
  

 České republice bylo (2015) registrováno 38 církví a náboženských společností.
(A asi 35 neregistrovanych společností)

In Tschechien waren (2015) 38 Kirchen und religiöse Gemeinschaften registriert.
(Und ca. 35 nichtregistrierten Gemeinschaften)

 

3 Hlavní  skupiny3 Hlavní  skupiny
3 Hauptgruppen3 Hauptgruppen

 Církve a Církve a náboženské společnostináboženské společnosti v  v České republiceČeské republice  

Kirchen und religiöse Gemeinschaften in TschechienKirchen und religiöse Gemeinschaften in Tschechien

( Quelle: Wikipedie/ 2015)( Quelle: Wikipedie/ 2015)

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEensk%C3%A1_spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


  

Protestantské nebo evangelické církve je souhrnné označení církví vzešlých z 
Reformace. 

Die protestantischen oder evangelischen Kirchen sind eine Konfession der 
Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. 

Rod Mundilů / Stamm Mundil

Protestanté (evangelíci).

Protestanten (Evangeliker).

Jan Kalvín  
(Jean Calvin)

1509-1564

Calvinisten oder Reformierte 
(Helvetische Bekenntnis)

Martin Luther
1483-1546

           Lutheraner 
(Augsburger Bekenntnis). 

  Reformace
 Reformation



  

Českobratrská církev evangelická – největší česká protestantská církev. 
Vznikla v roce 1918 sloučením luteránské (augsburské) a kalvínské (reformované, 
helvétské) církve. Má vlastní fakultu na Univerzitě Karlově – Evangelickou 
teologickou fakultu Univerzity Karlovy.

 Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder - Im Dezember 1918 durch 
die Vereinigung der reformierten und lutherischen tschechischen Gemeinden in 
Böhmen und Mähren. Sie hat eigene Fakultät auf der Karls-Universität in Prag. 

Protestantské církve v Česku - 2017

Jednota bratrská - později též Moravští bratří nebo Unitas fratrum – nejstarší 
česká protestantská církev. Byla založena v roce 1457 (Kunvald u Žamberka), 
celosvětově obnovena v roce 1727 hrabětem Zinzendorfem a v českých zemích v 
roce 1880 pod názvem Evangelická bratrská církev. 

 Böhmische Brüder - später auch Mährische Brüder oder Unitas Fratrum ist die 
älteste ,  protestantische Kirche. Sie wurde 1457 (in Kunvald bei Zamberk) 
gegründet und 1727 durch den Grafen Zinzendorf in Herrnhut sowie 1880 unter 
Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder erneuert.



  

Luteránské církve v Česku - 2017

Slezská církev evangelická augsburského vyznání 
Schlesische evangelische Kirche A.B.
(gegründet 1742) 

Luterská evangelická církev a. v. v České republice 

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 
Evangelische Kirche A. B.
(gegründet 1781)

 

Luterská evangelická církev a. v. v České republice
(gegründet 1995)



  

Anglosaské církve v Česku - 2017

Církev bratrská – reformovaná církev, 
vzniklá v 19. stol. spojením domácího 
probuzeneckého hnutí a misijní činnosti 
zahraničních misionářů. 

Bratrská jednota baptistů – navazuje 
na novokřtěnce; vznikla v roce 1611, v 
českých zemích koncem 19. století. 

Evangelická církev metodistická – 
vznikla v roce 1739, v Československu 
po 1. světové válce. 

Armáda spásy – vznikla z 
metodistické církve v roce 1865, v 
Československu po 1. světové válce. 

Církev adventistů sedmého dne – 
vznikla v roce 1863, ale její počátky se 
datují k roku 1830; v českých zemích 
koncem 19. století (první literatura 
vydaná česky roku 1893, první sbor v 
roce 1902). 

Křesťanské sbory (plymouthští 
bratří) – vznikly v roce 1831, na území 
ČR od roku 1909. 

Apoštolská církev – letniční hnutí, ve 
světě i v Československu od počátku 
20. století. 

Křesťanské společenství – 
charismatické hnutí, které se oddělilo 
roku 1990 od českobratrské 
evangelické církve příklonem k 
některým letničním myšlenkám.



  

Ostatní církve hlavního proudu 
křesťanství v Česku - 2017

Církev československá husitská – považuje se za dědičku (první) 
České reformace. Vznikla v roce 1920 odtržením od římskokatolické církve. 
Má vlastní fakultu na Univerzitě Karlově.

Tschechoslowakische Hussitische Kirche -  ist eine christliche Kirche, 
die in den Jahren 1920 durch Abspaltung von Katholische Kirche gegründet 
wurde.Sie hat eigene Fakultät auf der Karls-Universität in Prag.

Náboženské společnosti s reformačními 
kořeny v Česku - 2017

Novoapoštolská církev. 
Vznikla v Německu v roce 1863. 

Církev Ježíše Krista Svatých 
posledních dnů (mormoni). 
Vznikla v roce 1830. 

Náboženská společnost Svědkové 
Jehovovi 
Vznikla v roce 1870. 

Náboženská společnost českých 
unitářů.
Vznikla v roce 1922.
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