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1. Úvod 
 

Mytologii tvoří úžasné příběhy, které jsou zaznamenávány v písemnostech, umění, 

stavbách, tedy v celé kultuře. Jde tu ale také o komplexní pochopení jednotlivých 

příběhů a zasazení do života lidí. Řekové, Vikingové, Aztékové, Mayové, Indiáni, 

Egypťané a spousta jiných kultur si vymýšleli příběhy o bozích, hrdinech a příšerách, 

aby vysvětlili věci pro ně dosud nepochopené. Ovšem nikde nenajdete tak originální 

mytologii jako v Asii, která svými myšlenkami předehnala svět o tisíce let. To byl taky 

důvod, proč jsem si vybral mytologii Číny, jakožto největšího vládce Asie v minulosti. 

Už jen svou rozlohou, stavbami a vládním systémem předehnala, co jen v té době 

mohla. Mytologie této země je ovšem považována za jednu z nejsložitějších.               

I největší myslitelé měli problémy s pochopením tohoto komplexu příběhů a dosud 

nebylo přesně pochopeno vše z tohoto oddílu historie. Tento nelehký oříšek mě také 

přesvědčil o tom, že se chci dozvědět více o této problematice a příbězích. V této 

práci bych vás chtěl seznámit s ústředními postavami a základními prvky čínské 

mytologie. 

  

Obrázek č. 1) 

1url.cz/AtseO 

 

http://1url.cz/AtseO
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2. Čínská mytologie 

Čínská mytologie, jak již bylo řečeno v úvodu, je jedna z nejsložitějších. Důvodem její 

složitosti jsou čínští vládci, kteří si dělali, co chtěli. Mezi 2. - 1. stol. př.n.l. měnili 

historii a mýty, čímž zamezili vzniku sjednocených mýtů a již existující mýty 

upravovali. Dále tomu nenapomohl ani fakt, že císař Čchin Š’chuang-ti (první čínský 

císař) v dynastii Chan (206 př.n.l. – 220 n.l.) dal spálit knihovny, aby si lidé nemohli 

číst o minulosti. Dnešní znalosti o čínské mytologii pochází z kronik a různých 

zachovalých materiálů. 

3. Stvoření světa  

Čínská legenda o stvoření světa není tak jednoduchá a pochopitelná jako například 

v řecké, norské nebo egyptské mytologii. Čtenář čínské mytologie má s pochopením 

tohoto příběhu značný problém. Ani odborníkům není známé přesné znění legendy o 

stvoření světa, ale znají jejich šest možných verzí. Rozdíly mezi legendami jsou 

zřetelné a různé. Kupříkladu jedna verze praví o smrti boha Chun-tun, který tak dá 

vzniknout vesmíru a i zemi.  

Další legenda vypráví příběh dvou nebeských energií jin a jang, které spolu bojovaly 

ve velkém vejci. Nakonec vejce praskne, a tím dojde ke zrodu boha jménem Pchan-

ku. Z jangu (lehké části) se stane nebe, a z jinu (těžké části) se stane zem. Nebe i 

země se postupně zvětšovaly ale Pchan-ku se bál, že se zase spojí, a proto i on 

rostl. Nakonec nebe i země přestaly růst a Pchan-ku vysílením padl na zem a umřel. 

Jeho tělo však dokončilo stvoření světa. Z pravého oka vzniklo Slunce a z levého 

Měsíc. Z vlasů se staly hvězdy, z končetin 4 světové strany, z jeho slz vzešly 

prameny Žluté a Velké řeky, z jeho kůže a chlupů tráva a stromy, z jeho kostí a zubů 

se staly kameny a pohoří. 
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Obrázek č. 2) Nü-kua 

tvoří lidstvo 1url.cz/3tsef 

4. Nü-kua 

Jednou z nejznámějších ústředních postav těchto příběhů je bohyně Nü-kua [nju-kva] 

(někdy psána Nu-Wa). Postava, která je vyobrazována s horní polovinou ženského 

těla a dolní polovinou hada. Důvodem tohoto zobrazení byl fakt, že Číňané věřili na 

to, že když had svléká kůži, sám sebe omlazuje. Tudíž i Nü-kua byla navždy mladá. 

Byla to mocná bohyně, stvořitelka světa lidí a zároveň jeho ochránkyně. Vymyslela 

také instituci manželství a spoustu dalších věcí. V následujících příbězích bych vám 

rád přiblížil, jakou roli měla bohyně Nü-kua při stvoření lidí a také při zkáze světa. 

4.1. Stvoření lidstva 

Po smrti obra Pchan-ku na svět přišla bohyně Nü-kua. 

Obdivovala tento krásný svět, ale připadal jí smutný. Tak 

se rozhodla stvořit zvířata, ale pořád nebyla spokojena. 

Po nějaké době bádání dostala nápad. Vzala kus hlíny 

s vodou a vymodelovala malou figurku. Postavila ji na 

zem a hned jak se postava dotkla země, tak ožila. Nü-

kua byla svým výtvorem tak nadšená, že vymodelovala 

další. Takto pokračovala až do noci. Ráno si povzdychla 

únavou a přemýšlela nad lehčím způsobem vytváření 

lidí. Namočila proutek do bláta a začala s ním tancovat. 

Jak bláto odkapávalo, z každé kapičky se stal člověk. 

Tito lidé byli stejní jako figurky bohyně, ale vymodelovaní 

jedinci měli vyšší pozice ve společnosti (např. císař, 

úředník, atd.). Nü-kua ale stála ještě před jedním 

problémem. Lidé umírali a ona musela dělat nové za 

zemřelé. Proto vymyslela instituci manželství, aby si lidé 

mohli vytvářet nové potomky sami. A tímto způsobem 

byla země zaplněna lidmi. 

4.2. Mytologická katastrofa – zkáza světa 

Lidé žili spokojeně mnoho let, ale jak už to tak bývá, nic netrvá věčně.  Na světě 

vypukl boj mezi bohem Kung-Kungem (bůh severního moře a draků) a Ču-žungem 

(bůh ohně). Boj vyhrál Ču-žung (důvod této výhry je fakt, že v Číně je voda symbol 

temnoty a oheň symbol života), avšak s touto výhrou přišlo nebezpečí. Kung-kung 

http://1url.cz/3tsef
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spadl na horu Pu-čou (hora podepírající nebesa) a rozbil ji. Nebesa praskla. Tam, 

kde dříve svítilo slunce, byla jen černota. Země se třásla a pukala. Tvořily se potopy 

a pevnina se potápěla. Lidé i zvířata umírali. Nakonec se zhroutily i 4 světové strany. 

Nü-kua byla zarmoucena těmito věcmi co se děly jejímu výtvoru, a proto se rozhodla, 

že lidstvu pomůže. Z velkých řek vyprala barevné kameny a roztavila je na maltu. 

S ní pak opravovala nebe (opravený kus je zde vidět dodnes – Mléčná dráha). Aby 

se toto už neopakovalo, podepřela nebesa silněji tak, že zabila obrovskou želvu. Té 

pak usekla nohy, které jí posloužily jako podpěry.  

 

 

 

Postavila je jako sloupy do všech světových stran. Tyto nohy ji podepírají dodnes. 

V jiné verzi se však tvrdí, že vytvořila sloupy za pomoci 5 kamenů, které 

znázorňovaly živly. Po práci s nebem se pustila do potop. Nanosila hromadu třtiny a 

spálila ji. Popel posbírala, načeš z něj postavila obrovskou hráz, která zadrží příval 

vody. Bohužel po záchraně světa byla unavená, a tak si lehla na skoro zničenou horu 

Pu-čou, kde následně zemřela. 

Obrázek č. 3) Nü-kua opravuje 

nebesa 1url.cz/BtseA 

http://1url.cz/BtseA
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5. Měsíční bohyně 

Tento příběh bude o měsíční bohyni Chang‘e [Šange], která žije na měsíci s bílým 

králíčkem. Celý tento příběh začíná deseti slunci. Čína měla deset sluncí, které se 

střídaly v pravidelných denních cyklech, ale pak přišla pohroma. Všech deset sluncí 

se objevilo na denní obloze a země zažívala muka. Bylo tak nesnesitelné vedro, že 

se i řeky začaly vypařovat. Vládce východních nebes Jün [Yun] proto seslal 

nebeského lukostřelce Hou Yiho [Hou i], aby slunce zastrašil. Hou Yimu se to však 

nepovedlo. Výstražně napnul luk, ale slunce na to nereagovala. Tak jich devět 

sestřelil. Toto konání se však nelíbilo 

Jünu, který je chtěl jen zastrašit, a proto 

vypověděl z nebeského království Hou 

Yiho a jeho manželku Chang’e. Nesměli 

se již nikdy vrátit mezi bohy. Hou Yi 

pracoval na zemi jako lovec příšer, 

které sužovaly lidstvo. Příliš mu to 

nevadilo, ale Chang’e byla jiného 

názoru. Chtělo se jí býti bohyní. Proto 

požádala svého manžela, aby jim 

přinesl lék, který z nich udělá 

nesmrtelné, když už se nemohou vrátit 

zpět. Hou Yi tedy přinesl dvě dávky 

léku. Manželé se dohodli, že je vypijí na 

nějaký svátek. Tyto lektvary ale 

dokázaly více než jen nesmrtelnost. Pokud by někdo pozřel obě dávky, tak by se stal 

bohem a odletěl by do nebes. Chang’e, naštvaná na svého manžela, kvůli kterému 

musí zůstat na zemi a také kvůli jeho poměru s bohyní řeky Luou, se rozhodla vypít 

obě dávky. Potají se vyplížila a vypila je. Začala se vznášet k nebesům, ale bála se 

posměchu bohů kvůli tomu, že nechala svého manžela na zemi. A proto zamířila 

k měsíci. Dodnes zde žije svůj osamělý život s bílým králíčkem, který již na měsíci 

byl. 

Tento příběh se dodnes vypráví dětem jako pohádka. Čína dokonce 24. října 2007 

úspěšně odstartovala první čínskou měsíční sondu Chang’e, která pořídila snímky 

povrchu Měsíce. 

Obrázek č. 4) Chang’e s bílým králíčkem na 

měsíci 1url.cz/lts8Y 

http://1url.cz/lts8Y
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6. Potopa 

Opravdu pozoruhodným jevem je čínský příběh o potopě. Je si totiž až nebezpečně 

blízko s křesťanskou potopou světa, jenž je popsána v Bibli. Zde se ovšem nemluví o 

celém světě, ale jen o Číně. Celou Čínu zachvátila potopa a jediným útočištěm byly 

vrcholky hor. Potopa trvala dlouho a po jejím skončení zde nezbylo mnoho lidí. Zbylí 

lidé po potopě uklízeli spoušť, jež zůstala po potopě na zemi. Bahno, zlámané a 

utopené větve stromů, to vše se muselo uklidit. A hned poté začalo znovu 

zalidňování. Tento příběh je tak blízko křesťanské potopě, až je to podezřelé. Ještě 

zajímavější je fakt, který říká, že tento příběh byl vytesán na skalní stěnu a v žádném 

případě nemohlo dojít k ovlivnění křesťany, protože myšlenka křesťanství se zrodila 

až 2 tisíce let poté. Tento fakt tak zavádí teorie. Byla by asi až příliš velká náhoda, 

aby tyto podobné příběhy vymysleli dva lidé nezávisle na sobě. Tudíž je dosti možné, 

že křesťané si v Bibli tento příběh upravili, aby se jim takzvaně “hodil do krámu“. 

7. Čínský zvěrokruh 

Číňané nemají jen jinou kulturu a svůj originální styl mytologií, ale i dokonce mají jiný 

zvěrokruh. Tento zvěrokruh má jiná zvířata i jiný způsob určování znamení. Společný 

je pouze počet znamení, což je 12. Na samotný začátek si řekneme, že čínský 

zvěrokruh se neurčuje podle měsíce, ve kterém jste se narodili, ale podle roku 

narození. Každý rok má v nadvládě ještě speciální živel. To znamená, že když jsou 

dva lidé v jednom znamení, nemusí být nutně (podle horoskopu) stejní. Je to 

poněkud složitější systém, ale hned jak ho pochopíte, zjistíte, že je daleko přesnější 

a konkrétnější než náš evropský. Kupříkladu roky 1988 a 2000 jsou ve znamení 

draka, ovšem rok 1988 je ve znamení zemního draka a rok 2000 je ve znamení 

draka kovového. Díky tomuto je zde vlastně 60 růžných kombinací znamení a živlů. 

Čínské živly jsou oheň, země, kov, voda a dřevo. Co se týče zvířat, tak zde patří 

krysa, buvol, tygr, zajíc, drak, had, kůň, koza, opice, kohout, pes a vepř (jdou po sobě 

v uvedeném pořadí). Tento rok je kupříkladu rok ohnivého kohouta (2017), a příští 

rok bude rok zemního psa (2018). 
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Obrázek č. 5) Působení 

živlů 1url.cz/YtsWb 

 

Tabulka znamení od roku 1956 do 2015: 

 Krysa Buvol Tygr Zajíc Drak Had Kůň Koza Opice Kohout Pes Vepř 

Oheň 1996 1997 1986 1987 1976 1977 1966 1967 1956 1957 2006 2007 

Země 2008 2009 1998 1999 1988 1989 1978 1979 1968 1969 1958 1959 

Kov 1960 1961 2010 2011 2000 2001 1990 1991 1980 1981 1970 1971 

Voda 1972 1973 1962 1963 2012 2013 2002 2003 1992 1993 1982 1983 

Dřevo 1984 1985 1974 1975 1964 1965 2014 2015 2004 2005 1994 1995 

 

7.1. Čínské elementy 

Jak již bylo řečeno v předchozím povídání, Číňané mají 5 elementů. Jsou jimi oheň, 

země, kov, voda a dřevo. Tyto elementy mají význam v mytologii (viz. Mytologická 

katastrofa), zvěrokruhu, a dokonce i ve vědci nevysvětlitelném způsobu čínské 

medicíny. Tyto živly zde nejsou náhodou a navzájem na sebe působí jak kladným, 

tak i negativním způsobem. Tyto vztahy můžeme krásně vidět na obrázku číslo 5, 

kdy čáry v kruhu značí dobré a čáry 

uvnitř zlé vztahy. Tyto vztahy jsou také 

krásně vysvětleny chováním živlu. Voda 

dá růst rostlinám (dřevo), ale zhasí oheň. 

Dřevo podporuje hoření ohně, ale ryje se 

v zemi. Oheň tvoří popel (zemi), ale 

žhaví kov. V zemi je schovaný kov, ale 

nedovoluje vodě protéci, no a nakonec 

kov je chlazen vodou, ale z kovu je 

sekerka, co kácí stromy. Každý člověk 

potřebuje mít ve svém životě aspoň trochu každého 

prvku (i ten co kazíme, i ten co nás kazí). Nedostatek 

jen jediného prvku se může projevit jako zlé návyky. 

 

 

 

 

http://1url.cz/YtsWb
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Obrázek č. 6) čínský 

drak 1url.cz/ntTzR 

8. Draci 

Draci jsou pozoruhodní již sami o 

sobě, ale teprve v Číně objevujeme 

v tomto tématu ty největší zajímavosti. 

Evropští draci jsou popisováni jako 

velicí ještěrovití plazi s křídly, kteří 

chrlí oheň, bydlí v jeskyních (nejlépe 

ještě s pokladem) a nemají lidi 

v lásce. V Číně však nalezneme 

nemalé rozdíly. Čínský drak je symbol štěstí. Je popisován 

jako hadovitý plaz se zatočenými rohy a s dlouhými vousy. 

Draci žijí pod hladinami řek, jsou moudří, vlídní k lidem, jsou 

nositeli dešťů, a buď jsou posly bohů, nebo jsou božstvo samo. Čína je země draka. 

Draci zde jsou nespočetně vyobrazováni a vytesáni, každý palác má alespoň jednu 

sochu draka, lidé se k drakům modlí, aby jim přinesli déšť. Drak je také pátým 

znamením zvěrokruhu, a dokonce první bohové (vyz. Nü-kua) měli spodní část těla 

dračí. Drak je zároveň symbolem bohatství a nosí štěstí v obchodech. Jediná situace, 

kdy jsou čínští draci zlí, je při potopách.  

Draky zde dělíme do čtyř kategorií: 

 Zemní draci 

 Nebeští draci 

 dračí duchové 

 strážci pokladů.  

V mytologii vystupují jako staří, vstřícní a moudří tvorové. Draci mají i svého krále. 

Žije pod hladinou moře, kde má svůj dům/velitelství spolu s generálem a jeho posly. 

Tito zmiňovaní jedinci jsou zároveň mořští tvorové. Existuje známá legenda o tom, že 

každý oceán má svého dračího krále. 

 

 

http://1url.cz/ntTzR
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Obrázek č. 7) Jing-

wei 1url.cz/xtTxJ 

9. Jing-Wei 

Příběh o Jing-Wei [Džing-Wej] je příběh o vytrvalém odhodlání a značném úsilí,          

i přes zdánlivě nemožné šance. Tento příběh začíná u Východního moře, kde 

sluneční bůh vyzvedá slunce z pod povrchu země a vynáší jej do nebes. Jeho 

nejmilovanější princezna si vždy přála vidět místo východu slunce z oceánu, ale její 

otec jí to nedovolil. Bál se o ni. Jednou v noci si vzala loď a odplula na východ, aby 

viděla ono vytoužené místo. Bohužel ji zastihla bouře a Východní moře ji pohltilo. 

Ráno její otec zvedl slunce nad obzor a spatřil v útesech loď své dcery. Okamžitě ho 

přepadl žal a zármutek. Když v tom z moře, 

jako by zázrakem, vyletěl pták. Začal 

zpívat: „Jing-wei, jing--wei.“ Její otec hned 

poznal, že je to jeho dcera, která byla 

znovuzrozena. Od té chvíle přísahala, že 

celé Východní moře zaplní kamením a 

větvemi, aby už nikdo nezažil stejný osud 

jako ona. A tak můžeme vidět i dnes, jak do 

Východního moře hodí ptáček kamínek nebo větev. Tento 

ptáček se jmenuje Jing-wei a nikdy se svou prací 

nepřestane, dokud celé moře nezaplní. Princezna dala slib 

a ten neporuší. Tento příběh napsal  Shan Hai Jing ve své knize Klasika hor a moří a 

stal se zároveň jedním z hlavních příběhů čínské mytologie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://1url.cz/xtTxJ
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10. Závěr 

Ve své práci jsem se snažil o to, abych vám přiblížil některé východní legendy 

a pověděl nezasvěceným čtenářům něco o ústředních postavách čínské mytologie.            

I přes to, že jsem prostudoval mnoho materiálů týkající se této problematiky, zůstává 

nejen pro mne, ale i pro mnoho expertů čínská mytologie zahalena rouškou tajemství 

a představ. Zároveň mě velmi překvapilo, že byly k tomuto tématu tak těžko dostupné 

informace. V celé čínské mytologii jsou velmi poutavé a zajímavé příběhy, které mě 

nikdy nepřestanou udivovat. Stále se o tomto tématu dozvídám nové informace 

a jsem přesvědčen o tom, že se budu touto tématikou zabývat i nadále. Snad se mi 

podaří porozumět čínské mýtické literatuře tak, jak bych si přál.  

 

11. Resume 

In my final thesis, I tried to describe some eastern legends and tell to uninitiated 

readers something about the characters of the Chinese mythology. Although I 

studied many materials concerning this problematics, the Chinese mythology remains 

veiled with mystery and fantasy not only for me but also for many experts. I was also 

surprised that there is not much information to be found regarding this topic. There 

are very fascinating and interesting stories that will never cease to amaze me in the 

whole Chinese mythology. I always find new information about this topic and I am 

convinced that I will be interested in this topic for a long time. I hope I will understand 

better the Chinese mythical literature as much as I would like to.  
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