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SEKTASEKTA

Odvozeno od latinských slovOdvozeno od latinských slov

SekareSekare –– sekat, v přeneseném významu oddělitsekat, v přeneseném významu oddělit

SequiSequi –– následovat následovat 

RELIGIONISTIKA

V současné době pracuje

v EU  přes 600  sekt

v ČR  přibližně  96 sekt

Sekta

termín pro náboženské hnutí, které se odštěpilo od určité hlavní 
tradice, vůči které se vymezuje



SEKTASEKTA
Pro naše účely:

náboženská nebo pseudonáboženská skupina, jejíž vliv na 
jednotlivce nebo menší či větší skupiny, případně na společnost je 
negativní.

ZNAKYZNAKY

- pevně organizovaná struktura
- fanatismus
- autoritářství 
- nesnášenlivost
- selekce informací 
- psychická manipulace 
- v krajních případech i fyzická ve formě bití 
- často až totalitní nároky na členy 
- sklon k uzavřenosti před okolním světem
- velmi distancovaný postoj vůči společnosti a její kultuře



POLITICKO POLITICKO -- IDEOLOGICKÉIDEOLOGICKÉ
Někdy i méně nebo více náboženské pozadí

Fundamentalistické skupiny se specifickými cíli a metodami práce

Militantní ekologické skupiny  
Různá povstalecká hnutí 

Skinheads



NÁBOŽENSKÉNÁBOŽENSKÉ
Vychází z návaznosti na různé tradiční náboženské systémy

1. Křesťanského původu

Svědkové Jehovovi, Mormoni, Církev sjednocení, Hnutí 
Grálu, Rodina, extrémní charismatické proudy

2. Orientálního původu

návaznost na východní náboženské směry, především hinduismus
Haré Kršna, Transcendentální meditace, Sri Chimnoy, Osho a dalšíHaré Kršna, Transcendentální meditace, Sri Chimnoy, Osho a další

3. Přírodně – okultního, ezoterně – okultního původu

navazují na šamany, mágy a čaroděje, staré náboženské představy, kulty 
a rituály, snaží se je oživit a dát jim modernější podobu
Satanismus, New Age, Wicca

4. Psychoterapeuticko – výchovné

prezentují se vzhledem k daným podmínkám jednou jako náboženství, jindy 
jako věda, pro nenáboženskou terminologii jsou velmi přitažlivé v 
ateistickém klimatu
Scientologie SYNKRETISMUS



SEKTA JAKO BEZPEČNOSTNÍ RIZIKOSEKTA JAKO BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO

Z kriminologického hlediska je sekta vymezena jako 
„náboženské uskupení, které dlouhodobě působí na sebehodnocení jednotlivců tak, 

že dochází k psychické újmě, která bývá charakterizována ztrátou individuality, 

sníženým sebevědomým, sníženou schopností žít samostatně bez skupiny a bez 

jejího vůdce“ (Chmelík 2003). 

Ze zpravodajského hlediska 

Sekta se stává nebezpečnou, pokud 
její činnost ohrožuje základy státu

Z policejního hlediska

Sekta se stává nebezpečnou / 
destruktivní, pokud je její jednání 
v rozporu s trestním zákonem



v roce 1984 založil Šóko Asahara 
založeno na buddhismu 
zřetelný vliv hinduismu  a jógy      
spojeno s apokalyptickým učením

ÓM  ŠINRIKJÓ  (Nejvyšší pravda)ÓM  ŠINRIKJÓ  (Nejvyšší pravda)

Asahara hlásal, že v roce 1997 nastane konec světa a 
nový svět vytvoří skupinka vyvolených

na svém vrcholu měla přes 40 tisíc členů převážně 
v Japonsku a Rusku 

v devadesátých letech nakupují v Rusku a USA technologie konvenčních, 
chemických a jaderných zbraní, provádějí i vlastní výzkum 

své zájmy prosazovala sekta pomocí vydírání, únosů a vražd, v Japonsku budila 
téměř stejnou hrůzu jako pověstná mafie Jakuza

k tomu je třeba shromáždit dostatek účinných zbraní, 
které měly být použity proti nejvyšším 
institucím včetně císařského paláce



20. března 1995 v 7:15  v době ranní špičky vypustili členové sekty sarin v Tokijském 
metru současně na třech trasách 

15 mrtvých, 5 500 zasaženo 

27. června 1994 provedla sekta první test 
účinnosti sarinu ve městě Macumoto 

7 mrtvých, 49 těžce zraněných, 
250 hospitalizováno, 500 otráveno

Asahara byl usvědčen z těchto útoků, 
účasti na dalších 15 vraždách, 40 
únosech a dalších zločinech, v roce 2004 
odsouzen k trestu smrti, po odvoláních 
nabyl rozsudek platnosti v roce 2006, 
dosud nebyl vykonán

V roce 1999 se zbytek sekty omluvil za násilnosti a o rok později byla organizace 
přejmenována na ALEF

Přibližně 1600 jejích členů zůstává stále pod dohledem bezpečnostních složek



ŘÁD SLUNEČNÍCH TEMPLÁŘŮŘÁD SLUNEČNÍCH TEMPLÁŘŮ

Luc Jouret

Po zkušenostech v jiných sektách založili v roce 
1984 ve švýcarské Ženevě svou vlastní

Soustředili se hlavně na bohaté lidi

Už začátkem 90. let ovládali účet sekty s 93 miliony 
dolarů

Během obřadů nutili novice, aby jim odevzdali 
majetek, členové odváděli nejméně polovinu příjmůmajetek, členové odváděli nejméně polovinu příjmů

Ústředí sekty bylo v Curychu, v jednotlivých zemích zajišťovaly chod tzv. lóže

Součástí učení o apokalypse, zachráněni budou 
pouze ti, koho Mambro a Jouret vyberou, ty čeká 
transfer do souhvězdí Sírius 

V 90. letech často mluví o blížící se apokalypse  

1994 vražda Dutoitových a jejich syna – Antikrista    v 
říjnu hromadné sebevraždy – přes 100 mrtvých



Parsifal ImanuelParsifal Imanuel
Jan Dietrich Dvorský alias Persifal Imanuel

Nedokončil studium FAMU

Po přečtení spisů Oskara Bernhardta dospěl k poznání, že 
je vtělením Ab-dru-shina, tedy Mesiášem

Napsal knihu „Syn člověka, Mesiášovo živé slovo k 

všenápravě světa“

v ní označil lidstvo za převrácené, sebe a svou ženu za 
jediné nepřevrácené, kteří jsou předurčení k záchraně světa jediné nepřevrácené, kteří jsou předurčení k záchraně světa 
a vyvolených

1993 vytvořil s přívrženci komunitu, která žila v několika 
domech na Hořovicku
přívrženci museli Dvorskému odevzdat všechny peníze 
později byli mnozí ze společenství vyloučeni                      
děti nechodily do škol – hlavní obvinění sekty

1994 požádala jedna členka o hospitalizaci v psychiatrické 
léčebně

1995 rozpuštění sekty, Dvorský se před stíháním skrývá v 
cizině



POETRIEPOETRIE
Jaroslav Dobeš – guru Jára – Óm Nadsamec            
další pseudonimy Ješe-li, Petr Netík, Kofi Gogol

jako dítě údajně prožil dvakrát klinickou smrt               
prožíval samovolně přicházející mystické stavy          
1991 na italské poustevně u Arca dosáhl nirvány 

1996 pořádá první z řady New age seminářů v ČR  
2002 vzniká „duchovní škola Poetrie“

Základem je směs učení New age, prvků jógy a astrologieZákladem je směs učení New age, prvků jógy a astrologie

Počet stoupenců není znám, duchovních seminářů Guru Járy se zúčastnilo kolem 
10 000 lidí v Čechách, počty v zahraničí nejsou známy

2007 oficiálně skončil s duchovnem a věnuje se plně práci uměleckého fotografa

Od tohoto roku vyšetřován policií kvůli podezřelým praktikám, zejména 
„odháčkování“

2011 Policie ČR oficiálně varovala veřejnost před účastí na akci Spiritual Treking 
(duchovní pouť do Thajska), kterou guru Jára organizoval

Knihy: Surftantra, Kálí ve vagíně, Zápas o sexuální energii 
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se věřícígickásměry

CelkemJediAteismusJinéNehlásící ScientoloPohanstvíMuslimovéVýchodníJudaismusKřesťané

Celkem věřících
20%

Bez 
náboženské 

víry

V roce 2001   3,3 milionu

20%

Neuvedeno
46%

víry
34%



Náboženství Stoupenci Podíl v % Trend Počet států
Křesťanství 1 945 32,6         

- katolické 1 019 17,1         62
- evangelické 410 6,9         29
- pravoslavné 214 3,6 13
Islám 1 168 19,6 50
Hinduismus 765 12,8 5
Budhismus 355 5,9 8

Počet stoupenců významných náboženství v milionech

Budhismus 355 5,9         8
Judaismus 14,3 0,2         1
Čínská lidová náboženství 374 6,3 2
Animistická (přírodní) náboženství 245 4,2 12
Nová náboženská hnutí 101 1,7         

Bez vyznání 763 12,8         

Ateisté 183 3,1         

Pramen: Bičik,I. a kol. Tématický atlas dnešního světa, Praha: Terra, 2000, s. 75



Zneužití momentální situace člověkaZneužití momentální situace člověka

1. Akutní

Osobní, rodinné či společenské tragédie

změny zaměstnání, bydliště, školy/koleje, smrt blízkého člověka, rozvod

2. Chronické

Komplexy, osamocenost, dlouhodobé nemoci, únavy, vyčerpání, stres, 
znechucení z jiných oblastí života (nevydařené manželství, zaměstnání, 
tradiční církve), disfunkční rodina, ztráta smyslu života


