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VÍRA V BOHA
A VZTAH K CÍRKVI 

v České republicevydala ČBK v roce 2018



Úvodní slovo kardinála Dominika Duky 

Milé čtenářky, milí čtenáři,

držíte v ruce publikaci popisující informace o vztahu obyvatel této země k víře, 
náboženství a církvi. Ukazuje, jak společnost církev vnímá, jak hodnotí služby a činnosti 
církve, shrnuje zjištění z nejrůznějších výzkumů veřejného mínění a ukazuje trendy 
statistik katolické církve v České republice.

Často jsme označováni za ateistickou zemi v srdci Evropy, ukazuje se však, že to je velmi 
zjednodušující shrnutí. Podle aktuálních výzkumů se k ateismu hlásí jen 14 % obyvatel 
této země, zatímco za věřící se považuje celá třetina populace. Téměř polovina lidí v této 
zemi se nějakým způsobem ke křesťanským kořenům vztahuje, ale nedokáže se označit 
ani za věřící ani za ateisty. Stoupá počet hledajících a nejistých. Roste také zastoupení 
těch, kteří se považují za věřící, ale nehlásí se k žádné církvi. Hledání Boha a touha po 
Něm odráží současné společenské trendy a přesouvá se více do soukromí, mimo tradiční 
instituce, což představuje velkou výzvu pro současné formy pastorace.

Křesťanská tradice v naší společnosti je silná a nemůžeme si bez ní náš život představit. 
Ještě v roce 1950 se k víře hlásilo 94 % obyvatel a z toho čtyři pětiny ke katolické církvi. 

Prakticky v každé rodině jsou křesťanské kořeny, kterým však leckdy chybí vláha, aby strom víry rostl a nesl ovoce. Podle odborného 
statistického odhadu jsou na našem území více než 4 miliony pokřtěných. Do katolické církve patří každý, kdo byl pokřtěn a jestli chodí 
pravidelně do kostela, není jen otázkou víry, ale i určité disciplíny a skutečného vnitřního přesvědčení. Stále jsme otevřeni všem hledajícím. 
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím,“ zve Ježíš. Čísla a statistiky mohou představovat informace 
a vysvětlení (Církev totiž není klasická organizace nebo sdružení, kde členstvím získáte nějaké výhody nebo prospěch a kde neplatí 
„odevzdej něco a něco za to dostaneš“), ale i výzvu, abychom lépe pochopili poselství „svobodně odevzdej sebe a dostaneš nový život“. 

 Kardinál Dominik Duka OP
 Arcibiskup pražský a předseda ČBK



Brožurka, kterou jste právě
otevřeli, přináší:

- aktuální shrnutí dostupných údajů o katolické církvi v ČR
- informace o víře a náboženství v naší společnosti
- postoje české společnosti k otázkám víry, náboženství a církvím

Kolik je u nás věřících? Jak své postoje vyjadřují? Kolik lidí se hlásí 
ke konkrétní církvi? Jak se dívá věřící i nevěřící společnost na 
církev a její aktivity? Na žádnou z těchto otázek není jednoduché 
odpovědět, protože víra je velmi osobní záležitostí každého z nás. 

Vztah k církvi

• Téměř 1/2 populace ČR je bez vyhraněného - pozitivního  
či negativního vztahu k církvi. Církev však považuje  
za důležitou instituci, respektuje její roli ve společnosti  
a oceňuje služby poskytované církví.

• Řada obyvatel ČR má k církvi pozitivní vztah a i když není 
ochotna deklarovat přímo příslušnost ke konkrétní denominaci, 
využívá více či méně církevní služby či navštěvuje kostely  
a respektuje křesťanské kulturní tradice.

Slovníček pojmů 

Počet věřících

• deklaratorní (sami se označí za věřící či se přihlásí ke konkrétní 
církvi). Tento údaj získáváme z pravidelných i jednorázových 
domácích a mezinárodních výzkumů veřejného mínění agentur 
pro výzkum veřejného mínění. Z výzkumů vyplývá, že přibližně 
1/3 obyvatel ČR se považuje za věřící a ke konkrétní církvi se 
hlásí okolo 20 % osob. 

• matrikové záznamy (z matrik vidíme počty křtů, církevních 
svateb a církevních pohřbů). Podle aktuálního kvalifikovaného 
odhadu je v současné době na území České republiky pokřtěna 
více než 1/3 populace.  

Křest - přijetí do církve, očištění od hříchů, sjednocení s Kristem

Svátosti -  viditelná znamení neviditelné Boží blízkosti; křest, 
biřmování, eucharistie, svátost smíření, svátost nemocných, 
manželství, kněžství (svěcení)

Příslušnost k církvi - na základě křtu (evidence, matriky) nebo 
deklarace (přihlášení respondenta)

Praktikování víry - modlitba (deklarace), účast na bohoslužbách 

Úkon duchovní správy - diecéze sledují aktivity farností: např. 
počty křtů, počty 1. svatých přijímání dětí, biřmování, svatby, 
pohřby, výuku náboženství a katechezi…



Postoje k víře a církvi 

V roce 2016 uskutečnila agentura IBRS výzkum, který zjišťoval 
nejen otázku víry, ale také vztahu k církvi jako instituci, včetně 
hodnocení poskytovaných služeb. Po dvou letech byl z větší  
části zopakován, což umožňuje srovnatelnost výsledků  
a zjištění trendů.

• vzorek 3,5 tisíce respondentů ve věku 15-80 let v roce 2016  
a 1,7 tisíc v roce 2018

• kvantitativní dotazníkové šetření a kvalitativní zkoumání 
metodou focus group

Hlavní zjištění:

• za věřící se považuje 30 % obyvatel České republiky. Na Moravě 
je to 37 % obyvatel, v Čechách 25 %. Ke konkrétní církvi nebo 
náboženské společnosti se hlásí 15 % respondentů, což je 
obdobné zjištění jako ve výzkumu realizovaném agenturou 
IPSOS v roce 2014 (14 % hlásících se k církvi).

• 1/5 populace má pozitivní vztah ke katolické církvi

• Téměř 1/2 populace je bez vyhraněného - pozitivního  
či negativního vztahu k církvi. Církev však považuje za  
důležitou instituci, respektuje její roli ve společnosti  
a oceňuje poskytované služby.

Velice zajímavá zjištění přineslo rozdělení respondentů do 
segmentů kombinujících vztah k víře se vztahem k církvi jako 
instituci. 

> Obhájce (13 % z celkového počtu respondentů) charakterizuje 
víra, příslušnost k církvi a zároveň pozitivní vztah k církvi 

> Hledající (36 % v roce 2018, 33 % v 2016) jsou z větší části 
bez víry a k církvi mají většinou neutrální vztah, nikdy však 
negativní.

> Oceňovači (10 % v 2018, 14,8 % v 2016) jsou většinou  
nevěřící, ale k církvi jich má polovina pozitivní a zbytek  
neutrální vztah.

> Další tři segmenty tvoří skupiny osob s převážně záporným 
vztahem k církvi. Rozhodně negativní ho má většina tzv. 
pomlouvačů (15 % v 2018, 13 % respondentů v 2016), kteří 
zároveň odmítají i víru v Boha.

> Převahu negativního postoje ke katolické církvi má i skupina 
jinověrců (1,1 % a 1,2 % respondentů), kteří se převážně hlásí  
k jiným církvím než katolické.

Česká společnost očekává od církve především, že bude 
pomáhat potřebným. Přitom skutečnost, že zřizovatelem 
Charity ČR (největší nestátní sociální a zdravotní organizace) 
je právě katolická církev, ví pouze 1/3 obyvatel.



> Kritici (12 %), kterých je bezmála pětina věřících bez církevní 
příslušnosti a zbytek nevěřící, víru v Boha neodmítající, mají ze 
dvou třetin spíše negativní vztah k církvi jako instituci.

> Nemalou část populace tvoří v České republice lidé 
nezařaditelní (13,3 % v 2018 a 12,3 % v 2016), kteří na většinu 
otázek nedokázali odpovědět.
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Co o církvi říkají:

Obhájci „Církev radí lidem, jak kvalitně žít, milovat, odpouštět, být 
lepším člověkem. Zabývá se podle mě hlavně duchovní podporou, 
kterou často využívám.“ 

Hledající „Nehlásím se k církvi, ale do kostela se občas zajdu 
podívat. Ti lidé v církvi se za ničím nehoní, neodmítají pomoc 
druhým v nouzi.“

Oceňovači „Osobně nejsem věřící člověk, ale nemám k církvi 
žádný negativní vztah a uznávám, že naše civilizace stojí na jejích 
hodnotách. Dobře plní svou funkci v pomoci lidem v nouzi.“

Jinověrci „V komunikaci s širokou veřejností by jim možná 
prospělo, kdyby používali více humoru a nadsázky, myslím, že lidé 
nechtějí vidět jen „komisní“ typy církevních hodnostářů.“  

Kritici „Někdo tam nahoře pravděpodobně je, ale nevím, jestli se 
mu líbí to, jak funguje katolická církev.“

Asociace na „církev“ - Nejčastější asociací na slovo církev bylo 
mezi dotazovanými slovo kostel. Mezi segmenty se pochopitelně 
liší další slova, která jejich zástupcům přicházela na jazyk.  
U obhájců to byla víra. 

Hlavní očekávání od katolické církve lze formulovat následovně: 
bude zmírňovat sociální nouzi a vychovávat lidi k vzájemné 
úctě. S tímto tvrzením souhlasí 80 % respondentů.

Nejvíce reflektovanou církevní akcí je noc kostelů (zúčastnila se 
nebo zaznamenala více než polovina respondentů, a to ve všech 
segmentech kromě pomlouvačů a nezařaditelných), dále poutě  
a hudební koncerty.

pohřeb

bohoslužba

kněz

kontakt s věřícími

média

prohlídka kostela

Osobní kontakt s katolickou 
církví



Služby poskytované církví v ČR

Jsou dobře hodnoceny a vnímány jako kvalitní alternativa ke 
službám poskytovaným státem či jako unikátní služby, které jiná 
instituce nemůže nahradit.

Nejznámější služby poskytované církví jsou (2018):

• udělování svátostí (křty, svatby, pohřby, aj.) a slavení svátků 
(Vánoce a Velikonoce) - zná 80 %, využívá 27 % obyvatel

• duchovní podpora - zná 80 % populace, využívá 21 % respondentů
• provozování kulturních a historických památek - zná 65 %, 

využívá 22 %
• pořádání a zajišťování společenských akcí - zná 58 %, využívá 12 %

Méně známé a využívané jsou služby zaměřené na určité klienty:

• zdravotní péče a sociální péče - zná 59 %, využívá 5 %
• vzdělávání a volnočasové aktivity mládeže - zná 53 %, využívá 9 %

Nejlépe hodnocené služby poskytované církví jsou církevní 
služby a zdravotní péče.

Římskokatolická církev v ČR zřizuje prostřednictvím diecézí 
nebo farností 60 škol a školských zařízení, od mateřských škol 
až po gymnázia. Dalších 39 škol a školských zařízení mají na 
starosti řády a kongregace.

Římskokatolická církev provozuje 3 nemocnice.



Návštěvnost kostelů, 
svátky 

Agentura STEM se již více než 20 let ptá 
každoročně v prosinci na otázky víry. 
Přináší zjištění, že:

> Cca 1/3 populace ČR je nějakým způsobem 
věřící, z toho 14 % určitě, tato hodnota je 
posledních 5 let stabilní.

> Téměř třetina respondentů pochází  
z nábožensky založené rodiny.  
Čtvrtina věří v Boha a současně pochází  
z nábožensky orientované rodiny.  
Desetina věří v Boha, i když v rodině 
k tomu vedena nebyla, zároveň 8 % 
pocházejících z nábožensky založené 
rodiny v Boha nevěří.

> Alespoň 1x měsíčně (pravidelně) se účastní 
bohoslužby 8 % respondentů.

> Návštěva kostela patří k vánočním zvykům 
u 38 % respondentů. Z osob uvádějících, 
že určitě věří, jich navštěvuje o vánocích 
kostel 87 %.



Vývoj postojů k víře  
a náboženství v čase

Hodnoty a postoje v České republice  
(součást výzkumů EVS – European values study)

Výzkumný tým Masarykovy univerzity pod vedením Ladislava 
Rabušice realizoval v rámci série výzkumů EVS šetření v letech 
2017, 2008, 1999 a 1991, výsledky jsou publikovány v publikaci 
Hodnoty a postoje v České republice 1991 - 2017.

V existenci Boha věří 39 % respondentů (více než v předchozích 
výzkumech, jen v roce 1999 to byla stejná hodnota) a za věřící se 
považuje 36 % respondentů (více než v roce 2008, ale méně než  
v 90tých letech).

K církvi nebo náboženství se hlásí 25 % a k římskokatolické církvi 
20 % respondentů, což je nejméně od roku 1991.

Bohoslužby alespoň jednou týdně navštěvuje 6 % populace, 
minimálně jednou do měsíce 9 %. Denně se modlí desetina 
dotázaných, oproti výzkumům z minulých let stoupá frekvence 
modlitby u mladších věkových skupin. 

V posmrtný život věří 38 %, v peklo 20 % a v nebe 27 % 
respondentů, což je nejvíce za všechna kola EVS, podobně jako 
víra v převtělování (26 %).

Kladné odpovědi na otázky církevní příslušnosti, víry a jejích projevů 
rostou s věkem, klesají s velikostí místa bydliště, vyšší jsou na 
Moravě a většinou nejnižší v Praze (kromě ostatních vyznání). 
Patrný je trend deinstitucionalizace náboženství. U otázek 
spojených s příslušnosti k církvi a související náboženskou praxí 
klesá podíl kladných odpovědí. Naopak u otázek na víru jsou  
v roce 2017 dosaženy vesměs nejvyšší hodnoty z celé série  
EVS výzkumů.



Katolická církev v ČR  
v mezinárodním srovnání 

Náboženská víra a národní sounáležitost ve střední  
a východní Evropě 

Mezi lety 2015-16 probíhal mezinárodní výzkum Pew  
Research center, srovnávající národní a náboženské identity 
v regionu střední a východní Evropy, kde vládly komunistické 
režimy. 

> ČR je mezi zeměmi zapojenými do výzkumu jediná, kde 
dominují osoby bez vyznání (72 %).  Více než pětina českých 
respondentů se deklarovala jako katolíci a dokonce 29 % uvedlo, 
že byli vychovaní ve víře. Na otázku k návštěvám kostela 7 % 
Čechů odpovědělo, že chodí na bohoslužby týdně a dalších 14 % 
aspoň jednou za rok.

> Při vyjadřování postoje k výrokům o roli náboženských institucí 
nejsou Češi vzdáleni ostatním zemím jako ve věcech víry  
a důležitosti náboženství. 51 % Čechů souhlasí s tím, že církve 
mají důležitou úlohu v pomoci chudým a potřebným (což je 
více než v okolích zemích).

> Téměř polovina českých respondentů (46 %) také souhlasila  
s výrokem, že náboženské instituce přivádějí lidi k sobě blíže  
a posilují sociální pouta. 

Víra a mladí lidé v Evropě

Na jaře 2018 připravilo Centrum Benedikta XVI. z londýnské 
univerzity St Mary zprávu o mladých věřících lidech v Evropě 
(Europe’s Young Adults and Religion). Autoři zkoumali 
náboženskou příslušnost a praktikování víry mezi mladými lidmi 
ve věku 16-29 let ve 22 evropských zemích, a to na základě dat  
z ESS (Evropské sociální šetření). 

> Česká republika se podle těchto dat řadí mezi země s nejnižším 
podílem mladých, kteří deklarují svou příslušnost k církvi či 
náboženství, avšak s velmi vysokou mírou praktikujících věřících. 

> V otázce pravidelné návštěvnosti bohoslužeb jsou mladí čeští 
katolíci na třetím místě s pravidelnou účastí 24 % na nedělních 
bohoslužbách.



Sčítání lidu, domů a bytů 

Při sčítání lidu, domů a bytů byl v letech 1991, 2001 a 2011 v České 
republice zjišťován počet obyvatel, kteří se přihlásí k určité církvi 
či k víře. Na tuto dobrovolnou otázku odpovědělo při posledním 
sčítání méně než 1/2 obyvatel. Příští SLDB již s otázkou na 
náboženské vyznání nepočítá (z důvodu vyřazení nepovinných 
otázek).

V roce 2011 neodpovědělo na otázku o vyznání 44,7 % populace.  
U téměř poloviny populace tedy z těchto dat neznáme jejich 
postoj k víře a náboženství a nemůžeme ani odhadovat jejich 
strukturu podle vyznání.

Sledujeme-li ty, kteří své vyzvání uvedli, vidíme růst zastoupení 
věřících bez příslušnosti ke konkrétní církvi.

SLDB 2011
Obyvatelstvo podle

deklarace náboženského vyznání
1991 - 2011 v %

SLDB 1991 2001 2011

věřící 43,9 % 32,1 % 20,8 %

církev římskokatolická 39,0 % 26,8 % 10,4 %

ateisté  -  - 1 promile 

neodpovědělo 16,2 % 8,8 % 44,7 % katolíci věřící osoby bez náboženské víry



Věřící - hlásí se k církvi Věřící - nehlásí se k církvi

Podíl věřících obyvatel: 16,4 %

Čechy

38 %

62 %

Věřící - hlásí se k církvi Věřící - nehlásí se k církvi

Podíl věřících obyvatel: 28,4 %

Morava

27 %

73 %

Větší počet osob, kteří se v SLDB přihlásili k víře a církvi je na 
Moravě (28,4 %). V Čechách to bylo 16,4%. Za nevěřící se považuje 
34 % obyvatel, ale pouze 1,1 tis. osob se hlásí k ateismu.

Česká republika 
má 8 diecézí

Česká církevní provincie

Moravská církevní provincie© Tomáš Urban

SLDB 2011



Církevní statistiky 
Úkony duchovní správy

Vlastní evidence úkonů duchovní správy nám poskytuje základní 
informace o křtech, svatbách, pohřbech a dalších aktivitách 
farností a biskupství na území ČR.
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Závěrem

> Trend deinstitucionalizace  
a klesající ochota lidí veřejně 
přiznat příslušnost k čemukoliv 
se nevyhýbá ani České republice. 
Privatizace víry je pro nás 
pastorační výzvou, zejména když 
roste zastoupení lidí považujících 
se za věřící.

> Křesťanské základy ale patří stále 
neodmyslitelně k naší společnosti a velká část společnosti si je 
toho vědoma.

> Českých křesťanů je ve srovnání se zahraničím málo, ale zato 
jsou aktivní a praktikující. Což je důsledek období persekuce 
náboženské svobody.

> Počty udělovaných církevních svátostí sledované z církevních 
matrik se v posledních pěti letech příliš nemění.

 P. Stanislav Přibyl, CSsR, generální sekretář ČBK


