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Úvod 

Japonsko a jeho kultura je zajímavé téma, o kterém jsem se chtěl dozvědět víc. 

Doufám, že japonskou kulturu přiblížím i všem, kteří ročníkovou práci budou číst. Před 

tím jsem věděl o Japonsku jen z anime. Většinou jsem znal jen některé bohy. Původně 

jsem chtěl psát o historii, ale během přípravy na psaní mě zaujali bohové a písmo, 

kterým se budu podrobněji věnovat. Nakonec i tato témata jsou součástí japonské 

kultury a historie.  

Myslím si, že bude trochu těžší vyhledat všechny informace, které bych chtěl. 

Japonsko je totiž velmi velká země s bohatou kulturou, ale těžko říct, jestli se o ní 

v Česku dostatečně píše. 
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1. Písmo 

 

1.1. Hiragana 

Hiragana je standardní japonské písmo. Používá se při psaní slovesných koncovek a 

celých slov. 

 

1.2. Katakana 

Katakana se používá převážně pro přepis slov přejatých do japonštiny z jiných jazyků. 

Tato slova pochází nejčastěji z angličtiny, ale také francouzštiny nebo portugalštiny. 

Také se používá pro zvýraznění slov ve větě místo našeho tučného písma nebo 

kurzívy. 

 

1.3. Kanji 

Kanji (čínské znaky) přejala japonština z Číny. Přesněji – vyvinuly se z čínských znaků, 

které přišly do Japonska s buddhistickými texty. Jednotlivé znaky mají význam slova. 

Většina z nich má 2 čtení: sinojaponské a japonské. Sinojaponské čtení se používá 

pro složeniny. Japonské hlavně v případech, kdy znak stojí sám nebo jako kořen slova. 
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2. Bohové 

 

2.1. Aji-Suki-Taka-Hi-Kone: Hrom 

  

V japonské mytologii je synem Takiri-bime a Okuninushi, a také bratrem Taka-hime, 

Takemikazuchi a Kaminari. Když byl ještě malým dítětem v kojeneckém věku, plakal a 

křičel tak hlasitě, že ho dali do člunu a poslali plavat kolem Japonska, dokud se 

neuklidní. Od tehdy byl ale tak tichý a klidný, že si ho často spletli s mrtvolou. Při 

jednom takovém nedorozumění, když ho zahrabávali do hrobu, začal Aji-Suki dupat 

nohama tak silně, až vytvořil pohoří Moyama. V dospělosti se stal otcem Takitsuhiko, 

boha deště. 

  

2.2. Amatsu Mikaboshi: Zlo 

  

Bůh zla byl původně v šintoismu znakem pro božství polárky a prvotního chaosu. Je 

také zmíněn jako protivník Takemikazuchi-no-kami, patrona mečů, který se pokoušel 

podmanit si boží hvězdu. Jeho jméno se také našlo ve spojení s dobytím země Izumo. 

Postavu tohoto boha někteří ztotožňují i s postavou Takeminakata, hlavního božství v 

prefektuře Nagano a osobního bojovníka bohyně Amaterasu. 

 

2.3. Bishamon: Štěstí a válka 

  

Bůh války je v japonském folklóru oblečený v plné zbroji, drží nebeské kopí a v případě 

nebezpečí je schopen velet legiím nadpřirozených bytostí. Zajímavé je, že patří i do 

skupiny sedmi bohů štěstí. Údajně ochraňuje spravedlivé a bezbranné, ale je patronem 

i statečných bojovníků či moudrých vojevůdců. Lid mu za jeho služby věnoval chrám. 

Často je považován za symbol Japonského buddhismu. 
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2.4. Chimata-No-Kami: Ochrana 

     

Japonský bůh ochraňující lid před katastrofami a škodlivými lihovinami. Ochraňuje i 

hranice, chodníky nebo potulné mnichy. Také přispívá k tomu, aby se ve městě či na 

vesnici nenacházeli zlí duchové, jejichž škodlivý vliv vstřebává do těla a následně 

vydechuje v podobě páry. I přes jeho nadpřirozené schopnosti se Chim nemůže pyšnit 

hodností vznešeného dítěte, protože se narodil ještě před výše zmíněným očistným 

obřadem, a to ve chvíli kdy si Izangi odložil po návratu z podsvětí fundoshi. 

 

2.5. Hiruko: Rybáři 

  

Kromě toho, že je Hiruko ochráncem rybářů, je také jedním z bohů štěstí a slunce. 

Jeho zvláštností je to, že jako jediný pochází výhradně z Japonska a nejsou na něm 

znatelné žádné hinduistické ani čínské vlivy. Je často vyobrazován s tradiční 

pokrývkou hlavy, udicí a velkým červeným okounem v ruce. Jako dítě překonal spoustu 

zdravotních potíží, trpěl bolestmi, měl zmrzačenou tvář, nevyvinuté kosti i poruchu 

sluchu. Přes všechny problémy však dokázal bojovat s osudem, za což mu bohové 

darovali do vínku nadpřirozené síly, kterými měl chránit své soukmenovce - rybáře. 

 

2.6. Inari: Rýže 

  

Šintoistický bůh rýže je spojen s božstvy potravin. Bývá nejčastěji zobrazován buď v 

mužské nebo ženské podobě, v situacích ohrožení nabývá vzhled lišky, hada či draka. 

Chrání nejen úrodu rýže, ale je také patronem prosperity zemědělců a obchodníků, 

kteří mají něco do činění s rýží a rybolovem. Kromě srpu je její zbraní i bič, který 

používá k vypálení rýže z polí. Uctívání Inari se stalo populárním hlavně v období Edo, 

kdy se ve více než třetině šintoistických a buddhistických svatyní stala patronkou. 
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2.7. Kawa-no-Kami: Řeky 

  

Říční bůh nebo duch se objevil i ve známém japonském animovaném filmu Cesta do 

fantazie. V příbězích je zobrazován jako špinavý a zanedbaný stařec, později však 

zjistíme, že je velmi bohatý, mocný, energický a duchovně založený. Rozhněvat ho 

dokážou jen bezohlední pytláci nebo lidé, kteří odhazují odpadky do řek a vodních 

toků. 

 

2.8. Kura-Okami-no-kami: Déšť 

  

Tento bůh je legendárním japonským drakem a také bohem sněhu. Japonská 

mytologie říká, že byl porozen na ostrovech bohyně Izanami. Zrodil se však z krve 

nebo orgánu 35. boha ohně, tak jako i jeho několik dalších sourozenců. Vyvoleným se 

zjevuje v podobě hada či velryby a pomáhá jim v nepříjemných situacích. 

 

2.9. Shina-Tsu-Hiko: Vítr 

  

Je japonský mytologický bůh/bohyně větru. Bývá nazýván i Shinatobe, původně 

spojován s pohyby vzduchu a se symboly větru a plachetnice. Podle legend dává pozor 

na to, aby se rušivé větry a zlo drželi co nejdále od lidí a jejich obydlí. Přímý potomek 

nebeských bytostí se narodil z Izanagiho dechu, přičemž ihned po narození způsobil 

pobřežní bouře, kterých se stal hned potom patronem. 

 

2.10. O-Kuni-Nushi: Magie a medicína 

      

Toto božstvo je populární hlavně v japonském šintoismu. Přežívá v neviditelném světě 

duchů a kouzel. Je hlavním bohem budování národa, zemědělství a také obchodu a 

medicíny. V moderní japonské lidové víře je také bohem, který léčí a dělá manželství 

šťastným. Ōkuninushi vystupuje i ve známém příběhu Hare z Inaba, kde bojuje proti 

svým 80 bratrům o ruku milované ženy, tato legenda má být symbolem konfliktu mezi 

první civilizací a barbarskými kmeny v nově vznikajícím japonském státě. 
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2.11. Benzaiten: Láska 

  

Benzaiten je japonská buddhistická bohyně původně pocházející z hinduismu a je 

ztotožňována s bohyní Saraswati. Je zobrazována s tradiční japonskou loutnou – tato 

bohyně má tak buddhistické i šintoistické prvky. Jelikož se v zemi vycházejícího slunce 

objevuje již v průběhu 6. století, má Benzaiten svatyni v každém velkém městě 

Japonska, nachází se obvykle nedaleko vody, moře, jezera, rybníka nebo řeky. Patří 

k jednomu z nejuctívanějších božstev, přičemž je patronkou „všeho, co teče“, tedy 

vody, času, slova, řeči, výřečnosti, hudby i znalostí.  

 

2.12. Uke-Mochi-No-Kami: Jídlo 

  

Tato bohyně patří do skupiny šintoistické mytologie a je bohyní jídla a potravin. Bývá 

spojována zejména s Toyuke Okami – bohem jídla, oblečení a bydlení. Jedna z kronik 

se zmiňuje o mýtném, když bůh měsíce poslán sestrou Amaterasu, navštívil Uke 

mochi. Ta boha měsíce uvítala čelem k zemi, posadila ho s výhledem na oceán a z úst 

chrlila vařenou rýži s rybami. Hostina, kterou připravila, se mu však nelíbila a bohyni 

zmrzačil. Když se to sestra dozvěděla, velmi se na bratra rozzlobila, odcizili se a už 

nikdy nebyli pospolu – tak jako slunce a měsíc. 

 

2.13.  Wakahiru-Me: Úsvit slunce 

  

Nádherná bohyně vycházejícího slunce a tkaní je mladší sestrou Amaterasu a zároveň 

dcerou Izanami a Izanagi. Bohyně prý tká oděvy pro všechny bohy v panteonu. Ve 3. 

století n. l. císařovna Jingu založila na počest této bohyně svatyni Ikuta, která patří 

mezi nejstarší poutní místa v Japonsku. 
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2.14. Sengen-Sama:  Posvátná hora Fujiyama 

   

Sengen-Sama je japonskou bohyní hory Fuji a bohyní třešňových květů. Provdala se 

za patrona rýže, tedy vnuka bohyně Amaterasu. Mýtus říká, že Sengen-Sama 

otěhotněla tak brzy, že si bůh rýže myslel, že dítě není jeho. Zavřel ji tedy do chatrče 

bez dveří a řekl, že když porodí a dítě nebude jeho, zapálí dům a oni shoří v 

plamenech. Narodila se však dvojčata, bůh proto upustil od svého plánu a slitoval se 

nad nimi. Tato bohyně má svou svatyni na vrcholu hory Fuji, kde mohou její ctitelé 

pozdravit vycházející slunce. 
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3. Historie 

3.1. Období Džómon 

(10 000 př.n.l. - 300 př.n.l.) 

V Japonsku se začala rozvíjet takzvaná kultura Džómon, charakteristická výrobou 

keramiky, lovem a sběračstvím. Dochovaná keramika z této doby je považována 

za nejstarší keramiku na světě (stará až 14 500 let). Císaři byli například Džinmu 

(660-585 př. n. l.), Suisei (581-549 př. n. l.) nebo Annei (549-511 př. n. l.). 

3.2. Období Jajoi 

(300 př.n.l. - 250 n.l.) 

Kultura Jajoi vznikla příchodem velkého množství Korejských lidí, kteří s sebou 

přinesli rýži a postupy, jak vyrábět kovy. Od té doby bylo Japonsko v době železné, 

zvyšoval se počet obyvatel, lidé začali žít v dřevěných a kamenných chatách. Císaři 

byli například Kórei (290-215 př. n. l.), Sudžin (97- 30 př. n. l) nebo Čúai (192-200 

n. l.). 
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3.3. Období Jamato 

(250 - 710) 

Nejvýznamnější událostí tohoto období byl příchod buddhismu do Japonska v roce 

538 a zavedení čínského písma. Podle čínského vzoru byla vytvořena centrální 

správa a systém soudů. Společnost byla rozdělena podle zaměstnání (rybáři, 

pekaři, zbrojíři…). Z tohoto období také pocházejí první písemné památky psané 

Japonci, kteří převzali čínské písmo a přizpůsobili ho svému jazyku. Na konci 6. 

století dynastie Jamato definitivně ztratila svou moc, což způsobilo rozpad 

jednotného Japonska. Císaři byli například Ódžin (270-310), Ingjó (411-453) nebo 

Džitó (686-697). 

 

  
Obrázek č. 1. Heslo „nádoba z období Jamato“ 

na: https://1url.cz/dKoM3 (26. 2. 2021). 

https://1url.cz/dKoM3%20(26
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3.4. Období Nara  

(710 - 794) 

Období Nara je považováno za počátek tradiční japonské kultury. Období je 

charakterizováno rozvojem společnosti a přejímáním společenského zřízení 

inspirovaného Čínou, stejně tak i přebíráním jiných technických a kulturních 

výdobytků staré Číny. Buddhismus dosáhl oficiálního uznání a stal se tak oficiálním 

státním náboženstvím. 

 

 

3.5. Období Heian 

(794 - 1185) 

Počátek období je charakterizován založením nového hlavního města - Heian-Kjó. 

V období Heian ztratili císaři kontrolu nad celým územím Japonska. Moc se 

přenesla na klanové vůdce jednotlivých provincií, kteří měli vlastní vojska. Vše se 

vyhrotilo roku 1155 v občanskou válku, protože trůn zůstal bez nástupce. 

  

Obrázek č. 2. Heslo „Buddha z období Nara“ na: 

https://1url.cz/2KoMD 4. 4. 2021). 

https://1url.cz/2KoMD
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3.6. Období Kamakura 

(1185 - 1333) 

Zásadní událostí tohoto období byly dva mongolské pokusy o invazi do Japonska 

roku 1274 a 1281. Oba byly neúspěšné. Zásadní vliv na to měla příroda v podobě 

zuřivých tajfunů (v Japonsku nazývaný božský vítr – kamikaze) a obrana 

japonských samurajů. Toto období bylo také obdobím uctívání kultu bojovníka – 

samuraje, který skvěle ovládal boj se zbraněmi a v krajní nouzi byl schopen zabít i 

sám sebe (harakiri/seppuka). Jejich meče – katany – měly tak dobrou kvalitu, že 

se staly předmětem uctívání. 

 

 

3.7. Období Muromači 

(1333 - 1568) 

Období válek a občanských nepokojů mezi jednotlivými japonskými knížectvími, 

také je známe jako období Sengoku. V roce 1543 přistáli v Japonsku první 

Evropané – portugalští mořeplavci. Portugalci ukázali Japoncům evropské střelné 

zbraně, které se rychle rozšířily. S Evropany se do Japonska dostalo také 

křesťanství. 

  

Obrázek č. 3. Heslo „chrám Bjódóin“ na: 
https://1url.cz/eKoMS (4. 4. 2021). 

https://1url.cz/eKoMS
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3.8. Období Azuči-Momojama 

(1568 - 1600) 

Po staletích občanských nepokojů bylo Japonsko konečně sjednoceno v jednotný 

celek. Roku 1592 vedl císař Tojotomiho Hidejošiho invazi do Koreje, která byla v té 

době čínskou državou. Invaze skončila katastrofou. Od té doby se Japonsko 300 

let nemohlo na žádnou vojenskou invazi do zahraničí. 

 

 

3.9. Období Edo 

(1600 - 1867) 

Období bylo pro Japonce velmi těžké bylo uzavřeno celé Japonsko na samostatný 

ostrovní celek, byl vydán zákaz cestování do zahraničí a čtení cizích knih. V roce 

1853 přinutil pod hrozbou dělostřelby americký komodor Matthew Perry japonskou 

vládu otevřít několik přístavů zahraničním lodím. 

3.10. Období Meidži 

(1868 - 1912) 

Vznik moderního Japonska. Období trvalo po dobu vlády císaře Mucuhita. Císař 

nechal přejmenovat město Eda na Tokio a ustanovil ho hlavním městem císařství. 

Ze západu byli povoláni odborníci na inovaci průmyslu, železnice, armády a 

loďstva. V roce 1904 vyvrcholil spor s Ruskem o Koreu a Mandžusko v Rusko-

Japonskou válku. Po vyhrané válce podepsalo Japonsko roku 1905 s Ruskem 

příměří a získalo tak značná území. 

Obrázek č. 4. Heslo „tsunami“ na: 

https://1url.cz/NKoMX (4. 4. 2021). 

https://1url.cz/NKoMX
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3.11. První světová válka 

(1914 - 1918) 

Do první světové války Japonsko vstoupilo na straně spojenců a vyhlásilo válku 

Německému a Rakousko-Uherskému císařství. Do války však nijak významně 

nezasáhlo. 

3.12. Meziválečné období 

(1918 - 1939) 

Novým japonským císařem se stal Hirohito. Po hospodářské krizi došlo v zemi ke 

změně postoje a stále větší vliv měla armáda. Vojenští velitelé chtěli násilně zvětšit 

rozlohu Japonska především v Asii. Cílem útoku se stala Čína. 

3.13. Druhá světová válka 

(1939 - 1945) 

Jako začátek druhé světové války je někdy udáván Japonský útok na Čínu v roce 

1933. V roce 1940 se Japonsko přidalo na stranu Německa a Itálie a 7. prosince 

1941 vstoupilo do války s USA útokem na Pearl Harbor. Japonsko válku prohrálo 

a 2. září 1945 kapitulovalo. 

 

  
Obrázek č. 5. Heslo „japonský stíhač z 2 sv. v.“ 

na: https://1url.cz/dKoM3 (4. 4. 2021). 
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3.14. Současnost 

(1945 - …) 

Po prohrané válce bylo Japonsko okupováno spojeneckými vojsky, což s sebou 

přinášelo rozsáhlé reformy. V 60. letech se již Japonsko plně zotavilo z válečných 

škod a od 80. let pokračovalo v silném hospodářském růstu, který proměnil 

Japonsko na druhou nejsilnější ekonomiku na světě. Smrtí císaře Akihita započalo 

nové období – Heisei. 
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Závěr 

V ročníkové práci jsem se věnoval hlavně popisu bohů, kteří jsou pro Japonsko typičtí. 

I když jsem už dřív některé znal, překvapilo mě, že jich mají tolik. Snažil jsem se popsat 

i písmo, které se v Japonsku používá nebo používalo. Nejvíc mě zaujalo, že Japonci 

byli zaostalí, než k nim začali dovážet zboží Američané. Přesto, že obchodují s celým 

světem si dodnes udržují svoje tradice. 

Informace se mi hledaly celkem jednoduše, netušil jsem, že to půjde poměrně snadno. 

I díky to mu se mi povedlo dát do ročníkové práce všechno, co jsem plánoval na 

začátku psaní. Získal jsem nové znalosti nejen o japonské kultuře, ale i o tom, jak 

správně psát větší práci. Největší zkušeností z praktického hlediska bylo ukládat si 

zdroje a odkazy, abych je pak nemusel dohledávat. 
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Resumé 

My work is about Japanese culture. I wrote about their writing. They are called 

katakana, hiragana and kanji. I enjoyed writing more about the gods. In Japanese they 

do not have one god, but they have more. Around the gods there are a lot of stories. I 

wrote the most famous things that are known about them. Then i started writing about 

their history. From the first period to the present. They had a very backward society 

and fought a lot with China and Korea. 
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