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NÁBOŽENSKÉ VYZNÁNÍ VE
SČÍTÁNÍCH 1991, 2001 A 2011
Jiří Novotný

Česká republika bývá často označována za jednu
z nejateističtějších a nesekularizovanějších zemí. Míra
církevní afiliace je u nás v porovnání s jinými zeměmi nízká a podle výsledků sčítání 1991, 2001 a 2011
nadále klesá. Náboženství a (ne)vztah k němu patří
mezi poměrně stabilní sféry společnosti, proto je jeho
stav možné zkoumat např. pomocí historické analýzy.
Oblast duchovna a tradic spoluvytvářejí a ovlivňují
konstituci osobních názorů a hodnotových žebříčků
i celospolečenská pravidla a normy. Základy k současnému stavu byly položeny již v 19. století v rámci
dynamického procesu modernizace, kterým tehdy
česká společnost procházela (industrializace, urbanizace, politická emancipace a sekularizace).
Religiozita v ČR je na jedné straně představována státem registrovanými církvemi a náboženskými společnosti (jejich množství pozvolna narůstá),
na druhé straně však také tzv. alternativní religiozitou a neorganizovanou privátní (osobní) zbožností.

Prostřednictvím SLDB se zjišťuje zejm. religiozita institucionalizovaná (tj. církevní).
Náboženské vyznání bylo v rámci sčítání od
vzniku Československa/České republiky dosud
zjišťováno v letech 1921, 1930, 1950, 1991, 2001
a 2011 (v posledních dvou sčítáních byla otázka
dobrovolná). Při SLDB 1921, 1930 i 1950 bylo definováno jako církevní příslušnost, kterou nelze měnit
pouhým zápisem do sčítacího archu, mezi lety 1950
a 1991 byla tato otázka vypuštěna. Od roku 1991
pak znovu zařazena a pod náboženským vyznáním
je chápána „účast na náboženském životě některé
církve (náboženské společnosti), nebo vztah k ní“.
Jedná se tedy o svobodnou (a v rámci posledních
dvou sčítání nepovinnou; v roce 1991 byla otázka
povinná, bylo však tolerováno její nevyplnění) sebedeklaraci vztahu k náboženství a ke konkrétní
církvi nebo náboženské společnosti.
V roce 2011 měli lidé poprvé možnost přihlásit
se k náboženské víře bez vazby na konkrétní denominaci, čehož využilo téměř tři čtvrtě mil. osob. Respondenti měli také opětovnou možnost tento nepovinný
údaj neuvádět, čehož využilo téměř 45% z nich.

Graf 1: Obyvatelstvo ČR dle náboženského vyznání 1991, 2001 a 2011 (v %)
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Zdroj: ČSÚ (SLDB 1991, 2001 a 2011).
Source: CZSO (Census 1991, 2001 and 2011).
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Obr. 1: Podíl věřících v ČR / Share of believers in the Czech Republic
Podíl věřících (SLDB 2011) ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a v Praze
Share of believers (2011 Census) in districts of municipalities with extended powers and in Prague
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Zdroj: ČSÚ (SLDB 2011).
Source: CZSO (Census 2011).

Z hlediska územního rozložení je patrný rozdíl mezi severozápadní částí republiky (s nízkým výskytem
věřících) a jihovýchodní částí státu, kde je jejich podíl
mnohem vyšší. Nejvíce obyvatel bez vyznání žije v průmyslových okresech Středočeského a Plzeňského kraje
a ve většině severočeských okresů. Pro církevní religiozitu v ČR platí, že je statisticky vyšší u žen než u mužů
a také věk zde hraje významnou roli (nejvyšší podíl osob
bez vyznání je u mladých lidí ve věku od 15 do 39 let,
nejvíce věřících pak ve starších věkových kategoriích).
Religiozita v ČR je z části srovnatelná s vývojem v mnohých evropských zemích (např. vznikem

nových náboženských hnutí, nebo nárůstem mimocírkevní religiozity), česká specifičnost však tkví
zejm. v intenzitě pokračujícího odcírkevnění (obecná
nedůvěra vůči institucím, hodnotový pragmatismus
a převažující občanský liberalismus) a nemalém podílu bezvěrců.
Mezi současné trendy patří v oblasti náboženství
posun k alternativní religiozitě (nová nebo u nás dosud netradiční náboženství) a spiritualitě, jež zahrnuje
právě i neorganizované náboženské formy. Vzhledem
ke své různorodosti se nejlépe zjišťuje zejm. specializovanými sociologickými průzkumy.
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