, že bůh nebyl 

                                                 
18 OPATRNÝ, Aleš. Malý slovník sek. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, str. 69, 
19 VOJTÍŠEK, Zdeněk, ŠTAMPACH, Odilo-Ivan. Náboženství a sekty v ČR.,Časopis Policista č. 8/98. Praha:  Nakladatelství MV 
ČR, 1998. 18s. 
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od počátku dokonalý, ale že to byl vyvýšený člověk, „který sám byl jednou tím, čím 

jsme teď my“. 20 

 

 Ve  společnosti mormonů se provozovalo mnohoženství, což přivedlo Smitha  

do vězení, kde byl 27. června 1844 spoluvězni zavražděn. Vedení obce převzal Brigham 

Zouny (1801 – 1877), který odešel spolu se svými stoupenci, kterých bylo kolem 

15 000, k Velkému solnému jezeru, kde založili mormonskou říši s hlavním městem 

Salt Lake City.18 

   

 Dnešní mormoni jsou stále úspěšní a to především v zemích tzv. třetího světa. 

Jejich vůdcem je bývalý americký ministr zemědělství Ezra Taft Benson, který           

je považován za proroka, prezidenta, zvěstovatele Božího slova.  

 

 Učení mormonů je výstižně popsáno na stránkách Wikipedia21. „Pro Svaté 

posledních dnů je nejdůležitější rodina. Svatí věří, že rodiny mohou být spolu nejen 

během života na Zemi, ale i po smrti. Proto ve svatých chrámech uzavírají sňatky 

(zpečetění) na věčnost. Obřad vykonává vysoký kněz, kterému pravomoc delegují 

apoštolové. Není výjimkou, že rodiny Svatých posledních dnů mají šest a více dětí. 

Každý pondělní večer rodiny Svatých pořádají ve svém domově tzv. Rodinný večer. 

Toto přikázání pomáhá rodinám, aby spolu trávily dostatek společného času. 

 

Jedno ze základních přikázání Církve, které obdržel v roce 1833 prorok Joseph 

Smith, je tzv. Slovo moudrosti. Učí vyvarovat se požívání pro tělo škodlivých látek       

a propaguje konzumaci ovoce a zeleniny. Proto Svatí nepijí alkohol, kávu, černý            

a zelený čaj, nekouří a nepoužívají ani žádnou jinou drogu. Křest je možné přijmout, 

když je člověku alespoň osm let, aby byl schopen dostatečně porozumět významu          

a rozhodl se pro něj ze své svobodné vůle. Křtem, který se provádí pohroužením celé 

osoby pod vodu, člověk uzavírá smlouvu s Bohem, že bude dodržovat Jeho přikázání     

a následovat příkladu Ježíše Krista (vzít Jeho jméno na sebe). Každý rok počet členů 

vzroste o více než čtvrt mil. lidí. Patří mezi církve registrované v České republice, kde 

má přes dva tisíce členů. 21    

                                                 
20 OPATRNÝ, Aleš, Malý slovník sek. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, str. 70, 
21 http://cs.wikipedia.org/wiki/Mormoni, (18/2/2007), 
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 Vyjma tzv. smíšení krve, které výjimečně praktikují některé extrémní                 

a fundamentalistické skupiny v USA, nehrozí od mormonů jiné nebezpečí. 

 

 Počet stoupenců a členů je odhadován na 10 milionů. Kontak v ČR - Sídlo 

Církve v ČR je v Praze (Milady Horákové 85/95, 170 00 Praha 7) 

 

Rodina 
 

 Zakladatelem hnutí je David Berg (1919 – 1904) , který působil jako křesťanský 

misionář.  

 

Hnutí vzniklo v rámci křesťanství a hlásalo nutnost duchovní a politické obrody. 

Populárním se stalo především u části mladých radikálních hippies, kteří usilovali         

o spojení idejí prvotního křesťanství s ideály socialismu. Tato organizace se nejprve 

jmenovala Mladí pro Krista, brzy se ovšem přejmenovali na Boží děti. 

V sedmdesátých letech změnili název na Rodinu lásky a v současné době působí pod 

názvem Rodina .  

 

Součástí misijního působení se stal sex. Byla vyvinuta sexuální nauka, v níž byly 

všechna slova o lásce z bible vykládána tak, jako by hovořila o sexu. V komunitě          

se praktikoval sex na základě rozpisu a odmítnutí partnera přiděleného rozpisem bylo 

bráno jako nekřesťanské a sobecké.  

 

Misijní působení Bergovi komunity a získávání nových mužských členů bylo 

také založeno na sexu. K tomuto účelu zavedl Berg tzv. flirty-fishing ( FFing ), kdy     

se mladé ženské příslušnice vydávaly do různých barů, kde prostitucí zvěstovaly 

Ježíšovu lásku.  

 

Kritika hnutí se týká autoritativního řízení, izolování členů hnutí od okolní 

společnosti a jejich zneužívání, především ale za zmiňovanou prostituci mladých 

členek.  
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Nebezpečí Bergových sexuálních doktrín se týká v těchto izolovaných                

a utajených komunitách hlavně dětí. Žijí v provizorních podmínkách, často 

nenavštěvují žádnou veřejnou školu, jsou frustrovány nepřirozenými vztahy mezi 

dospělými v komunitě a podrobeny sexuálním experimentům podle Davida Berga.  

 

Počet členů žijících v komunitách byl odhadován na 10 000. U nás je členů 

minimum, uvádí se jen asi 10. 22 

 

Svědkové Jehovovi 
 

Svědkové Jehovovi se považují za boží organizaci. Zakladatelem je Američan 

Charles Taze Russell (1852–1916). Sami o sobě tvrdí, že se zasvětili bohu a ten s nimi 

po té uzavřel smlouvu jako s lidem svého jména.  Svědkové Jehovovi začínali jako 

skupina, která byla nazývána Vážní bibličtí badatelé, název Svědkové Jehovovi          

je používán od roku 1931. Vyznačují se extrémně protikatolickým a proticírkevním 

postojem a tvrdí, že křesťanské náboženství neexistuje. Ostatní církve označují             

za náboženské sekty.  

 

Zásadou jejich učení je, že v.r. 1914 byl Ježíš Kristus dosazen jako král v nebi   

a bude kralovat se 144 tisíci vyvolenými. Ústřední význam má bitva Armagedon,        

při které Ježíš Kristus zničí satana a všechny démony. Pouze 144 tisíc „Kristových 

bratří“ však zdědí s Kristem nebeské království. Všichni ostatní, kteří stojí na straně 

boží, tedy na straně Svědků Jehovových, se stanou „lidmi podobným ovcím“ a budou  

na věky žít v ráji na zemi.  

 

Svědkové Jehovovi jsou centralisticky řízeným hnutím. V čele hnutí je 

prezident, který je volený na celý život. Prezidentovi je podřízen třináctičlenný Řídící 

sbor. Sedm členů Řídícího sboru je v předsednictvu Biblické a traktátní společnosti 

Strážná věž, která přezkoumává veškerou činnost členů. V malém slovníku sekt              

je uvedeno další členění hnutí na pobočky, obvody, kroužky a shromáždění.  

 

                                                 
22 VOJTÍŠEK, Zdeněk, ŠTAMPACH, Odilo-Ivan. Náboženství a sekty v ČR, Časopis Policista č. 8/98. Praha:  Nakladatelství MV 
ČR, 1998, 18s, 
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Všichni členové hnutí jsou naprosto oddáni svým vůdcům, kteří rozhodují 

prakticky o všem, co se života členů týká. Rozhodují o věcech víry i o každodenním 

životě. K ovlivňování svých členů jsou jakožto nástroj vedení vydávány nejrůznější 

knihy, časopisy a jiné publikace. Mezi nejvýznamnější patří bezesporu čtrnáctidenník 

Strážná věž, nebo knihy Poznání a Rozmluvy z Písem. Tyto publikace mají pro 

svědky platnost Božích příkazů. Jsou chápány jako závazné příkazy, důležitější než 

sama bible. Neuposlechnutí příkazů nebo různých omezení a zákazů jako je např. četba 

neschválené literatury, běžně trestáno vyloučením. Pro oddané členy je vyloučení bráno 

jako nejkrutější trest a odříznutí od skupiny znamená pro provinilce osobní katastrofu 

spojenou s osobními a sociálními problémy.  

 

Svědkové mají zakázáno účastnit se na politických a kulturních podnicích nebo 

slavit některé svátky. Nesmí se slavit vlastní narozeniny, vánoce, velikonoce nebo Den 

matek. Děti se nesmí účastnit mimoškolních nepovinných aktivit. Za nejvíce 

problémový zákaz lze považovat zákaz transfuze krve, neboť Svědkové Jehovovi 

důsledně transfuzi odmítají. K tomuto účelu u sebe nosí zvláštní průkaz, kde stojí,        

že si za žádných okolností nepřejí, aby jim byla poskytnuta transfuze krve. Transfuze 

odmítají použít i pro záchranu svých dětí. 23 

 

V ČR se při sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 k Svědkům Jehovovým 

přihlásilo 23 162 členů. Ve světě se odhaduje více než 6 600 000 členů, kteří působí        

ve 235 zemích světa.  

 

Scientologie 
 

Scientoligie je znána též pod označením Dianetika. Zakladatelem hnutí                

je Lafayette Ron Hubbard (1911-1986). Studoval na Georgie Washington University 

ve Washingtonu a zúčastnil se několika etnologických expedic zamřených na studium 

přírodních národů. Po té se věnoval literární činnosti, psaní filmových scénářů               

a především science-fiction. Své sci-fi povídky publikoval od roku 1938 a mezi jeho 

nejznámější díla patří Děs (Fear) z roku 1943. 

                                                 
23 OPATRNÝ, Aleš, Malý slovník sek. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, str.112-114, 
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Na úrovni celospolečenského života je cílem scientologie učinit lidi 

šťastnějšími, schopnějšími, etičtějšími, pozdvihnout celkově jejich duševní úroveň        

a vytvořit tak svět bez duševních chorob, bez kriminality a válek.  

 

Hnutí je předmětem ostré kritiky ze strany antikultovního hnutí. Je mu přičítán 

manipulativní charakter a silná ekonomická moc. Výsledkem této situace je např. 

zákaz zaměstnávání příslušníků Scientologické církve ve státní správě v Německu. 24 

 

Učení scientologie 

Scientologie používá k šíření svého učení dvě hlavní techniky, které jsou 

označeny jako: 

 

Scientologie, která zahrnuje studium lidského ducha ve vztahu k fyzickému 

vesmíru a jeho životním formám. 

 

Dianetika, která je zaměřena na tělo a tudíž se používá k tomu, aby odstranila 

nemoci, nežádoucí pocity, nesprávné city, somatické příznaky, bolest atd..  

Podle učení scientologů se člověk v podstatě skládá ze tří částí: 

 

• Těla 

• Mysli (rozumu, mind) 

• Nesmrtelné duše (thetan)25 

 

Scientologové mají asi milión členů na celém světě (některé odhady hovoří              

o statisících, církev sama o devíti miliónech). Mezi veřejnými představiteli scientologie 

jsou i některé hollywoodské hvězdy jako např. John Travolta či Tom Cruise. 

Scientologie působí prostřednictvím různých organizací, které mají často rysy sekty.    

V USA byla Scientologická církev uznána za církevní a veřejně prospěšnou 

organizaci, v České republice scientologie jako církev nebo náboženská společnost 

registrována není.26  

 
                                                 
24 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str. 86, 
25

 OPATRNÝ, Aleš, Malý slovník sek. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, str. 104, 
26

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Scientologie, (21/2/2007), 
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Jóga v denním životě 
 

Jedná se o systém sestavený na základě indického náboženství, se zřetelem        

k možnostem a zájmům západního člověka. Zakladatelem je Paramhansa svámí 

Mahéšvaránanda.  

 

Mahéšvaránanda založil v roce 1972 ve Vídni první ášram (komunitu), které            

se stalo centrem tohoto hnutí, a brzy se rozšířilo do několika evropských států                  

i do zámoří. Od roku 1973 je hnutí také u nás v ČR.  

 

Jóga v denním životě je systémem pro fyzické, mentální, sociální i duchovní 

zdraví s jehož pomocí má člověk dosáhnout poznání nejhlubší skutečnosti a osvobození 

od koloběhu znovuzrozování. V tomto systému se setkáme s etickými zásadami (např. 

neubližovat živým tvorům, zásada pravdivosti nebo tělesné a duchovní čistoty). 

Důležité je i tělesné cvičení (ásana), které je předpokladem správného fungování mysli, 

ovládání dechu (pránájáma), schopnost odpoutání mysli od rušivých vlivů, schopnost 

koncentrace na jediný předmět. Důležitá je meditace, jejíž jednotlivé druhy a stupně 

tvoří celý systém.  

 

Za základní publikace je možno považovat MAHÁPRABHUDŽÍHO životopis 

„Líla amrit“ a MAHÉŠVARÁNANDOVY knihy (např. Skryté síly v člověku, Jóga     

v denním životě, Moje poselství).  

 

Někteří zájemci o Jógu v denním životě zpočátku vůbec netuší, že od cvičení 

(tělesného a duchovního) budou postupně vedeni k duchovním cílům. Po úvodních 

cvičeních bývají pozváni na satsangy (sezení s Mistrem), při nichž poslouchají 

východní moudrost, zpívají bhadžany (indické oslavné písně) a zvykají si na prašad 

(posvěcené, obětované vegetariánské jídlo). Členové skupiny, kteří jsou již oddáni 

Mahešvaránandovi na ně působí  a směřují je k navázání silnějších vazeb k tomuto 

guruovi a po čase ke změně dosavadního způsobu života. Změna způsobu dosavadního 

života se projevuje tím, že dochází k procházení očišťovacími i jinými obřady, přijmutí 
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duchovního jména, slavení indických svátků, vybudování domácího oltáře, změnění 

způsobu odívání, dennímu přeříkávání mantri apod.. 27 

 

Nebezpečí Jógy v denním životě není známo. Okolím je ale někdy negativně 

pociťována změna způsobu života Mahéšvaránandova žáka. 28  

 

2.1. Možná rizika sekt 
 

Na první místo lze bezesporu zařadit nebezpečí, jenž  spočívá v tom, že sekta 

dělá z lidí nesamostatné tvory. Tomuto se často říká mentální programování. Zde nejde 

o přímé příkazy, které by někdo plnil, ale je zde vytvořeno pouto silné závislosti. 

S tímto souvisí často až nepochopitelná oddanost a poslušnost. Člověk se stává 

nesvobodným a závislým.  

 

Základem sektářské indoktrinace je mentální manipulace či psychické 

zpracovávání nebo také vymývání mozku (anglicky brainwashing).  

 

Další rizika vychází z již popsaných znaků sekt. Koncentrace moci v rukou 

vůdce, informace šířená z jeho centra, podceňování rozumu. Zkušenosti, zážitky, pocity 

jsou před rozumem upřednostňovány. Bývá snižována hodnota vzdělání a poznání. 

Další nebezpečí mohou mít v odmítání lékařské pomoci – Svědkové Jehovovi, zde        

je zákaz transfuze krve. V některých sektách dochází k bití, ponižování nebo 

sexuálnímu násilí.  

 

Na otázku zda je snadné se bránit vstupu do skety a rozeznat sektářské 

aktivity nelze odpovědět jednoznačnou odpovědí. Obecně lze ovšem vycházet z faktu, 

že čím více je člověk v problematice náboženství orientovaný, tím lépe rozeznává 

možná rizika. A právě ve zpracování problematiky nebezpečí, které by mohly některé 

sekty pro mládež představovat, vidím základní problém. Dá se říci, že problematika sekt 

- dětí a mládeže, je všeobecně v literatuře zpracována jen velice povrchně. Domnívám 

se, že rodiče dětí, kteří by měli zájem se o té problematice blíže dozvědět více informací 

                                                 
27 http://www.sekty.cz/texty/netradicni_nabozenstvi/, (26/2/2007), 
28 VOJTÍŠEK, Zdeněk, ŠTAMPACH, Odilo-Ivan. Náboženství a sekty v ČR, Časopis Policista č. 8/98. Praha:  Nakladatelství MV 
ČR, 1998, 18s. 
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jsou apriori vedeni na slepou kolej, neboť jednoduchou odpověď na otázky, které           

si kladou, v literatuře nenajdou. Nejasné a nejednotné názory v literatuře působí spíše 

negativně a od dalšího získávání informací odrazují, neboť běžný občan (rodič), 

vyžaduje informace v jiné formě, než pedagogové nebo studenti filosofických                

a pedagogických fakult. 

 

Toto společenské nevědomí je dle mého názoru umocněno přístupem škol k této 

problematice, neboť na žádném stupni škol není otázce sekt a náboženství věnována 

dostatečná pozornost a informovanost. Kantoři o této problematice nejsou dostatečně 

informováni, což má za následek, že jejich výklad uvedené problematiky je založen 

spíše na „fámách, mýtech a všeobecných názorech, které jsou z velké části založeny na 

nepřesných a zavádějících informacích“. 

  

Důležité informační zdroje pro předcházení rizikům 

 

Významným pomocníkem rodičům nebo pedagogům při orientaci 

v problematice sekt a rizik s touto problematikou spojenými se může zcela jistě stát 

kniha PhDr. Zdeňka Vojtíška z HTF UK nazvaná „Pastorační poradenství v oblasti 

sekt a sektářství“. Další zajímavou publikací, která se problematikou sekt zabývá         

je publikace „Nová náboženská hnutí“ od Dušana Lužného z MU Brno. Velké 

množství informací o sektách je možné získat i prostřednictvím internetu. Zde je ale 

nutné rozeznávat mezi tzv. kvalitními informacemi a informacemi zavádějícími. 

Z internetových stránek lze doporučit např. stránky časopisu DINGIR (www.dingir.cz), 

nebo stránky „Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů“ 

(http://www.sekty.cz/www/index.php). Tato společnost sdružuje významné odborníky na 

problematiku sekt a náboženství v ČR. Pro názornost lze zmínit „dr. Hošek,                 

dr. Opatrný, dr. Remeš, doc. Štampach, dr. Vojtíšek“29 a další. 

 

 S riziky sekt úzce souvisí prevence a preventivní projekty. Domnívám se,        

že i přes velké množství informací o sektách, je informovanost veřejnosti nedostačující.  

 Chybí systémově prováděné informování veřejnosti o existenci náboženských 

sekt a o jejich případných negativních praktikách a dopadech jejich působení. Tato 

                                                 
29 http://www.sekty.cz/www/index.php?co=onas, [výbor], (20/2/2007), 
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prevence ve formě osvěty zatím chybí i u nejohroženější skupiny obyvatel: u mládeže, 

studentů a mladých dospělých, ale i u starších osamoceně žijících osob.  

 

 Domnívám se, že mezi nejvhodnější preventivní projekty patří přednášky, 

besedy a semináře. Tuto formu prevence bych doporučoval zařadit do posledních 

ročníků ZŠ, středních škol a učilišť. Přenášet by měl odborník na danou problematiku, 

jenž by byl schopen zodpovědět případné otázky posluchačů. Účast žáku by měla být 

povinná s možností přizvat na přednášku i své rodiče.  

 

 Další formou preventivních projektů jsou nejrůznější linky důvěry, literatura 

nebo preventivní materiály. Jak jsem už zmínil výše, nebezpečí může být  skryto na 

internetu. Ne všechny materiály uveřejněné na internetu mají charakter materiálů, jenž 

by se daly označit za materiály preventivní, nezávadné nebo snad vhodné pro 

přednášení dětem na besedách o nebezpečí sekt. Z tohoto důvodu doporučuji především 

studovat z materiálů prověřených od odborníků na uvedenou problematiku.  

 

2.2. Nábor do sekty 
 

Nábor do sekty probíhá převážně postupně a stoupenec prochází několika 

fázemi. Uvádí se tyto tři fáze. 

 

• Okouzlení 

• Přesvědčení 

• Fascinace 

 

Okouzlení je vlastně určitý druh vábení. Při vábení se rozhodně nepoužívá 

drsných způsobů náborování. Celý proces je velice jemný a citlivý. Dokonale 

promyšlený až do posledních detailů. Nábor provádějí zkušení verbíři, disponující 

psychologickými znalostmi a velkou schopností empatie. Jedná se o vynikající herce            

a mystifikátory, kteří za pomoci svého šarmu vytvářejí iluzi určitého citového sblížení  

a sounáležitosti. Verbíři působí na city a vnímání verbovaných jedinců svým oblečením, 

vystupováním, postoji, mluvou. Využívají všech verbálních i neverbálních možností 

k ovlivnění náborovaných jedinců. 30 
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Zvláštní roli ve verbování hraje i místo verbování, neboť místo nesmí být 

daleko od centra nebo sídla sekty, neboť velká vzdálenost by mohla potencionální členy 

odradit. Místo by dále mělo být frekventované, mělo by se tam pohybovat hodně osob, 

což jsou například různé obchodní domy, náměstí, různé východy z budov a podobně. 

Ideálními místy pro nábor nových členů do sekt jsou vysokoškolské koleje a universitní 

městečka. 30 

 

Po okouzlení následuje přesvědčení. Jedná se o proces, v němž je verbířem 

předávána verbovanému určitá informace. Většina z těchto informací je mistrně 

zmanipulovaná dvojsmyslnost. Jednoduché odpovědi na složité otázky. Zde                  

se přesvědčovaný poprvé setká se skutečnou manipulací. Cílem je dosáhnut toho, aby  

se přesvědčovaný domníval, že vstupuje do sekty dobrovolně. Přesvědčit ho o tom,      

že jedná jen podle své vlastní svobodné vůle. 30 

 

K přesvědčování ke vstupu se používají tyto postupy 
 
• Vynucení si sympatie 

• Vyvolání pocitu upřímnosti. 

• Ovládání konkrétní situace a určování tempa a směru diskuse. Partner 

v komunikaci to ovšem nesmí poznat. 

• Svou špatnou náladu nikdy nedávat najevo. 

• Udržování stálé pozornosti. 

 

Jako poslední fáze nastupuje fáze tzv. fascinace. V této fázi je jedinec již 

naverbován do sekty a je přesvědčen o tom, že jeho rozhodnutí bylo jediným správným 

činem. V této fázi je velice důležité, jak silné pouto má jedinec ke společnosti a jak silné 

pouto si vytvořil ke skupině (sektě). Poslední pochybnosti nad správností vstupu do 

sekty odstraní setkání s guruem, vůdcem, kněžími sekty a podobně. Tato poslední fáze 

je do určité míry srovnatelná s hypnózou. 31 

 

 

                                                 
30 ABGRALL, Jean-Marie, Mechaniskus sekt. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1999, str. 81-86, 
31 ABGRALL, Jean-Marie, Mechaniskus sekt. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1999, str. 87, 
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2.3. Konverze 
 

Kniha Mechanismus sekt konverzi popisuje jako kulminační bod sektářské 

aktivity. Budoucí konvertita vyčerpal možnost své obrany tím, že redukoval nesoulad, 

existující mezi normami jeho vnitřního života a novinkami, které mu sekta nabízí. Jeho 

konverze předpokládá, že souhlasí s kompromisem mezi svou minulostí a 

budoucností.32 

 

Dušan Lužný konverzi rozdělil na: 

 

• Konverze jako vymytí mozku 

• Konverze jako postupný posun33 

 

Vymytí mozku neboli Brainwashing model 

 

Ohledně brainwashingu panuje mezi odborníky zabývajícími se touto 

problematikou nejednost. Mnohé interpretace jsou nepřiměřeným zjednodušením této 

problematiky. Jednostranné spojování nových náboženských hnutí, sekt, kultů               

(apod.) s brainwashingem, je zavádějící. Mezi veřejností je ovšem přijímané a velmi 

populární. 

 

U zrodu teorie brainwashingu stál Robert Jay Lifton. Brainwashing používali 

Číňané v průběhu korejské války na svých zajatcích. Jedná se o určitý způsob 

převýchovy. Základní praktikou této „převýchovy“ bylo: 

 

• Odtržení od okolního života, ve formě vězení, samoty atd.. 

• Fyzické vyčerpání zapříčiněné hladem, nedostatkem spánku, těžkou 

vyčerpávající prací 

• Propagandistické působení na vězněné 

 

                                                 
32 ABGRALL, Jean-Marie. Mechaniskus sekt, 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1999, str. 100, 
33 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str. 102-106, 
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Výsledkem takového procesu byl rozpad staré identity a nahrazení identitou 

novou. Vězni byly vězněni o samotě, ponižováni, trpěli nedostatkem jídla a spánku. 

Byli nuceni k očerňování svých přátel. Systematicky byl u nich navozován pocit viny, 

což vedlo k hlubokému strachu a úzkosti. V tomto okamžiku přicházela druhá fáze 

„převýchovy“, kdy se k zajatcům přistupovalo mírně, laskavě a přátelsky. V další fázi 

následovalo vynucení si od vězněných doznání se k prohřeškům v předchozím životě. 

Po té byla navozena situace, kdy byl vězňům jejich pocit viny vysvětlen a odreagován 

prostřednictvím vysvětlení věznitelů, což mělo za následek rozbití vězňova obrazu 

reality a nahrazení realitou novou – příjemnější. 34 

 

Toto vysvětlení se ovšem nedá použít jako jednoznačné vysvětlení 

brainwshingu, neboť podmínky vězněných v průběhu korejské války byly extrémně 

atypické a jen s těží bychom mohli podmínky zajatců v této válce srovnávat 

s podmínkami nově „náborovaných“ členů sekt. Zároveň by se jednalo o nepřiměřené 

zjednodušení. Po prostudování literatury uvedené v seznamu se domnívám, že sekty při 

působení a ovlivňování myšlení jedince používají brainwashing tak, že: 

 

• Kontrolují prostředí, čas, myšlení. 

• Vyvolávají v jedinci pocit bezmocnosti a beznaděje. 

• Jedinec je odtržen od okolního světa a od informací o okolním světě. 

• Neustálá propaganda vlastního náboženství (jen náš bůh je ten jediný a my jsme 

určeni k přežití apod.). 

 

Konverze jako postupný posun 

 

Tento typ konverze se od předchozího typu liší tím, že na jedince působí zcela 

nenásilně a nechává mu volný prostor pro svobodné rozhodování. Ke konverzi dochází 

zvolna, nevynuceně a někdy si to ani konvertovaný neuvědomuje. Důležité jsou sociální 

vztahy a předpoklad, průběžných změn. Ke konverzi dochází např. mezi blízkými 

příbuznými, kolegy na pracovišti, přáteli apod.. Podmínku je vytvoření silné vazby ke 

členům náboženské skupiny a tyto vazby musí být silnější než vazby k nečlenům této 

                                                 
34 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str.102-105, 
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skupiny. K tomu, aby byla konverze úspěšná musí ovšem v životě jedince nastat určité 

události, podmínky posilující pevnost konverze. 

 

• Napětí z rozdílů mezi skutečností a ideálními představami o světě. 

• Přesvědčení, že problémy mohou být vyřešeny za pomoci náboženství. 

• Odvrácení se od náboženské skupiny, která jedince neuspokojuje a hledání 

náboženství nového.  

• Prožití prudkého životního zlomu (smrt blízké osoby, rozvod, rozchod, 

propuštění ze zaměstnání) což posiluje snahu jedince „začít znovu“. 

• Nejzásadnější podmínkou je navázání přátelských vztahů se členy nějaké 

náboženské skupiny, čímž se oslabí citová pouta mimo tuto skupinu. 

• Poslední podmínkou je navázání silného citového propojení mezi skupinou       

a jedincem. (např. společné bydlení). 

 

Jestliže není některá z podmínek splněna, je tím oslabena síla interakce jedince 

do skupiny.  

 

Oba dva modely konverze mají své zastánce. Model sociálního posunu zastávají 

především sociologové. Model brainwashingu je oblíben mezi psychology                    

a psychiatry.35 

 

2.4. Opuštění skupiny 
 

Odchod ze sekty není záležitostí vůbec snadnou, neboť je považován za velice 

traumatizující zážitek. Při tzv. odchodech ze skupiny je nutné rozlišovat mezi odchodem 

dobrovolným a nedobrovolným.  

 

Nedobrovolný odchod ze skupiny je svým způsobem nejpřísnějším trestem       

za porušení povinností a zákazů. Vyloučením svého člena se sekta brání negativnímu 

vlivu takového člena na ostatní členy skupiny. V této souvislosti je nutné si uvědomit, 

že tento negativní vliv je spatřován z pohledu sekty. Vzhledem k tomu, že vyloučení 

přijde zpravidla náhle, ocitá se takový člen ve velice složité životní situaci, neboť        

                                                 
35 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str.105-110, 
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na vyloučení zpravidla nebyl nijak zvláště připravený a odchodem ze skupiny ztratil své 

sociální zázemí. 

 

Dobrovolné opuštění skupiny lze charakterizovat třemi typy odchodů: 

 

Prvním typem je skrytý odchod. K taký odchodu je typický pro členy, kteří 

nemají potřebnou sílu na konfrontaci se skupinou. Této slabosti odpadlíka později 

skupina může využít k tomu, aby ho soustavným ovlivňováním přiměla k návratu             

do skupiny. Toto tajné opuštění skupiny má výhodu v počáteční slabší citové zátěži, 

nevýhodu lze spatřovat v tom, že se po čase může objevit pocit viny a slabosti.  

 

Klidným a spořádaným odchodem ze skupiny je charakterizován druhý typ 

odchodu. Zde se jedná o odchod spojený s otevřeným rozloučením, který je výsledkem 

dohody mezi odcházejícím ze skupiny a jeho nadřízeným. Nadřízený se odcházejícího 

snaží přesvědčit k tomu, aby ze skupiny neodcházel. Přesvědčování může mít různé 

podoby od pouhého přemlouvání nebo výhrůžky až po různé sankce. Výhodou je,        

že pokud odpadlík obstojí, získá sebevědomí pro další samostatný život bez skupiny.  

 

Pro třetí typ odchodu je typická rozhodnost a definitivnost. U tohoto typu jsou 

předem vyloučeny kompromisy a lze jej chápat jako krajní komunikační prostředek. 

Příčinou volby této strategie bývá nemožnost toho, aby budoucí odpadlík účinně 

projevil své pochybnosti a své úmysly odejít. Nemožnost sdělit své úmysly může být 

přisuzována na straně jedné komunikačním schopnostem odpadlíka nebo na straně 

druhé neochotě skupiny odpadlíkovi naslouchat. 36 

 

2.5. Dílčí závěr 
 

V této části jsem uvedl náboženské skupiny a náboženská hnutí a to především 

taková, se kterými je možné se setkat i v české společnosti. U většiny z nich jsem 

uvedl základní informace, které je blíže charakterizují. Poznatky jsem čerpal především 

z přílohy Časopisu Policista37.  

                                                 
36 VOJTÍŠEK, Zdeněk, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, 1. vyd. L. MAREK, Brno: 2005, str. 182, 
37 VOJTÍŠEK, Zdeněk, ŠTAMPACH, Odilo-Ivan. Náboženství a sekty v ČR, Časopis Policista č. 8/98. Praha:  Nakladatelství MV 
ČR, 1998, 18s. 
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V další podkapitole jsem se zaměřil na možná rizika sekt. Kromě rizik, která 

vychází již ze samotných znaků sekt jsem se věnoval i riziku, které pramení z neznalosti 

a neinformovanosti o možném nebezpečí sekt. V této souvislosti jsem uvedl některé 

důležité informační zdroje a autory, kteří se problematikou sekt blíže zabývají. 

 
 
 V podkapitole následující se věnuji problematice náboru do sekty. V této 

kapitole jsem uvedl základní tři fáze, kterými stoupenec postupně projde. Jedná se       

o „okouzlení, fascinaci a přesvědčení“. 

 

 Význam slova „konverze“, lze chápat jako „přeměnu, změnu nebo obrat“.       

V této práci je tohoto slova užito ve významu přechodu ze současného životního stylu 

na život v sektě. Tedy „přeměnu, změnu nebo obrat“ „obyčejného“ člověka na člena 

sekty. V této souvislosti jsem konverzi blíže charakterizoval a vymezil dva typy 

konverze. Konverzi jako postupný posun a konverzi jako vymytí mozku. 

 

 V poslední podkapitole jsem popsal odchod ze sekty a upozornil na nesnadnost 

takového odchodu. Odchod jsem rozdělil na odchod dobrovolný a nedobrovolný. 

Rozdíl mezi jednotlivými typy odchodů je patrný již ze samotného označení. 

Nedobrovolný odchod lze charakterizovat jako vyvedení ze skupiny, kdy se skupina 

zbavuje nepotřebných členů, nebo členů, kteří se nějakým způsobem proti skupině 

provinili. Dobrovolný odchod závisí především na vůli odcházejícího člena. 
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3. Mládež – struktura sociálních skupin mládeže 
 

V životních cyklech rozlišujeme většinou jednoduchou periodizaci: dětství, 

mládí, dospělost a stáří. Pro snadnější pochopení problematiky nebezpečí sekt pro 

mládež, je nutné si děti a mládež blíže určit. Domnívám se, že nejvhodnější rozdělení 

této sociologicky významné skupiny obyvatel je na: děti, mládež učňovskou                

a středoškolskou a mládež vysokoškolskou. Každá z těchto skupin  se dle mého 

názoru vyznačuje jistými osobnostními rysy.  

 

Děti lze zařadit do věkové kategorie do 15 let. Děti jsou vysoce závislé na rodině 

a na svém okolí. Nemají ucelenou představu o své budoucnosti. Jsou lehce ovlivnitelné 

autoritou, kterou jsou pro ně v tomto věku převážně rodiče.  

 

Pokud jsou děti členy nějaké náboženské skupiny nebo sekty, je to dle mého 

názoru především z toho důvodu, že tvoří tzv. druhou generaci členů. Tedy, že do 

skupiny nekonvertují, ale rodí se členům skupiny.  

 

 Mládež učňovská a středoškolská se setkává s realitou pracovního procesu 

dříve než vysokoškolská mládež. Žáci středních odborných učilišť a středních škol jsou 

početně velkou skupinou. Po absolvování vzdělání se zařazují k dělníkům, zemědělcům, 

pracující inteligenci. Věkové rozmezí této skupiny se pohybuje od 15 – 18 let. Tato 

skupina se dle mého názoru vyznačuje zvýšenou mírou kritičnosti, touhu po 

samostatnosti nebo třeba svobodě myšlení a jednání. 

 

 Domnívám se, že mládež vysokoškolská je charakteristická svojí odloženou 

sociální dospělostí. S tím jsou spojené výrazné obtíže a problémy vyplývající z rozporu 

mezi dospělostí biologickou a psychickou a nedospělostí sociální. Vysokoškoláci 

podstatně výš hodnotí význam vzdělání v systému životních cílů ve srovnání s ostatními 

skupinami mládeže. Více přemýšlejí o světě a smyslu života, přičemž si na tato témata 

kladou otázky a hledají na ně odpovědi. 

 

Určitého stupně víry dosahuje člověk v každém období svého vývoje a neustále 

tento stupeň víry rozvíjí. Nejčastěji je stupeň víry dosahován v adolescenci, příp. již 
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v pubescenci. Problém sekt je kladen právě do období adolescence. Někteří adolescenti 

zklamáni svými rodiči, vrstevníky a nakonec i hodnotami společnosti se stávají členy 

různých náboženských sekt. Členství v takové skupině může uspokojovat různé 

potřeby. (potřebu citové jistoty, příslušnosti k nějaké skupině, potřebu silné autority 

nebo potřebu trvalých hodnot). Důvodem příklonu k sektě může být způsob řešení 

odkladu vlastní dospělosti. Takoví členové po určité době, v níž osobnostně dozrají      

ze skupiny odcházejí. Členství v sektě tedy může být přitažlivé proto, že se jedinec 

zbavuje své vlastní zodpovědnosti. V sektě nejen že nemusí, ale ani nemůže o ničem 

rozhodovat, protože mu to sekta ani neumožní.38 

 

3.1. Děti a sekta 
 

Problematika nebezpečí sekt pro děti a mládež, je dle mého názoru v literatuře 

popsána jen velice okrajově a pokud již zájemce na nějaké informace narazí, jedná       

se převážně o informace zastaralé a neaktuální.  

 

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl kontaktovat pana PhDr. Zdeňka Vojtíška, 

který je členem Akademického senátu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze a zakladatelem, mluvčím a členem výboru „Společnosti pro studium sekt          

a nových náboženských směrů“. 

 

Pana PhDr. Vojtíška jsem požádal o zodpovězení několika otázek, které            

se týkaly nebezpečí sekt ve vztahu k dětem a mládeži.  

 

Na otázku, „zda má na vstup do sekty vliv vzdělání a věk“, mi odpověděl 

následovně: „Především bych chtěl uvést, že výrazu „sekta“ rozumím jako negativnímu 

označení, které používá většinová společnost vůči náboženské menšině, jež protestuje 

proti tomu, jak tato většinová společnost nábožensky žije, jaká je společenská morálka 

apod. Z tohoto hlediska je zřetelné, že vstup do sekty je atraktivní pro lidi, kteří             

se do společnosti teprve začleňují, vidí ji kriticky a jsou schopni proti jejímu 

náboženství a její morálce protestovat. To jsou především mladí lidé. Kritická reflexe 

společnosti, citlivost na způsob jejího života a palčivěji pociťované existenciální otázky 

                                                 
38 VOJTÍŠEK, Zdeněk, Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, 1. vyd. L. MAREK, Brno: 2005, str. 139, 
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se více vyskytují ve vzdělané populaci. Sekty jsou tedy atraktivní na prvním místě 

pro mladé a vzdělané lidi, a to hlavně pro ty, kteří mají pocit, že je rodinné prostředí 

poněkud svazuje a že sekta jim dá možnost se emancipovat na rodičích a oddělit se od 

jejich způsobu života.  

 

Na druhém místě jsou atraktivní pro všechny ostatní dospělé, kteří pociťují 

dlouhodobou nespokojenost se sebou samými a se svým postavením v rodině a ve 

společnosti, anebo kteří by rádi odložili minulost a začali nově a radikálně jinak. 

Radikalita, protestní nastavení, odlišnost od většinové společnosti a další charakteristiky 

prostředí sekty jim toto osvobození od minulosti a tento nový začátek poskytují“. 

 

Druhá moje otázka na pana PhDr. Vojtíška byla, „zda jsou sektami ohroženy 

více děti a mládež než dospělí“ Jeho odpověď byla, že „děti se samostatně stávají 

stoupenci sekt v minimálním počtu případů – v podstatě to bez přispění, anebo alespoň 

bez souhlasu rodičů ani není možné. Je ale přirozené, že děti své rodiče do sekty 

následují. V tomto případě je ale poměrně časté, že se – opět z důvodu protestu vůči 

rodičům a emancipace na nich – v rané dospělosti od sekty rozhodnou oddělit“. 

 

Na třetí otázku, která zněla  „zda mají sekty vůbec zájem o děti“, mi pan     

PhDr. Vojtíšek odpověděl, že: „nemají. Jak jsem napsal výše, misie mezi samotnými 

dětmi je pro společensky nepřijaté a nerespektované skupiny ze zákonných                     

i praktických důvodů složitá“. 

 

3.2.  Rizikové skupiny pro vstup do sekty 
 

 Nejrizikovější skupinou jsou mladí lidé v době vysokoškolských studií               

a absolventi. Nejčastěji jsou verbováni lidé mezi 18 – 25 lety. Jestliže jsou v sektě starší 

stoupenci, pobývají v sektě už delší dobu. Verbíři se rovněž orientují na mládež končící 

střední školu a začínající studium vysokoškolské. Totální příklon k sektě je nejčastěji 

provázen zastavením zahájeného studia.  

 

 Hranice 18 – 25 let a dosažené vzdělání ovšem není rozhodujícím faktorem 

striktně určujícím, kdo je a kdo není vhodným adeptem stát se členem sekty. Příklon 

k sektě je zpravidla spojován s nějakým životným zlomem, kritickou situací. Mnohdy  
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to jsou problémy v rodině, rozchod vlastní nebo rodičů, nemoc, úraz nebo smrt blízké 

osoby. Mladí lidé v období dospívání hledají a dožadují se autonomie ve vztahu 

k rodině a odpovědí se může stát i sekta. Příklon k sektě může být ale způsoben              

i pocitem osamocení nebo osobního či rodinného neúspěchu. Může se jednat o lidi 

ve věku 50 – 60 let, kteří poznamenaní pocitem osamocení, jsou snadnou obětí různých 

modlitebních nebo uzdravovacích skupin.  

 

Setkáme se však s adepty naprosto netypickými. Např. scientologie, která       

je považována za jednu z nejnakažlivějších sekt na současném trhu, pravidelně 

publikuje seznam svých členů, v jejichž řadách můžeme najít slavného zpěváka, herce 

nebo automobilového závodníka. Bylo by hloupé domnívat se, že tito stoupenci užívají 

stejného statusu jako „obecný lid“. Někteří z nich jsou zcela izolováni od sektářské 

reality a jsou přesvědčeni o dobré víře svých „učitelů“.39 

 

 Faktem ovšem zůstává, že právě uvedená skupina 18 – 25 roků je tou 

nejrizikovější. Proč ale právě vysokoškoláci? Domnívám se, že je to zapříčiněno tím, 

že právě vysokoškoláci jsou vůči svému okolí vnímavější a citlivější. Přemýšlejí více    

o světě, kladou si otázky a hledají na ně odpovědi.  

 

 Na základě prostudované literatury uvedené v „seznamu literatury“ se 

domnívám, že důvody příklonu k sektářské skupině hlavně u mladých lidí jsou tyto: 

 

• sekta se tváří jako bezpečné místo a bezpečí také slibují 

• mladí lidé řeší různé životní situace radikálně – „ vše nebo nic“ 

• samota a pocit osamocení – nesounáležitosti s jinými lidmi 

• přetrhání sociálních vazeb se svým okolím – rodina, přátelé, zaměstnání 

• těžké životní období 

• neúspěchy ve škole nebo v zaměstnání 

• rozvod, nebo problémy v rodině 

• úmrtí, zdravotní potíže, těžké onemocnění 

• rizikem je i samotná adolescence 

 

                                                 
39 ABGRALL, Jean-Marie. Mechaniskus sekt. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 1999, str.89-92, 
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Ing. Aleš Opatrný jako výrazněji ohrožené skupiny nebo typy jednotlivců uvádí: 

 

• „Lidé z typicky špatného rodinného prostředí (rozvrácená rodina, střídající se 

druhové nebo družky jednoho z rodičů, rodiny alkoholiků nebo rodiny nefunkční 

atd.)  

• Jednotlivci z rodin nábožensky chladných a povrchních, toužící v dospívání či 

rané dospělosti po opravdovém a ne pouze zvykovém náboženském životě.  

• Odrůstající děti velmi autoritativních otců, které na prahu dospělosti hledají 

opět silnou autoritu, kterou najdou ve vůdci sekty  

• Děti z rodin citově extrémně chladných  

• Lidé trpící svou osamělostí a nezakotveností  

• Jednotlivci toužící po maximalistických formách náboženství (náročnost, 

nesmiřitelná opravdovost, elitní výběr členů apod.), které běžné církve 

neuspokojí  

• Lidé zklamaní nebo svým okolím neuznávaní, toužící po uznání a naplnění života  

• Mladí lidé se silným sklonem k životnímu experimentování“ 40 

 

3.3.  Právní postavení náboženských skupin v ČR 
 

Česká republika je podobně jako většina moderních států, konfesně neutrálním 

světským státem. To v praxi znamená, že je zde náboženská svoboda a stát                   

se nezaměřuje na podporu žádné konkrétní konfese, se kterou by se identifikoval. Stát       

na základě rovnocenných kritérií uznává nárok na zařazení jednotlivých konfesí mezi 

státem registrované církve a náboženské společnosti.  

 

Nejdůležitější zákony, které upravují právní vztahy mezi státem a církvemi či 

náboženskými společnostmi v ČR, jsou následující:  

• Zákon č. 218/1949 Sb. a zákon č. 16/1990 Sb. o hospodářském zabezpečení 

církví  a náboženských společností státem; 

• Zákon č. 3/2002 Sb. O svobodě náboženského vyznání a postavení církví                    

a náboženských společností. 41 

                                                 
40 http://www.knihovna.net/KNIHA/0063_t.htm, (18/2/2007) 
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V českém právu se s pojmem sekta nesetkáme. Právo používá jen termín církve     

a náboženské společnosti - jakékoliv další hodnocení nepřipadá z právního hlediska 

v úvahu. Církve a náboženské společnosti působí v ČR na základě Ústavy a Listiny 

základních práv a svobod; registruje je Ministerstvo kultury (zákona 308 z r. 1991).  

 

Z právního hlediska je destruktivní taková církev či náboženská společnost, 

jejíž činy jsou v rozporu s trestním zákonem.  

 

Z celkového počtu obyvatel ČR se k náboženskému vyznání hlásí zhruba 1/3 

obyvatel ( 32% ) 42 

 

3.4.  Registrace církví a náboženských skupin v ČR 
 

 Samotná registrace nemá na náboženský život téměř žádný vliv. I neregistrované 

náboženské společnosti se mohou svobodně sdružovat, vykonávat náboženské úkony, 

vydávat a šířit literaturu a podobně.  

 

 Lidé se milně domnívají, že registrací církve nebo náboženského hnutí garantuje 

stát nezávadnost a určitou kvalitu tohoto hnutí. Tento názor se ovšem nezakládá           

na pravdě, neboť stát při registračním procesu nezkoumá učení a praktiky žádajících 

církví a do jejích činností nezasahuje. Z toho plyne, že registrovaná církev může být 

sektou, a její učení může naznačovat určité prvky závadového jednání. Oproti tomu, 

církev která registrovanou není, může být mnohem kvalitnější než církve registrované.  

 

 V souvislosti s registrací bychom tedy mohli mluvit o významném 

psychologickém prvku, který může ovlivnit ostražitost lidí ve vztahu k sektám. 

K registrované církvi jsou lidé často vstřícnější, méně opatrní a méně kritičtí, než 

k církvím neregistrovaným. V registraci církve vidí lidé státem garantovaný punc 

serióznosti takové skupiny, čehož mohou sekty využít k snadnějšímu získávání nových 

členů. Registrovaná církev má nárok na přístup jimi pověřených osob, vykonávajících 

                                                                                                                                               
41 BUDILOVA, L., HIRTL, T. a kol., Policista v Multikulturním prostředí, VARIANTY. Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s., 
Praha: 2005, str.84, 
42

 URBAN, Karel, Policie v multikulturní společnosti,  Časopis Policista č. 4/2006. Ministerstvo vnitra ČR. 2006, 48s. 
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duchovenskou činnost, do veřejných, sociálních a zdravotnických zařízení, 

ubytovacích prostor vojenských útvarů, vězení apod..  

 

O registrovaných náboženských skupinách hovoří i zákon č. 561/2004 Sb. 

(Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) 

„školský zákon“. Podle tohoto zákona mohou registrované církve a náboženské 

společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat 

církevní školy a ve školách mohou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání vyučovat 

náboženství.  

 

V České republice je registrovaných 26 církví a náboženských společenství. 

Z toho 21 podle zákona č. 208/1991 Sb. a 5 podle zákona č. 3/2002 Sb. Dále 2 svazy 

církví a náboženských společností dle zák. č. 3/2002 Sb..43 

 

3.5.  Tragické případy 
 

Prvním velkým případem byla hromadná sebevražda devíti set členů náboženské 

skupiny Svatyně lidu (Poeples Temples)v listopadu 1978 v Jonestownou V Guayaně. 

Skupinu založil a vedl James Warren Jones, který se považoval za Boha, jenž má moc 

vracet mrtvé zpátky do života. Se svými stoupenci nacvičoval sebevraždy, které měly  

za cíl, vyzkoušení si oddanosti svých členů. Členové skupiny spáchali hromadnou 

sebevraždu v noci dne 18. listopadu 1978, kdy zemřelo na devět set osob včetně dětí, 

které byly buď zabity nebo spáchaly sebevraždu vypitím nebo vpíchnutím jedu.  

 

Dalším případem kolektivní sebevraždy je Řád Chrámu slunce, kdy 5. října 1994 

bylo ve vyhořelém venkovském stavení ve Švýcarsku nalezeno třiadvacet ohořelých těl 

a ve zbytcích chat ve vesničce Grangessur-Salvan dalších dvacet pět ohořelých těl členů 

tohoto hnutí. 

 

V březnu 1997 spáchalo v kalifornském Rancho San Fernando sebevraždu třicet 

devět členů skupiny Nebeská brána. Jednalo se o UFO kult, ve kterém byli převážně 

                                                 
43 http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=545, (20/2/2007), 
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počítačoví odborníci, kteří věřili tomu, že sebevražda je možností jak se nalodit na 

vesmírný koráb a dosažení Království nebeského. 

 

O jiný způsob nebezpečnosti jde u náboženských skupin, které jsou nebezpečné 

svému okolí. Jedná se např. o japonskou skupinu Ómu šinrikjó, která ve snaze 

destabilizovat japonskou společnost, provedla 20. března 1995 atentát v tokijském 

metru, při kterém v podzemí rozptýlila otravný bojový plyn sarin. V důsledku tohoto 

útoku zahynulo dvanáct osob a 5 500 osob se přiotrávilo. Měsíc po tom došlo 

k rozptýlení bojové otravné látky fosgen v metru v Jokohamě. 44 

 

3.6. Dílčí závěr 
 

V poslední části práce jsem se zaměřil na mládež a nebezpečí, která mohou 

mládeži ze strany sekt hrozit. Mládež jsem si blíže vymezil a rozdělil na děti, mládež 

učňovskou a středoškolskou a mládež vysokoškolskou.  

 

Děti jsem si pro účely této práce vymezil ve věkovém rozmezí od narození až do 

puberty, tedy přibližně do 15 let věku. Tato skupiny není sektářskou indoktrinací přímo 

ohrožena. Určitá rizika lze spatřovat u dětí, které se do sekty narodily a tvoří tak tzv. 

druhou generaci členů sekt.  

 

 Oproti skupině dětí, jsou zbývající dvě skupiny (mládež učňovská                     

a středoškolská, mládež vysokoškolská) sektářskou indoktrinací ohroženy přímo. Jak 

ale ve své práci uvádím, sekty mají největší zájem o mládež vysokoškolskou.   

 

 Významnou částí práce jsou poznatky z osobní konzultace problematiky 

možných nebezpečí sekt pro děti a mládež. Problematiku jsem konzultoval s panem 

PhDr. Zdeňkem Vojtíškem z HTF UK, který je odborníkem na problematiku sekt v ČR.  

 

Samostatnou podkapitolu jsem věnoval „právnímu postavení náboženských 

skupin v ČR“. Zde jsem uvedl nejdůležitější zákony, které upravují vztahy mezi státem 

a náboženskými společnostmi. 

                                                 
44 LUŽNÝ, Dušan, Nová náboženská hnutí, 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 1997, str. 129-131, 
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V následující podkapitole jsem se věnoval problematice registrace náboženských 

skupin v ČR. Zde jsem se mimo jiné zmínil o tom, že stát samotnou registrací 

negarantuje nezávadnost registrované církve a tudíž není vyloučeno, že i mezi těmito 

církvemi může být sekta. 

 

 V poslední podkapitole jsem uvedl některé tragické případy, které jsou se 

sektami a jejich působením spojovány. 
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Závěr 
  
 Ve své práci jsem se snažil informovat především mladou generaci o pojmech 

sekta, kult, nová náboženská hnutí a o možných nebezpečích, jenž s sebou tyto 

organizace mohou přinášet.  

 

 Domnívám se, že v dnešní uspěchané době se v problematice sekt a náboženství  

celkově orientuje jen velice úzká část obyvatel. Dle mého názoru je tato situace 

zapříčiněna nedostatečnou osvětou ze strany státu. Jsem toho názoru, že čím více je 

člověk v problematice náboženství orientovaný, tím lépe může rozeznávat rizika 

týkající se nebezpečí sekt. 

 

 Nejvíce ohroženou částí populace jsou mladí lidé a právě u této skupiny 

obyvatel osvěta chybí nejvíce. Pokud jsou členy sekt děti, je to z toho důvodu, že do 

sekty následují své rodiče, nebo že se do sekty narodily. Sekty mají největší zájem 

získat do svých řad osoby ve věku 18 – 25 let, což jsou středoškoláci, kteří končí střední 

školu a vysokoškoláci. Uvedené rozmezí věkové hranice ale není rozhodnou 

skutečností, neboť jak ve své práci uvádím,  určitého stupně víry dosahuje člověk 

v každém období svého vývoje a neustále tento stupeň víry rozvíjí. K tomu, aby člověk 

konvertoval, musí být schopen dosáhnout určitého stupně víry. Takového stupně víry je 

schopen dosáhnout v adolescenci popřípadě již v pubescenci. 

 

 Do náboženských skupin a sekt se rodí děti a tvoří tzv. druhou generaci. Některé 

takové náboženské skupiny mohou být pro děti nebezpečné. Takové nebezpečí se může 

projevovat v zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči, což je typické                    

u náboženských skupin, které se vyznačují odmítáním lékařské pomoci i v případě 

ohrožení vlastního života. (Svědkové Jehovovi) Dalším nebezpečím může být 

zpřetrhání sociálních vazeb s rodiči nebo bránění navštěvování školních zařízení. 

Jedním z největších nebezpečí je páchání sexuálního násilí na dětech. (Rodina) 

 

Doporučil bych aby byla do posledních ročníků základních škol a středních 

škol tato problematika včleněna do vyučovacích osnov. Nejvhodnější formou jak 

přiblížit žákům zmiňovanou problematiku jsou dle mého názoru semináře a besedy, na 

kterých se žáci mohou sami aktivně podílet formou diskuse. Přednášet by měl odborník 
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na problematiku, neboť pouze odborník je schopen přinést posluchačům přesné a 

nezkreslené odpovědi na otázky, které si kladou. Pokud by se přednášející 

v problematice neorientoval nebo se orientoval jen z části, mohlo by se stát, že jím 

podané informace by byly spíše zavádějící a nepřesné. Na besedy by bylo vhodné 

přizvat i rodiče žáků, neboť je nanejvýš žádoucí aby o této problematice byly 

informováni i rodiče dětí a mohli tak sami rozpoznat případné sektářské aktivity v jejich 

blízkosti.  

 

Apriori přisoudit nějaké skupině označení sekta je nanejvýš nevhodné, neboť 

tímto označením skupině přisuzujeme i určité negativní vlastnosti, které sebou pojem 

sekta nese. Rozpoznání sekt není vůbec jednoduché a to především kvůli své 

uzavřenosti okolnímu světu. Členem sekty může být spolupracovník, spolužák, 

nadřízený nebo soused a okolí si toho nemusí být a většinou ani není vědomo.  

 

 V české republice je registrováno 26 církví a náboženských společností. Je 

ovšem nutné si uvědomit, že samotná registrace není totéž jako schválení nebo 

garantování kvality.  

 

 Domnívám se, že s postupným integrováním se ČR do Evropy, bude této 

problematice v budoucnu nutné věnovat větší pozornost než nyní. 
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Resumé 
 

Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku sekt a nových náboženských 

hnutí v české společnosti. Poukázat na možná nebezpečí, která mohou hrozit od 

některých organizací, které vykazují sektářské znaky.  

 

V první části jsem se pokusil o vysvětlení základních pojmů jako sekta, kult, 

náboženství a nová náboženská hnutí. Dále první kapitola obsahuje vybrané všeobecné 

znaky sekt. 

 

Ve druhé části jsem uvedl některá náboženská hnutí a hlouběji se zaměřil na 

jejich historii, zakladatele skupiny a učení skupiny. V této  části jsou také zmíněna 

možná rizika, která mohou sekty pro společnost představovat. Následujících 

podkapitolách píši o náboru do sekty, o typech konverze a o problematice opuštění 

skupiny. 

 

Třetí část je orientována směrem k mládeži. Mládež jsem si vymezil třemi 

skupinami, přičemž určující pro zařazení do určité skupiny byl dosažený věk.  Třetí část 

dále obsahuje podkapitolu o právním postavení náboženských skupin v ČR                    

a o registraci náboženských skupin v ČR. V poslední podkapitole jsem uvedl některé 

tragické případy, které jsou s působením sekt spojeny. 
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Anotace 
 

Kotoulek Petr, Sekty v české společnosti a jejich vliv na děti a mládež, 

Bakalářská práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, s. 45, 

 

Bakalářská práce pojednává o sektách a nových náboženských hnutích v české 

společnosti. Dále o rizicích sekt, o jejich právním postavení a o nebezpečí které mohou 

představovat pro společnost. Práce informuje o rizikových skupinách, které jsou 

sektami nejvíce ohroženy, přičemž se nejvíce zaměřuje mládeži.  

 

 

Klíčová slova: sekta, kult, nová náboženská hnutí, mládež, nebezpečí sekt, 

psychická a fyzická manipulace, všeobecné znaky sekt. 

 

 

 

Annotation 
 

Kotoulek Petr, Denominations in the czech society and their influence upon 

children and youth, Bachelor work, Tomáš Baťa University in Zlín, 2007, s.45, 

 

Bachelor work deals with denominations and new moral rearmaments in the 

czech society. Next with denominations risks, with their status and with danger, which 

can represent for the society. Work informs about risk groups, which are most 

threatened by denominations, whereas it’s focused on youth mostly. 

 

 

Keywords: denomination, cult, moral rearmaments, youth, danger of 

denomination, psychic and physical manipulation, general attributes of denominations 
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Příloha č. 1 

 

 
Počet věřících  podle náboženského vyznání k 1.3.2001 ze Sčítání lidu, domů a bytů 
2001 
 
 
 
Č. Název registrované církve a náboženské společnosti Počty věřících  

  sčítání 1991 sčítání 2001*/ 

1. Apoštolská církev 1 485 4 584 

2. Bratrská jednota baptistů 2 544 3 641 

3. Církev adventistů sedmého dne 7 674 9 787 

4. Církev bratrská 2 759 9 971 

5. Církev československá husitská 178 036 99 356 

6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů odhad 300 - 700 1 375 

7. Církev řeckokatolická 7 030 7 704 

8. Církev římskokatolická 4 021 385 2 748 918 

9. Českobratrská církev evangelická 203 996 117 540 

10. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 4 151 14 914 

11. Evangelická církev metodistická 2 855 2 705 

12. Federace židovských obcí v České republice 1 292 1 527 

13. Jednota bratrská 2 385 3 443 

14. Křesťanské sbory 3 017 6 955 

15. Luterská evangelická církev a.v. v České republice dle reg. 10 000 5 420 

16. Náboženská společnost českých unitářů 365 302 

17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 14 575 23 260 

18. Novoapoštolská církev v České republice 427 451 

19. Pravoslavná církev v českých zemích 19 354 23 053 

20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání 33 130 14 038 

21. Starokatolická církev v České republice 2 255 1 614 

  4 519 415 3 100 558 

 + ostatní a nepřesně vložené  197 742 

   3 298 300 

    

22. Církev Křesťanská společenství podpisové archy k 
registraci cca 

300 

23. Obec křesťanů v České republice podpisové archy k 
registraci cca 

300 

24. Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna podpisové archy k 
registraci cca 

300 

25. Česká hinduistická náboženská společnost podpisové archy k 
registraci cca 

300 

  
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání k 1.3.2001 ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001  

(http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/odkazy/pocty_vericich.xls, 20/2/2007) 

http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/odkazy/pocty_vericich.xls


Příloha č. 2 
 

Přehled o datu registrace církví a náboženských společností 
a svazů církví a náboženských společností  

1. Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 308/1991 Sb.  

 
Datum registrace, resp. recepce 

(rok 1991)  Č.  Název církve, náboženské společnosti  
Apoštolská církev  1.  1989  

Bratrská jednota baptistů  2.  1951  

Církev adventistů sedmého dne  3.  1951 (1952-56 odňato)  

Církev bratrská  4.  1951  

Církev československá husitská  5.  1920  

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů  6.  1990  

Církev řeckokatolická  7.  recepce z Rakouska-Uherska 
(1950-68 odňato)  

Církev římskokatolická  8.  recepce z R-U  

Českobratrská církev evangelická  9.  recepce z Rakouska-Uherska  

Evangelická církev a. v. v ČR  10.  recepce z Rakouska-Uherska  

Evangelická církev metodistická  11.  1951  

Federace židovských obcí v ČR  12.  recepce z Rakouska-Uherska  

Jednota bratrská  13.  recepce z Rakouska-Uherska  

Křesťanské sbory  14.  1956  

Luterská evangelická církev a. v. v ČR  15.  19.1. 1995  

Náboženská společnost českých unitářů  16.  1930  

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi  17.  1. 9. 1993  

Novoapoštolská církev  18.  1956  

Pravoslavná církev v českých zemích  19.  recepce z Rakouska-Uherska  

Slezská církev evangelická a. v.  20.  recepce z Rakouska-Uherska  

Starokatolická církev v ČR  21.  recepce z Rakouska-Uherska  



 
2. Církve a náboženské společností registrované podle zákona č. 3/2002 Sb.  

 
 

Datum registrace  
Č.  Název církve, náboženské společnosti  

Církev Křesťanská společenství  22.  20. 6. 2002  

Obec křesťanů v České republice  23.  4. 9. 2002  

Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, 
Hnutí Hare Krišna  

24.  21.11. 2002  

Česká hinduistická náboženská společnost  25.  25. 11. 2002  

Ústředí muslimských obcí  26.  17. 9. 2004  

 
3. Svazy církví a náboženských společností registrované podle zákona 
č. 3/2002 Sb.  

 

Datum registrace  Č.  Název svazu církve a náboženské společnosti  
Vojenská duchovní služba  1.  4. 2. 2005  
Ekumenická rada církví v České republice  2.  19. 7. 2005  

4. Předložené návrhy na registraci církve a náboženské společnosti 
a svazu církví a náboženských společností  

 

Datum předložení  Č.  Název církve, náboženské společnosti  
Buddhismus Diamantové cesty linie Karma 
Kagjü  

18. 9. 2006  1.  

Višva Nirmala Dharma  2.  16. 10. 2006  

Ruská pravoslavná církev, podvoje patriarchy 
moskevského a celé Rusi v Karlových Varech, 
ve farnosti s chrámem svatých nejpřednějších 
apoštolů Petra a Pavla  

23. 11. 2006  3.  

 
 
 
 



5. Církve a náboženské společností, které nebyly registrované podle 
zákona č. 3/2002 Sb.  

 
 

 

Datum rozhodnutí MK  Č.  Název církve, náboženské společnosti  

 
Ekumenická církev svatého Jana 
Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty  

1.  23. 10. 2002  

Ukrajinská řeckokatolická církev  2.  4. 3. 2004  

Židovské Centrum Chai  3.  30. 8. 2004  

Arménská apoštolská pravoslavná církev  4.  12. 9. 2006  

 
(http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/odkazy/P_ehled_o_datech_registrace.pdf, 
20/2/2007) 
 

http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/odkazy/P_ehled_o_datech_registrace.pdf


Příloha č. 3 
 
 

Adresy registrovaných církví a náboženských společnosti 
v České republice 

 
 
Apoštolská církev       
Ústředí: Apoštolská církev 
Biskupská kancelář 
V Zídkách 402 
280 02 Kolín 2 
tel.:  32172 04 57 
Rada církve: Pod Červenkami 504 
735 43 Albrechtice 
tel. : 558 742 322  
www.adresa : www.apostolskacirkev.cz       
 
Bratrská jednota baptistů      
Ústředí: Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů 
Na Topolce 677/ 14 
140 00 Praha 4 - Podolí 
tel. : 241 434 256 
www.adresa : www.baptist.cz    
 
Církev adventistů sedmého dne     
Ústředí: Církev adventistů sedmého dne 
Česko-Slovenská unie 
Zálesí 297/50 
142 00  Praha 4 - Lhotka 
tel. : 241 471 939, 241 471 945 
www.adresa : www.casd.cz   
   
Církev bratrská        
Ústředí: Rada Církve bratrské 
Soukenická 1193/15 
110 00 Praha 1 – Nové Město 
tel. : 222 318 131 
www.adresa : www.cb.cz   
                  
Církev československá husitská     
Ústředí: Ústřední rada Církve československé husitské 
Wuchterlova 523/5 
P.O. Box 255 
160 00 Praha 6 - Dejvice 
tel. : 220 398 111 
www.adresa : www.ccsh.cz          
                                  
 

http://www.adresa/
http://www.apostolskacirkev.cz/
http://www.adresa/
http://www.baptist.cz/
http://www.adresa/
http://www.casd.cz/
http://www.adresa/
http://www.cb.cz/
http://www.adresa/
http://www.ccsh.cz/


Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice   
Ústředí:  Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů 
Česká misie Praha 
Milady Horákové 85/95 
170 00 Praha 7 - Holešovice 
tel. : 224 322 215 
www.adresa : http://www.mormon.cz/    
 
Církev řeckokatolická       
Ústředí: Církev řeckokatolická 
Apoštolský exarchát v České republice 
Haštalské náměstí 789/4 
110 00 Praha 1 – Staré Město 
tel. : 286 886 352 
www.adresa : www.exarchat.cz   

 
Církev římskokatolická      
Ústředí: Česká biskupská konference 
Thákurova 676/3 
160 00 Praha 6 - Dejvice 
tel. : 220 181 421, 220 181 20 
www.adresa : www.cirkev.cz   
 
Českobratrská církev evangelická     
Ústředí: Synodní rada Českobratrské církve evangelické 
pošt. přihr. 466 
Jungmanova 22/9 
111 21 Praha 1 - Nové Město 
tel. : 224 999 211  
www.adresa : www.srcce.cz    
 
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice  
Ústředí: Ústředí Evangelické církve a.v. v ČR 
V Jirchářích 152/14 
110 00 Praha 1 – Nové Město 
tel.: 222 716 864 
Doručovací adresa: Skuteckého 1085/16 
163 00 Praha 6 – Řepy 
www.adresa : www.ecav.cz  
 
Evangelická církev metodistická      
Ústředí: Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR 
Ječná 545/19 
120 00 Praha 2 - Nové Město 
tel. : 224 919 608 
www.adresa : www.umc.cz    
 
 
 
 

http://www.adresa/
http://www.mormon.cz/
http://www.adresa/
http://www.exarchat.cz/
http://www.adresa/
http://www.cirkev.cz/
http://www.adresa/
http://www.srcce.cz/
http://www.adresa/
http://www.ecav.cz/
http://www.adresa/
http://www.umc.cz/


Federace židovských obcí v České republice     
Ústředí: Federace židovských obcí v ČR 
Maiselova 250/18 
110 00 Praha 1 - Josefov 
tel. : 224 800 824 
www.adresa : http://www.fzo.cz/     

 
Jednota bratrská        
Ústředí: Úzká rada Jednoty bratrské 
ústřední kancelář 
Kollárova 456 
509 01 Nová Paka 
tel. : 493 721 258 
Doručovací adresa: předseda Úzké rady  
Ing. Jaroslav Pleva 
Blahoslavova 9 
293 01 Mladá Boleslav  
www.adresa: http://www.jbcr.info/   
            
Křesťanské sbory        
Ústředí: Křesťanské sbory 
mezisborová rada  
Šámalova 3915/15a 
615 00 Brno, Židenice 
tel. : 549 256 365 
www.adresa : www.krestanskesbory.cz   
 
Luterská evangelická církev a.v. v České republice    
Ústředí: Církevní rada Luterské evangelické církve a.v. v ČR 
Nýdecká 107 
739 95 Bystřice 
tel. : 558 352 459   
 
Náboženská společnost českých unitářů     
Ústředí: Ústředí náboženské společnosti českých unitářů 
Karlova 186/8 
110 00 Praha 1 – Staré Město 
tel. : 222 221 362 
www.adresa  : www.unitaria.cz    
 
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi      
Ústředí: Výbor Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi 
pošt. př. 90 
Bryksova 939/37 
198 21 Praha 14 - Černý Most II. 
tel. : 283 067 111 
www.adresa : www.watchtower.org/languages/czech   
 
 
 

http://www.adresa/
http://www.fzo.cz/
http://www.adresa/
http://www.jbcr.info/
http://www.adresa/
http://www.krestanskesbory.cz/
http://www.adresa/
http://www.unitaria.cz/
http://www.adresa/
http://www.watchtower.org/languages/czech


Novoapoštolská církev v  ČR     
Ústředí: Novoapoštolská církev v ČR 
sekretariát 
V lesíčku 623/4 
150 00 Praha 5 - Smíchov 
tel. : 257 310 120    
 
Pravoslavná církev v českých zemích      
Ústředí: Sídlo církve  
V Jámě 1263/6  
111 21 Praha 1  
Doručovací adresa:  Orgán církve : arcibiskup pražský a českých zemí 
Dělostřelecká 651/7 
162 00 Praha 6 - Střešovice 
tel. : 224 315 015 
www.adresa : www.pravoslavnacirkev.cz     
 
Slezská církev evangelická augsburského vyznání      
Ústředí: Církevní rada Slezské církve evangelické a.v. 
Na Nivách 7 
737 01 Český Těšín 
tel. : 558 731 804 
www.adresa : www.sceav.cz          
 
Starokatolická církev v České republice     
Ústředí: Biskupský ordinariát a synodní rada Starokatolické církve v ČR 
Na Bateriích 93/27 
162 00 Praha 6 - Břevnov 
 tel. : 224 319 528 
www.adresa : www.starokatolici.cz                                                                        
 
22) Církev Křesťanská společenství                                                 
Ústředí: Rada Církve Křesťanská společenství                                          
 Na žertvách 783/23                                                                             
 180 00 Praha 8 - Libeň  
 tel. : 284  810  826 
www.adresa : www.mujweb.cz/www/ksvcr 
  
23) Obec křesťanů v České republice     
Ústředí: Rada Obce křesťanů 
Na Špejcharu 291/3 
170 00 Praha 7 - Holešovice 
tel. : 233 322 150 
www.adresa : www.obec-krestanu.cz               
 
 
 
                                                           
 
                                                        

http://www.adresa/
http://www.pravoslavnacirkev.cz/
http://www.adresa/
http://www.sceav.cz/
http://www.adresa/
http://www.starokatolici.cz/
http://www.adresa/
http://www.mujweb.cz/www/ksvcr
http://www.adresa/
http://www.obec-krestanu.cz/


 24) Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna  
Ústředí: Národní rada Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny v ČR 
Městečko 1 
257 01 Postupice 
www.adresa : www.harekrsna.cz  
                                                                         
  25) Česká hinduistická náboženská společnost 
Ústředí: Představenstvo České hinduistické náboženské společnosti 
Zámecká 202 
768 04 Střílky 
tel. : 573 375 285  
www.adresa: www.hinduismus.cz 
  
26) Ústředí muslimských obcí     
Ústředí: Ústředí muslimských obcí 
Blatská 1491 
198 00 Praha 14 - Kyje 
tel. : 224 227 903 
www.adresa : www.islamweb.cz                                                                        
 
 
(http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-
spolecnosti/odkazy/Adresy_registrovan_ch_c_rkv__1.doc 

http://www.adresa/
http://www.harekrsna.cz/
http://www.adresa/
http://www.hinduismus.cz/
http://www.adresa/
http://www.islamweb.cz/
http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/odkazy/Adresy_registrovan_ch_c_rkv__1.doc
http://www.mkcr.cz/assets/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/odkazy/Adresy_registrovan_ch_c_rkv__1.doc
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