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Abstrakt 

 

Cílem této bakalářské práce je popsání fenoménu hänjŏ, což jsou ženské potápěčky, 

které žijí na jihokorejském ostrově Čedžu. Na charakteristický popis jejich práce a kultury 

dále navazuje historický vývoj nejen jejich práce, ale také vývoj sociálního postavení ve 

společnosti. Téma zahrnuje rozvoj řemesla až do současné doby, kdy jsou hänjŏ na pokraji 

vymizení. Následující část práce pak popisuje, jakým způsobem se jihokorejská vláda a 

světové organizace snaží napomoci udržení tohoto řemesla. Díky tomu se nakonec hänjŏ 

dostaly až na seznám národního nehmotného dědictví UNESCO.  
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Abstract 

 

The aim of this bachleor thesis is to descibe the phenomenon of haenyo, the female 

divers who live at the South Korean island Jeju. The descritpion of their manual work and 

specific culture follows with historical evolution not only of their work, but also the 

evolution of the social status in the society. This theme consists of the evolution of the 

hänjo profession up to the present day, when hänjo are at the edge of extinction. The other 

part of this thesis describes how the korean government in collaboration with world 

organizations tries to secure this craft. That i salso one of the reasons why hänjo got the 

title of the Intangible  Heritage of UNESCO. 
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ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hänjŏ, potápěček na jihokorejském 

ostrově Čedžu. Cílem práce je popsat fenomén potápěčského řemesla a to, jakým 

způsobem se vyvíjelo v historickém kontextu s návazností na sociální postavení hänjo ve 

společnosti. Přestože počátky či přesný vznik tohoto řemesla nejsou přesně známy, podle 

historických záznamů můžeme tvrdit, že minimální doba trvání přesahuje 1500 let. Od 

prvních zmínek o důkazech potápění jsou v análech zmiňování pouze muži. Jejich ženy ji 

při práci pouze napomáhaly a až od 18. století se začaly vyskytovat záznamy o tom, že 

potápění provádí i ženy. Od této doby až do současnosti se řemeslo potápění stalo čistě 

ženskou záležitostí a potápěčky, jež tuto práci odvádějí dostaly označení hänjŏ. Bohužel v 

posledních desítkách let dochází k rapidnímu úbytku aktivních potápěček, a tak se poslední 

tisíce hänjŏ, jejichž věk přesahuje ve většině přes padesát let, staly ohroženým druhem.  

Práce je tvořena šesti základními kapitolami. První z nich se zabírá charakteristikou 

hänjŏ. Popisuje, jak vlastně práce, kterou hänjŏ odvádí, probíhá a jaké znalosti a 

dovednosti jsou potřeba k tomu, aby se žena mohla hänjŏ stát. Dále je v kapitole zahrnut i 

stručný popis vybavení včetně pracovního oděvu, které jsou nezbytnou součástí 

vykonávání práce pod mořem. Třetí část této kapitoly pak zahrnuje kulturní rysy, které se v 

komunitě potápěček objevují. Popisuje to, jak je život potápěček ovlivněn šamanistickými 

rituály či v čem spočívá podstata jejich stravování. 

Druhá kapitola se věnuje historickému vývoji a vývoji sociálního postavení ve 

společnosti. První záznamy o tomto řemesle, které vykonávali muži s malou pomocí žen, 

pochází ze 6. století našeho letopočtu, ačkoliv může jít o řemeslo mnohem starší tradice. 

Během období království Čosŏn zhruba od 18. století se potápění začalo stávat výhradně 

ženskou prací. Hänjŏ po celý průběh historie stály na tom nejnižším společenském stupni, 

přestože během japonské okupace od roku 1910 významně přispívaly k ekonomickému 

rozvoji ostrova, a to zejména díky vývozu mořských plodů. Od počátku 20. století sice 

potápěčky začaly hrát významnou roli co se týče výdělku ostrova v rámci exportu 

mořských plodů, ale jejich postavení ve společnosti se v podstatě nijak nezměnilo. Dodával 

tomu i fakt, že až téměř do konce 20. století byla na ostrově upevněná silná patriarchální 

společnost. 
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Následující kapitola se zabývá důvody, proč počty aktivních potápěček stále klesají. 

V tomto případě hrála velkou roli období japonské anexe a následná vláda Pak Čong-huiho 

během 60. a 70. let, kdy o fyzicky a časově náročné povolání ženy přestávaly mít zájem. 

Místo toho se raději chopily pracovních nabídek v zahraničí, popřípadě v továrnách či na 

farmách. V roce 1962 byla vydána směrnice Fisheries Cooperative Act, která udávala 

pravidla i pro sběr mořských plodů a zavedla nutnost za určitých vlastnit placenou licenci, 

opravňující k práci na moři. V důsledku toho se značná část potápěček rozhodla odejít za 

prací do zahraničí. Nicméně jsou to i zdravotní rizika, která mladé ženy odrazují od toho, 

aby se staly součástí rybářské obce. 

Čtvrtá kapitola stručně pojednává o tom, jaký názor mají samotné potápěčky na 

jejich současnou situaci. Podle shrnutí několika rozhovorů, které byly uskutečněny na 

základě popularizace tématu ohrožených hänjŏ, vyplývá, že se jejich názory téměř nerůzní. 

Naopak vykládají své domněnky na budoucnost řemesla hänjŏ negativně. 

Následující dvě kapitoly se soustřeďují na to, jak byly hänjo představeny širokému 

spektru lidí médii a světovými organizacemi světu a snaží se podle dostupných zdrojů 

uvést, jaké mají hänjŏ šance na zachování svého řemesla. Podstatnou částí je proces 

zařazení hänjŏ na seznam nehmotného národního dědictví UNESCO. Závěr práce má uvést 

i to, zda toto zařazení na seznam nehmotného dědictví nějak přispělo k postavení 

potápěček ve společnosti či zájmu o jejich povolání. Dále jsou na konci této části uvedeny i 

snahy, které jsou světovými organizacemi i jihokorejským státem vynakládány pro to, aby 

bylo řemeslo hänjŏ zachováno.  

 

Přepis korejských jmen a názvů zůstává v souladu s českou vědeckou transkripcí. 

Při přepisu korejských jmen dodržuji zavedené pořadí příjmení-jméno. V případě, že 

nebylo možné dohledat jména korejských autorů v korejštině, ponechávám jejich jméno ve 

stejné formě, jaká je uvedená v citované práci.   
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1. CHARAKTERIZACE FENOMÉNU HÄNJǑ 

 

 Hänjŏ (海女), v doslovném překladu „mořské ženy“, jsou ženské potápěčky na 

jihokorejském ostrově Čedžu Ačkoliv se v historických análech z doby Čosŏn1 nalézají 

zmínky zejména o mužích vykonávajících toto povolání pod pojmem podžak, zůstává tato 

profese od minulého století až do dnešní doby výhradně ženskou záležitostí.2 Po mnoho let 

hrály tyto ženy ve svých rodinách významnou roli zejména jako živitelky a jejich příklad 

při formování společnosti rovněž napomohl ke zlepšení vztahů a rovnosti mezi ženským a 

mužským pohlavím Také díky tomu se potápěčkám hänjŏ začalo přezdívat ekologické 

feministky.3 V posledních desítkách let byl ovšem zaznamenán výrazný pokles zájmu 

mladých žen o toto povolání, a tak se v nynější době dá jen stěží narazit na hänjŏ, která by 

byla mladší padesáti let. I to přispívá k jejich unikátnosti - hänjŏ se po letech předního 

postavení ve společnosti staly „ohroženým druhem”, na jehož základě se dostaly na 

seznam nehmotného národního dědictví UNESCO.  

 

1.1 Potápěcí technika muldžil 

 

Náplní práce hänjŏ je sběr mořských živočichů v hlubinách moře bez pomoci 

jakýchkoliv dýchacích přístrojů či moderního vybavení. Tyto ženy nejenže musí být 

vysoce kvalifikované a schopné plavkyně, ale tak musí disponovat vysokým stupněm 

fyzické zdatnosti. Hänjŏ se v průměru potápějí až do hloubky dvaceti metrů, přičemž pod 

hladinou moře vydrží na jeden nádech zhruba dvě minuty. Ovšem potápěčky, které jsou 

více nadané mnohdy tyto hranice překračují a potápí se do ještě větších hloubek. Ne vždy 

se však hänjŏ pouští pod hladinu moře právě kvůli sběru mořských plodů. Existují i další 

důvody, k potápění, pro něž mají hänjŏ označení hŏd muldžil. Důvody pro toto potápění 

jsou průzkum mořského dna, zda-li je vhodné pro následný lov, zhodnocení podvodních 

                                                 
1 Království Čosŏn se rozkládalo na Korejském poloostrově v letech 1392-1897 
2 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book I (Hänjŏ z Čedžu: Správkyně moří, Kniha první). 

Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 16. 

3 Jeju Haenyeo (Hänjŏ z Čedžu). Haenyeo museum. 2012. str. 7. 
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podmínek a v neposlední řadě i trénink, díky kterému se zlepší jejich schopnosti a budou 

moci potápět do stále větších a větších hloubek.4  

 

1.1.1 Přizpůsobivost k chladu 

 

Jeden z předních charakteristických rysů potápěček hänjŏ je jejich odolnost vůči 

chladu, což jim umožňuje potápět se kvůli sběru mořských plodů i během zimních měsíců. 

K docílení takové odolnosti je třeba dlouholetého tréninku a nespočet zkušeností. Aby byly 

potápěčky odolnější, je třeba zrychlit tempo metabolismu, omezit ztrátu tělesného tepla v 

dané okolní teplotě a také snížit náchylnost k bolesti. Po celá staletí se k potápění 

používaly pouze bílé bavlněné košile, jež měly chránit těla žen před chladem. To se 

změnilo až po roce 1970, kdy na ostrov Čedžu dorazil objev neoprenu. I přesto až do 

současné doby hänjŏ často nepoužívají žádnou látku k zakrytí rukou, nohou a krku, což 

jsou nejčastější vodiče chladu.5  

Většina stále žijících hänjŏ jsou ale ženy, jejichž věk přesahuje v současné době 50 

let, tudíž se převažující procento i tak potýkalo nejprve s ochranou ve formě bavlněné látky, 

než přešly na teplo izolující neopren. Povolání hänjŏ ovšem vyžaduje celoroční práci pod 

hladinou moře, kde kolem ostrova Čedžu v zimních měsících klesá teplota vody v průměru 

na 13-14 stupňů Celsia. Ze studie I Ču-jŏnga z roku 2017 však vychází závěr, že čím jsou 

hänjŏ starší, tím více ztrácí i svou schopnost odolávat chladu. Průzkum jednoznačně 

prokázal, že starší potápěčky v porovnání s těmi mladšími používají více termo oblečení, 

neboť cítí větší chlad. To se připisuje procesu stárnutí, v jehož důsledku dochází ke ztrátě 

svalové hmoty.  

Vyšší tolerance k chladu je také jedním z důvodů, proč tuto živnost provozují právě 

ženy. Z historických zdrojů je známo, že prvními, kdo vykonával toto povolání, byli muži. 

Ženy jim v jistých případech pouze dopomáhaly, ovšem postupem času se potápění 

                                                 
4 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book I. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 28. 
5 I, Ču-jŏng, I Hjo-hjŏn. Korean Women Divers “haenyeo”: Bathing Suits and Acclimatization to Cold. 

(Korejské ženy hänjŏ: Potápěčské obleky a přizpůsobivost k chladu). Journal of Human-Environmental 

System. č. 17. [online] 2014. 
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přetvořilo na čistě ženské povolání. Důvodem je to, že ženy mají všeobecně větší vrstvu 

podkožního tuku než muži, díky čemuž je jejich odolnost vůči chladu vyšší.6  

1.1.2 Druhy muldžil 

Vodní práce, což je doslovný překlad výrazu muldžil, si během let také vysloužila 

rozděleni do několika odvětví podle toho, jakým způsobem potápění probíhá. Jednou 

možností je kot muldžil, kdy se potápěčky do moře pouští z pevniny, což znamená i to, že 

potápění neprobíhá ve větších hloubkách. Druhou možností pak je bät muldžil, při kterém 

se hänjo potápí do moře z lodě právě do větších hloubek. 

1.1.3 Potápěcí výcvik 

K tomu, aby se z žen staly plnohodnotné hänjo je třeba dlouholetý trénink a výcvik, 

jenž u dívek začíná během sedmého až osmého roku života. Nejprve se nejmladší dívky 

musí naučit plavat a poté se školí v potápění v mělkých oblastech moře. Postupně se 

během tréninku přesouvají do větších hloubek, čímž se zlepšuje i jejich dovednost odolávat 

stále většímu tlaku vody a zvětšuje se tím pádem kapacita jejich plic, která je k několika 

minutovému potápění zcela nezbytná.7 Dále je nutné, aby se rozvinula i jejich schopnost 

pro orientaci v hlubinách moře, zejména kvůli dalším objektům jako jsou například větší 

ryby, lodě nebo sítě, které se ke sběru používají. Mimo jiné se ale také musí naučit 

odhadnout hloubku, do které jsou schopny se potopit, aby při zpětném vynoření neměly 

problém s nedostatkem kyslíku. Při potápění do hloubky se během let tréninku zlepšuje i 

jejich schopnost vidět v tmavých částech moře a jejich těla si získávají větší odolnost vůči 

chladu. 

Hänjŏ se nikdy do hlubin moře nepouštějí samy. Potápění za mořskými plody 

absolvují ve skupinkách nejméně dvou až tří žen, aby tím předešly komplikacím, které by 

mohly během sběru nastat. Přesto se však ne vždy vyhnou nebezpečným situacím, které 

mohou mít za následek i smrt. 

Druhy hänjo 

                                                 
6 I, Ču-jŏng, PAK, Čun-hŭi, KIM, Si-jŏn: Cold adaptation, aging, and Korean women divers haenyeo 

(Adaptace ke chladu, stárnutí a korejské potápěčky hänjŏ). Journal of Physiological Anthropology. roč. 36 č. 

33 [online] 2017. doi: 10.1186/s40101-017-0146-6. 
 

7 Jeju Haenyeo (Hänjŏ z Čedžu). Haenyeo museum. 2012. str. 17. 
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Během svého života jako hänjo si ženy získávají podle stupně svých dovedností i 

různé tituly. Ty se klasifikují podle úrovně jejich zdatnosti od nejvyšší sang gun, střední 

džung gun, až po nejnižší ha gun. Tato označení indikují i to, do jaké hloubky a za jakých 

povětrnostních podmínek se dokáží ženy potápět. Do nejnižší kategorie ha gun jsou dále 

zařazeny i nejmladší dívky, které se člení do dalších tří skupin. Nejmladší začátečnice se 

označují pojmem ägi džamsu, dívky se zlepšujícími se schopnostmi džogŭn džamsu a 

dívky nejpokročilejší ve skupině halmang džamsu.8  

 

1.2. Výbava k potápění 

 

 Veškerá výbava, kterou potápěčky hänjŏ ke své práci potřebují se dá rozdělit do tří 

základních kategorií podle jejich použití. Jedná se o plavecký oděv, ruční nástroje a 

vybavení pro sběr.  

 

1.2.1. Plavecký oděv 

 

 Oděv k potápění je nezbytnou součástí výbavy, neboť chrání ženy před počasím v 

každé roční době. Hänjŏ původně při potápění používaly oblek, který byl z velké části z 

bavlny. To se ale změnilo po příchodu vynálezu neoprenu,9 jehož materiál potápěčkám 

umožnil zůstávat ve vodě o několik desítek minut déle bez rizika podchlazení. V minulosti 

se jednalo o 30-60 minut práce v moři denně, dnes ale díky neoprénu mohou ve vodě trávit 

3-4 hodiny.10 

 

Struktura původního plaveckého oděvu 

 

 Oděv s názvem mulot, který se originálně používal, sestává z několika částí. První z 

nich se nazývá mulsodžungi, což je spodní část obleku, která částečně zakrývá nohy a trup 

                                                 
8 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book I. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 28-29. 

 

9 Neopren byl vynalezen v 50. letech 19. století, ale k rozšíření v komunitě hänjŏ došlo až v 70. letech 19. století. 
10 I, Ču-jŏng, PAK, Čun-hŭi, KIM, Si-jŏn: Cold adaptation, aging, and Korean women divers haenyeo 

(Adaptace ke chladu, stárnutí a ženské potápěčky hänjŏ). Journal of Physiological Anthropology. roč. 36 č. 

33 [online] 2017. 
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těla. Mulsodžungi je navrhnutý tak, aby snižoval odpor vůči vodě na minimum a umožnil 

tak lehčí práci pod hladinou moře.  

Vesta, která je vrchním dílem oděvu nese název muldžŏksam. Tato vesta se nosí 

přes mulsodžungi, ale běžnou součástí se stala až v 60. letech 19. století. Nosila se pak 

během celého roku, méně však v létě, kdy chránila potápěčky před úpalem a více pak zimě, 

kdy naopak chránila před chladem.  

Stejně jako vesta muldžŏksam se v 60. letech rozšířilo i používání pokrývky hlavy 

kkaburi, která v podstatě vystřídala její předchůdkyni mulsugŏn. Kkaburi si získala oblibu 

zejména u hänjŏ, které se vydaly za potápěním na pevninu Korejského poloostrova či do 

Japonska. Použití kkaburi bylo jednodušší než mulsugŏn a mělo i další výhody. Na rozdíl 

od mulsugŏn kkaburi kromě hlavy zakrývala i celou šíji a krk, tváře a během chladného 

počasí i zahřívala.11  

Všechny části kompletního oděvu mulot byly vyrobeny z bavlny. Až na výjimky 

byly všechny části oděvu bílé, což mělo za úkol potápěčky ve vodě zviditelnit. Mimo jiné 

se také věřilo, že touto barvou odvrátí pozornost žraloků a delfínů. Výjimkami byly pak 

spodní části obleků, které měly barvu černou, protože je ženy nosily z čistě praktických 

důvodů v období jejich menstruace.12  

 

Struktura současného plaveckého oděvu 

 

V 70. letech 19. století se do Jižní Koreje začaly z Japonska postupně dostávat 

gumové obleky a posléze i moderní neopreny, které zcela vytlačily původní tradiční mulot. 

Gumový materiál, ze kterého byly prvotní obleky z Japonska byl příliš tvrdý a těžký, ale 

později se začaly vyrábět neopreny z jemnějšího materiálu, který nejenže chránil těla 

potápěček lépe než bavlněný mulot, ale zároveň jim umožňoval i pohodlněji pracovat pod 

hladinou.  

Současný oděv se skládá ze spodního dílu, který zakrývá téměř celé tělo od kotníků 

až po hruď, druhý, sponou připnutý vrchní díl a pokrývku hlavy, která zakrývá i celý krk. 

                                                 
11  KANG, Kwon-jong, KWON Mi-sŏn: Jeju Haenyeo Mulot and Diving Tools (Čedžu hänjŏ mulot a 

potápěčské vybavení). Jeju Provincial Self-governing Haenyeo Museum. [online] 2014. 

12 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book I. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 33. 
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Součástí obleku jsou nově i potápěčské ploutve. Jedinou nevýhodou oděvu je to, že má 

tendenci se udržovat spíše na hladině. Z tohoto důvodu musí hänjŏ před potápěním na své 

tělo kolem pasu přivázat jŏnčul, neboli kulatá olůvka, která jim pomáhají se potopit. Váha 

těchto olověných opasků záleží vždy na tloušťce neoprénu a na váze samotné potápěčky. 

Čím tlustší je neoprén a čím těžší je potápěčka, tím těžší musí být i olověný opasek. 

Od přelomu 19. a 20. století patří k plaveckému oděvu neodmyslitelně i potápěcí 

brýle.13  

 

1.2.2 Ruční nástroje 

 

Ke sběru mořských plodů používají hänjŏ několik nástrojů s rozličnými významy. 

Patří mezi ně následující. 

K oddělení ušní mořských od kamenů slouží pomůcka s názvem pitčchang, dlouhý 

tupý nástroj podobný čepeli nože, na jehož konci se v očku nachází provázek. Ten si 

potápěčky omotávají kolem zápěstí, aby tak předešly jeho ztrátě. Pitčchang funguje při 

sběru tak, že se vsune mezi ušeň a kámen, na němž je přisátá a následně se vypáčí. Noži 

podobný nástroj je i sŏngekal se širokou čepelí, který slouží k čištění mořských ježků.14 

Další z nástrojů, kolgakdži, známý též jako kkakkuri, se používá především ke 

sběru mořských ježků a chobotnic. Jedná se o kovový hák s ostrou špičkou a rukojetí, na 

který se mořští živočichové napichují. Jeho menší verzí je pak kolgängi, který slouží k 

vytahování živočichů z trhlin útesů. 

 K lovu ryb se pak používá čaksal, nazývaný i jako sosal, což je dlouhá tyč s ostřím 

na konci, jež se podobá jednodušší harpuně.  

Džŏnggähomi je kovový, srpu podobný nástroj s dřevěnou rukojetí na konci. Tato 

pomůcka slouží ke sběru mořských řas.  

V neposlední řadě pak k výbavě hänjŏ patří i bambusový koš jménem mulgutŏk či 

džilguŏk. Ten slouží k úschově veškerého vybavení i nasbíraných mořských živočichů a 

                                                 
13 KANG, Kwon-jong, KWON Mi-sŏn: Jeju Haenyeo Mulot and Diving Tools (Čedžu hänjŏ mulot a 

potápěčské vybavení). Jeju Provincial Self-governing Haenyeo Museum. [online] 2014.  
14 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book I. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 32. 
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plodů. Potápěčky ho obyčejně nosí na svých zádech, ale aby předešly tlaku, který těžký 

koš na jejich záda vyvíjí, nosí uprostřed vycpávku s názvem koägi.15 

 

1.2.3 Vybavení pro sběr 

 

Nejpodstatnějším vybavením ke sběru mořských živočichů jsou různé typy sítí. 

Existují sítě hŏtmul, které jsou hustě protkané, aby tak přes jejich oka nepronikli drobnější 

živočichové jako jsou mořské ušně, mušle či mořští ježci, zatímco sítě s širšími oky slouží 

zejména pro mořské rostliny.  

Nedílnou součástí vybavení potápěček je täwak.16 Jde o plovací pomůcku 

kulovitého tvaru, která se drží nad hladinou a pracuje tak jako bójka. Funguje jako 

záchytný bod, ke kterému potápěčky vždy vyplavou a nabírají síly i dech. Mimo to jsou k 

täwak připevněny jejich další sítě, do kterých shromažďují všechny své úlovky. Dříve se 

täwak vyráběl pomocí pampové trávy a sušených tykví a dýní, ale od 60. let 19. století jsou 

tyto pomůcky už pouze z polystyrenu. Součástí této plovací pomůcky je i kámen, který je 

připevněn v síti jako malá kotva, která má zabránit tomu, aby täwak neodplavily vlny.17   

 

1.3 Sumbisori 

 

Sumbisori je označení pro hlasitý hvízdavý zvuk, který hänjŏ vydávají při svém 

vynoření na hladinu. Jde pravděpodobně o jeden z jejich nejvýznačnějších rysů. Tento 

zvuk se vytváří tím, že potápěčky vdechují kyslík a vydechují velké množství oxidu 

uhličitého, který se jim po dobu strávenou pod hladinou moře nahromadil v plicích. Zvuk, 

který zní jako prodloužené zpěvné “hui hui” je popisován také jako velmi melodický.  

Pro hänjŏ je fyzický stav velmi důležitý. Zvlášť, co se týče kapacity jejich plic, a 

právě technika sumbisori jim umožňuje absorbovat dost čerstvého vzduchu k tomu, aby 

                                                 
15 ČWA, Hjekang, KWON, Misŏn: Čedžu hänjŏŭi sängŏbkwa munhwa (Dílo a kulturní přínos Hänjŏ z 

Čedžu). Čedžu tchŭkbjŏlčačchido hänjŏ pakmulkwan. 2009. ISBN 978-89-962142-0-5 02380 

16 ČWA, Hjekang, KWON, Misŏn: Čedžu hänjŏŭi sängŏbkwa munhwa (Dílo a kulturní přínos Hänjŏ z 

Čedžu). Čedžu tchŭkbjŏlčačchido hänjŏ pakmulkwan. 2009. ISBN 978-89-962142-0-5 02380 

17 HIBBARD, Sherrin: Diving with the Haenyeo (Potápění s hänjŏ). [online] 2009. 
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mohly trávit víc času pod vodou a nepotřebují tak tolik času na hladině, během kterého by 

se potřebovaly rozdýchat.18  

 

1.4 Kultura hänjŏ 

 

Během let se kolem tohoto potápěčského povolání utvářely tradice, jež jsou i v 

současné době neodmyslitelně spojené s kulturou hänjŏ. Jedná se především o šamanské 

rituály spjaté s uctíváním božstva, tradiční úbory, pracovní písně, vlastní jazyk, ústně 

tradované příběhy s mytologickými prvky či recepty na různá jídla. Mimo profesi 

samotnou a její úděl tedy stojí za zachování mnohem víc, čímž se právě stávají tyto jejich 

kulturní tradice. 

 

1.4.1 Pultŏk 

 

Nejdůležitějším místem pro hänjŏ je pultŏk. Je to velké, lávovými kameny 

obehnané ohniště, kolem kterého potápěčky po skončení sběru usedají. Na tomto místě se 

ženy po práci převlékají, v chladných měsících se zahřívají ohněm, a především si vypráví 

nejen své zážitky z moře, ale také si předávají rady týkající se jejich profese. To hlavně 

pomáhalo formovat nové, začínající hänjŏ, neboť nefungoval žádný pořádný systém 

školení. Kde najít bohatý úlovek, metody jejich sběru či jak se vyvarovat problémům, které 

mohou pod hladinou nastat a jak se s nimi případně vyrovnat, to všechno se mladé hänjŏ 

naučily odposloucháváním hovorů těch starších.  

V historii se hänjo shromažďovaly v přírodních prohlubních, ale ty ne vždy stály na 

místech, kde bylo potřeba. Potápěčky potřebovaly, aby umístění jejich zákrytů bylo na 

místě, které je jednak dobrým přístupovým bodem k moři a zároveň se z něj dá dobře 

dostat i na cestu či k vesnici. Proto později začaly vznikat pultŏky s ohništěm uprostřed 

kameny obehnané tak, aby do nich proniklo co nejméně větru. Vzhledem k tomu, že Čedžu 

je sopečný ostrov, najít vhodné kameny nikdy nebyl problém. Ty přicházely zejména 

během monzunů v letních měsících, kdy byl silný vítr schopen kameny shodit a pultŏk tak 

zničit. 

                                                 
18 Jeju Haenyeo (Hänjŏ z Čedžu. Jeju Provincial Self-governing Haenyeo Museum. [online] 2016. 
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Pultŏk z pravidla nemá žádnou střechu, jen jeho půdorys se může měnit. Bývá buď 

kruhového či čtvercového charakteru, přičemž jeho vchod bývá na opačnou stranu, než je 

moře. Hänjŏ by sice měly lepší přístup k moři, kdyby tomu bylo naopak, ovšem má to své 

opodstatnění. To, že je vchod do pultŏku na opačné straně, než pobřeží chrání právě před 

silným větrem, který od moře na pevninu fouká. Velikost pultŏku se pak určuje tím, jak 

početná skupina hänjo konkrétní pultŏk využívá.19 

Hänjŏ mají svůj vlastní systém hierarchie, podle něhož se řídí a podle kterého jsou 

usazeny kolem ohniště. Nejvýše postavené, sanggun sedí nejblíž ohništi, aby tak byly co 

nejvíc v teple a zároveň i nejvíc chráněny před větrem.20 

 

1.4.2 Šamanismus v kultuře hänjo  

 

Šamanismus v korejské kultuře hrál významnou roli již od počátků dějin a dokázal 

si probojovat cestu až do současnosti, neboť se dochovalo mnoho tradic, jež se dodržují i v 

dnešní době. To zejména platí pro ostrov Čedžu, odkud hänjŏ pochází. Nelze se tedy divit, 

že v kultuře hänjŏ sehrává šamanismus i nadále svou významnou roli.21  

Každá vesnice na pobřeží se tedy neobejde bez häsindang, přírodně vytvořené 

kamenné svatyně k uctívání bohů. Ve svatyni bývají zpravidla umístěni dva různí bohové, 

kteří se uctívají pro to, aby ochraňovali všechny, kteří pracují na moři a aby sklizeň byla 

vždy hojná. Ve svatyni i mimo ni se koná celá řada rituálů, které mají za úkol oslavovat 

šamanské duchy a žádat je o jejich přízeň. Následující tři pak patří k těm nejdůležitějším. 

Pro hänjŏ je nejpodstatnější bohyně Jŏngdung, o níž se věří, že zajišťuje 

potápěčkám a rybářům bezpečí a bohatou kořist. Věří se, že tento bůh sestupuje na ostrov 

Čedžu první den druhého měsíce lunárního roku, kdy rozsévá semínka mořských řas a 

různých mořských plžů. V tento den se díky tomu koná šamanský rituál zvaný 

                                                 
19 PJON, Kjŏng-hwa, KIM, Kju-han, KANG, Un-jung, Ju Čang-gen. Spatial Transformation and Functions 

of Bulteok as a Space for Haenyeo on Jeju Island, Korea (Prostorová přeměna a funkce pultŏku jako místa 

pro hänjo na ostrově Čedžu, Korea). Journal of Asian Architecture and Building Engineering. [online] 2015. 

20 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 16-17. 

21 OH, Kjŏng-gŭn. Korean Shamanism - The Religion of Women (Korejský šamanismus - Náboženství žen). 

International Journal of Korean Humanities and Social Sciences). č. 2 [online] 2016. 
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Jŏngdunggut, při kterém potápěčky uctívají bohyni Jŏngdung. Při tomto obřadu boha vítají 

a velebí a následně se s ním pak rituálem loučí, když ostrov Čedžu opouští patnáctého dne 

druhého měsíce lunárního roku. Během obřadu Jŏngdunggut nesmí být na moře vypuštěna 

žádná loď a všichni, kteří boha uctívají se sejdou na pobřeží, odkud do vody rozsypávají 

hrsti semínek. Na konci tohoto obřadu se pak na moře vypouští malá loďka vyrobená ze 

slámy, která symbolizuje odchod bohyně Jŏngdung z ostrova.  

Dalším uctívaným je pak mořský drak Jowang, který ovládá všechna moře. Při 

tomto rituálu šaman nejprve mořského draka přivítá a poté se vzdává hold duším 

zemřelých na moři tím, že jim podá víno. Následuje zábavné vystoupení, po kterém se pro 

mořského draka připraví jeho cesta, která se musí vyplevat, očistit, zorat a udusat holýma 

nohama. Až pak je cesta pro průchod mořského draka připravená. Na konci rituálu se 

následně pálí bambusové větve s bavlnou, jež symbolizují drakův příchod. 

Osmého dne třetího měsíce lunárního roku se koná obřad jménem Džamsugut a 

považuje se ze všech rituálů za nejvíce osobitý. Pro hänjŏ je tento den neodmyslitelnou 

součástí jejich živobytí, a proto na něj šetří peníze a připravují se celý rok. Součástí tohoto 

obřadu je taktéž uctívání mořského draka Jowanga a stejně jako při obřadu Jŏngdunggut se 

ženy vydávají na pobřeží, odkud háží do moře semínka rostlin, aby jim tak i mořský drak 

Jowang dopřál hojnou sklizeň.22 

 

1.4.3 Písně hänjŏ 

 

Dalším podstatným bodem kultury hänjŏ jsou nepopiratelně i písně, které ženy 

zpívají tamním dialektem. Písně nesou různá témata, mezi které hlavně patří pracovní 

písně, které jim dodávají kuráž a podporují pracovního ducha. Další pak pojednávají o 

touze po životě na ostrově, na který se odeberou po smrti. Potápěčky totiž věří, že právě 

tam se setkají se svými již zesnulými manžely. Existují však i písně protestní nebo písně, 

které mají vyjádřit smutek a tesk za ženami, jež se rozhodly opustit ostrov Čedžu a vydaly 

se za prací do zahraničí.  

 

                                                 
22 Protecting Haenyeo: Ritual and spiritual Practises of Jeju Haenyeo (Ochrana hänjŏ: Rituální a spirituální 

praktiky hänjŏ z Čedžu). Jeju Provincial Self-governing Haenyeo Museum. [online] 2016. 
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1.4.4 Mýty a povídky 

 

Šamanismem protkaný ostrov Čedžu se se svými tisíci božstev oplývá mnohými 

mytologickými příběhy. Některé z nich však mají pro hänjŏ větší význam než jiné, zvláště 

v návaznosti na rituály, kterých se potápěčky účastní. Bohové na ostrově se dají rozdělit na 

dva typy. Někteří bohové měli zprvu lidskou podobu, než zemřeli a až poté se začali 

uctívat, zatímco druhá skupina už na ostrov přišla ve své božské podstatě a rozhodli se na 

ostrově zůstat. Oba tyto typy bohů jsou ale považováni za rovnocenné předky, což lze 

snadno poznat ze slova halmang, jímž se v dialektu ostrova označuje božstvo a zároveň je 

to označení pro prarodiče. Většina těchto mýtů je navíc tradována ústně v dialektu obyvatel 

ostrova Čedžu, které UNESCO vyhodnotilo za unikátní a postupně odsouzené k zániku, 

stejně jako hänjŏ samotné.  

Pro hänjŏ je ze všech bohů nepochybně nejvýznamnější bohyně Jŏngdung, která 

zajišťuje hojnou úrodu po celý rok. Podle pověsti přišla bohyně Jŏngdung na pomoc 

námořníkům, kteří ztroskotali na ostrově severně od Čedžu, jež byl obýván kyklopy. 

Bohyně je nabádala k tomu, aby se vydali zpátky domů bez toho, aniž by se byť jedenkrát 

otočili zpět. Jen co muži v dáli spatřili ostrov Čedžu, ztratili svá soustředění, otočili se zpět 

a díky tomu byli v mžiku přeneseni zpátky na ostrov kyklopů. Bohyně jim tedy pomohla 

ještě jednou a tentokrát se námořníci vrátili ve zdraví domů. Rozzlobení kyklopové se 

proto vrhli na bohyni, roztrhali její tělo a její zbytky rozházeli do moře. Její matka, moře, a 

její otec, vítr, pak museli najít každý kousek jejího těla, aby Jŏngdung mohli dát zase 

dohromady. Proto se během rituálu na její počest hází do moře semínka, aby tak 

připomněla to, jak jednou i ona sama byla po moři rozeseta.23  

 

1.4.5 Stravování 

 

Už od dávných dob byl ostrov Čedžu místem chudoby. Mohla za to vulkanická 

půda, častá sucha, pravidelné monzuny, silné větry a izolace od pevniny. Všechny tyto 

elementy společně jsou důvodem toho, proč se farmaření na ostrově nedaří. Obyvatelé 

                                                 
23 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book II. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 30-

41. 
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proto už odjakživa žili spíš jednoduše a závislí byli hlavně na darech moře. Hänjŏ toho z 

moře vždy dokázaly vylovit dost na to, aby tím zaopatřily své rodiny, komunitu a větší část 

i tak prodaly kvůli zisku. Jídlo neodmyslitelně patří do jejich, kde sdílení jídla je klasický 

prvek všech korejských domácností, ale je zároveň součástí i šamanistických rituálů. 

Jídla typická pro potápěčky hänjŏ obsahují všechno to, co v moři loví. Patří mezi to 

ušně, mořské okurky, mořští šneci, krabi, mořské řasy, ježovky a hänjo tyto mořské plody 

často ve své kuchyni obohacují o to, co si vypěstují na vlastních zahradách. Z toho pak 

vznikají tradiční jídla, která jsou bohatá na různé živiny i vitamíny. Například ušně jsou 

dobře známé pro své léčivé vlastnosti, které už od dávné historie byly pro hänjŏ a celkově i 

ekonomiku ostrova cenově velmi výnosné. Už za doby království Čosŏn ušně sloužily jako 

dar, který z ostrova putoval králi na pevninu. Hänjŏ z ušní vyrábí hustou, kašovitou 

polévku, která má vysoké nutriční hodnoty a je navíc lehce stravitelná. Proto je vhodná pro 

děti, starší lidi nebo i nemocné. Dalším důležitým plodem jsou mořské okurky, které se 

kolem ostrova Čedžu vyskytují velmi hojně, a tak o ně nikdy není nouze. Podle kulturní 

tradice mají v sobě mořské okurky zdroje energie, a proto jsou pro hänjo jedním z hlavních 

zdrojů potravy. Široké škále čerstvých měkkýšů, obyvatelé ostrova říkají “maso moře”, 

neboť jsou velmi bohatí na proteiny. I z nich se dá vyrobit kaše, která má základ na pomalu 

vařené rýži. Ta je pak obzvláště oblíbená s krabím masem či dalšími malými korýši. 

Během slavnostních příležitostí je pak typická polévka z ježovek, která se podává s 

ančovičkami a mořskými řasami.  

V současné době hänjo disponují moderně vybavenými kuchyněmi, ačkoliv ještě v 

docela nedávné době tomu tak nebylo. Hänjŏ většinou jako součást okraje společnosti žily 

v malých domech, které většinou neměly zavedené ani vodovodní potrubí. Kuchyně, které 

měly k dispozici byly většinou spíš jen menší místností či venkovním zákoutím, ve kterém 

se nacházelo zabezpečené menší otevřené ohniště.24  

Během roku byl pro hänjŏ co se potravy týče přechod ze zimy na jaro. Zásoby byly 

po zimních měsících většinou vyčerpané a většina mořských plodů ještě nebyla připravená 

                                                 
24 Hŏ, Jŏng-sun. Hangukŭi čubang: Hwatŏkputchŏ kasanghjŏnšilkkadži (Korejské kuchyně: Od kamen po 

virtuální realitu). Koreana, Korean Foundation. č. 31. [online] 2017. 
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ke sběru. Před začátkem sezóny tedy hlavními potravinami kromě rýže byly mořské řasy a 

brambory.25 

 

1.5 Hänjŏ v rybářském kolektivu 

 

V roce 1962 bylo v Jižní Koreji oficiálně vydáno nařízení Fisheries Cooperative 

Act, jehož úkolem je řídit rybářskou společnost ŏčchongjä, do které spadají i hänjŏ. Díky 

tomuto nařízení mají potápěčky jednotný systém zisku, nebo li družstevní ekonomiku. Před 

tímto byly hänjŏ regulovány pouze nařízením Fisheries Acts of Korea (1952), kde byly 

určeny za samostatné sdružení známé jako džamsuhui či hänjŏhui. Džamsuhui však stále 

spadá pod jurisdikci ŏčchongjä. Zatímco ŏčchongjä má spíše obchodní strukturu, 

džamsuhui v současné době funguje spíše jako instituce, která hájí práva a prosazuje 

povinnost všech členů skupiny dodržovat jak bezpečnost, tak i pozitivní ekonomický 

vývoj.26 

 Společné metody pro získání výnosu jako jsou právě džamsuhui a ŏčchongjä mají 

svá pozitiva hlavně v tom, že nejsou příliš nákladné a jsou více efektivní pro správu zisku, 

aby tak zároveň předešli přílišnému lovu mořských plodů na jednom místě. Krajský státní 

úřad provincie Čedžu taktéž poukazuje na jisté problémy. Jedním z nich je i to, že tyto 

rybářské organizace v každé z vesnic si na základě Fisheries Acts of Korea (1952) 

vyhrazují vodní plochu k lovu, což vede ke konfliktu hlavně s turismem.  

Správa ŏčchongjä určuje, kdo na kterých plochách může rybařit, pracovní dobu i to, 

jak se rozdělí celkový zisk. Hänjŏ jim musí pravidelně odevzdávat poplatky za potápění i 

poplatky za lodě. Momentálně si mohou potápěčky zažádat o licenci k potápění ve své 

vesnici, která pak trvá po dobu 60-ti dní. Tuto licenci může žena získat pouze jestli se v té 

dané vesnici narodila nebo pokud se přivdala do rodiny, ve které rodina žije. Tyto licence 

byly zavedeny podle nařízení Fisheries Cooperative Act (1962) a navíc povolují pouze 

jednu licenci na každou domácnost. 

                                                 
25 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book II. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 28-29.  

26 National Federation of Fisheries Cooperatives [NFFC]. International Cooperative Alliance – Asia and 

Pacific. Home | International Cooperative Alliance - Asia and Pacific [online]. 
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V současné době se hänjŏ potápí 4-6 hodin denně, k čemuž mají povolených 15 dní 

v měsíci, 11 měsíců v roce. 

Instituce džamsuhui má pak na starost různé akce jako například festivaly a rituály. 

Vytvořili také pravidla a odborná poučení pro dívky, které se jako potápěčky začínají školit. 

Členové džamsuhui mají také za úkol dohlédnout na pytláky, kteří by se v jejich dané 

oblasti mohli objevit.27  

                                                 
27 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book I. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 36-41. 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ A POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI 

 

2.1 První zmínky o hänjo 

 

Není zcela jasné, kdy a kde přesně toto řemeslo vzniklo. Existuje mnoho spekulací 

na toto téma, avšak žádné přesné údaje či důkazy. Proto se zatím můžeme držet jen toho, 

že první dochovaná zmínka pochází z královských dokumentů z roku 503. Jedná se o 

dokument krále Mundža, ve kterém jsou vyjmenovány mimo jiné i mořské plody včetně 

nasbíraných korýšů, jež věnoval lid z ostrova Čedžu králi jakožto projev své úcty. 

Archeologické nálezy však sahají až do 4. století před naším letopočtem, kde ve vesnici 

Sangmo byly nalezeny důkazy o sběru mořských korýšů. Bohužel však není jasné, zda 

tento sběr prováděly potápěčky hänjŏ nebo jestli k tomu bylo využíváno jiných metod.28 

Další zmínky pak pocházejí z doby království Korjŏ,29 rovněž z královských análů. 

Jeden například z roku 1079, kdy král Mundžong dostal darem dvě velké perly, které měly 

zářit jako hvězdy.30 

Původně i toto řemeslo bývalo ale čistě mužskou záležitostí, stejně jako všechna 

ostatní. Výjimkou byly pouze ženy, které se potápěly společně se svými manžely. Až 

postupem času ženy svým počtem převýšily muže. Pro tento jev existuje vysvětlení, že 

mnoho mužů bylo během let odvedeno do války a tím se zvedla jejich úmrtnost. Dalším 

důvodem pak bylo to, že ženy mají víc podkožního tuku než muži, což jim zaručuje vyšší 

odolnost vůči chladu. Díky této výhodě se ženy dokáží potápět do větších hloubek a je jim 

umožněno zůstat ve vodě delší dobu i během zimních měsíců.31  

 

                                                 
28 KWON, Kui-Suk. Changing Labour Processes of Woman’s Work: The Haenyeo of Jeju Island (Proměna 

pracovního procesu práce žen: Hänjo z ostrova Čedžu). University of Hwai’i Press. Vol. 29. [online] 2005. s. 

114-136. 

29 Království Korjo se rozkládalo na Korejském poloostrově v letech 918-1392. 

30 ČCHÖ, Hje-kjŏng, KWON, Mi-sŏn. The History Source Book of Jeju-Haenyeo (Kniha historických zdrojů 

hänjŏ z Čedžu). Jeju Provincial Self-governing Haenyeo Museum. 2009. ISBN: 79-6500361-000001-01. 

31 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book I (Hänjŏ z Čedžu: Správkyně moří, Kniha první). 

Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 16. 
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2.2 Období království Čosŏn 

 

Království Čosŏn se na Korejském poloostrově rozkládalo od roku 1392 pod 

nadvládou dynastie I. Prvním panovníkem a zároveň zakladatelem královského rodu se stal 

generál I Song-gje.32 Toto království přetrvávalo až do roku 1897, kdy se král Kodžong 

kvůli potřebě zdůraznění nezávislosti země prohlásil císařem. Císařství se pod nadvládou 

dynastie I podařilo udržet pouze do roku 1910, kdy proběhla japonská anexe.33 

V těchto dobách byl ostrov Čedžu známý pod jménem Tamna. Během období 

království Päkčä, Silla a Korjo střídalo království Tamna období vyhlášené nezávislosti a 

období, kdy vůči vládnoucím dynastiím na pevnině poloostrova stálo v roli vazala. Avšak i 

přesto si ostrov Tamna zachovával místní autonomii až do roku 1404, kdy byl pohlcen 

královstvím Čosŏn. 

Z tohoto období existuje mnoho záznamů a důkazů o existenci zejména mužských 

potápěčů zvaných podžak. Podle historických análů i tato práce musela odpovídat jistým 

konfuciánským normám. Až později, zejména od 17. století, se začaly vyskytovat častěji 

zprávy o potápěčkách, jemž se říkalo džamnjŏ. Autorem jedné takové zmínky byl I Gŏn, 

který se v roce 1629 v jednom ze svých spisů zmiňuje o tom, jak jsou potápěčky džamnjŏ 

nemravné. Základem pro toto tvrzení pravděpodobně bylo to, že potápěčky v dobách 

Čosŏnu nedisponovaly potápěčskými oděvy, a to hlavně v létě, kdy se potápěly oblečené 

pouze minimálně. Dokument Čijŏngnok z let 1694-1696, jehož autorem je tehdejší 

guvernér ostrova jménem I Ik-tä, zase vysvětluje, jaký rozdíl je mezi mužskými potápěči 

podžak a ženskými potápěčkami džamnjŏ. Podle tohoto dokumentu byl hlavní rozdíl v tom, 

kdo co a kde sbíral. Muži podžak se vydávali na širé moře, kde sbírali mořské živočichy ve 

větších hloubkách, zatímco ženy džamnjŏ se držely spíš v mělkých vodách a společně s 

lovem mořských plodů měly na starosti sběr také mořských řas. Dokumenty z Číny a 

Japonska ze 17. století jsou dalším důkazem, že se na ostrově Tamna vyskytovali aktivní 

potápěči. Ze záznamů totiž jasně vyplývá, že právě v tomto období hojně rozkvétal obchod 

                                                 
32 ECKERT, Carter J. Dějiny Koreje. Přeložil Marta BUŠKOVÁ, přeložil Štěpánka HORÁKOVÁ, přeložil 

Miriam LÖWENSTEINOVÁ. Praha: Lidové noviny, 2001. str. 83. 

33 ECKERT, Carter J. Dějiny Koreje. Praha: Lidové noviny, 2001. str. 185.  
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s těmito dvěma zeměmi a ostrovem Tamna, přičemž hlavním artiklem byly mořské 

plody.34 

V 18. století pak přichází další důkazy o existenci ženských potápěček. Dosvědčuje 

to mimo jiné i dokument tehdejšího guvernéra ostrova I Hjong-sanga z let 1702-1703, v 

němž popisuje to, jak vynakládá snahu pro to, aby se navrhl a vytvořil nějaký potápěčský 

oblek pro ženy. Jak je ze záznamů zřejmé, džamnjŏ se v tehdejších dobách potápěly 

výhradně ve spodním prádle, popřípadě v podstatě nahé jen v jakési jednoduché bederní 

roušce. Od tohoto období se navíc odhaduje skutečnost, že ženské potápěčky džamnjŏ 

začaly převládat nad mužskými potápěči. Tento fakt není zcela doložitelný, ale od konce 

18. století jsou v záznamech zmiňovány téměř výhradně pouze ženy. Konec 18. století byl 

význačný ale ještě jednou věcí. V královském záznamu z roku 1791 se poprvé v historii 

objevuje termín hänjo, který popisuje potápěčky z malého ostrova, jež spadal pod 

administrativu království Čosŏn. I přesto byly ale po celou dobu potápěčky známé pod 

pojmem džamnjŏ, který se dá z korejštiny přeložit jako “potápěčka”. Termín hänjo se začal 

používat až během dob koloniální éry, kdy Japonci trvali na používání tohoto označení 

původem z čínských znaků.35  

Díky záznamům z historických análů dnes také víme, že potápěči během vlády 

dynastie I podléhali mimořádně vysokým nárokům na královské daně. Zároveň však 

spadali do nejnižší společenské třídy, kde muži z těchto rodin neměli právo na vzdělání či 

vstoupit do jakékoliv státní služby. I přes jejich zanedbatelné společenské postavení však 

potápěči tvořili nedílnou součást tehdejší ekonomiky a byli hlavním zdrojem pro získávání 

mořských korýšů. To se změnilo až po začátku kolonizace ve 20. století. 

 

2.3 Období japonské kolonizace 

 

                                                 
34 ČCHÖ, Hje-kjŏng, KWON, Mi-sŏn. The History Source Book of Jeju-Haenyeo (Kniha historických zdrojů 

hänjŏ z Čedžu). Jeju Provincial Self-governing Haenyeo Museum. 2009. ISBN: 79-6500361-000001-01. 

35 KWON, Kui-Suk. Changing Labour Processes of Woman’s Work: The Haenyeo of Jeju Island. University 

of Hwai’i Press. Vol. 29. [online] 2005. s. 114-136. 
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Království Čosŏn trvalo až do roku 1897, kdy bylo králem Kodžongem nahrazeno 

císařstvím. To trvalo ale jen to roku 1910, kdy 22. srpna proběhla anexe Japonska a 

korejské císařství se po podepsání anekční smlouvy stalo japonskou kolonií.36 

Přestože tato éra nepatří mezi nejšťastnější kapitoly korejské historie, pro hänjŏ 

počátek tohoto období přinesl příznivé změny. Práce, kterou hänjŏ prováděly už nebyla tak 

vysoce zdaněna, a naopak se řemeslo stávalo čím dál tím víc profesionální záležitostí. 

Zprvu však i přesto potápěčky zůstávaly na nízkém společenském žebříčku, ale japonská 

nadvláda postupně vše změnila. Hlavním důvodem bylo to, že obyvatelé z ostrova Čedžu 

emigrovali ve velkých počtech do Japonska za prací v továrnách. To zapříčinilo rapidní 

pokles mužské i ženské populace na ostrově, a právě proto to byly hänjŏ a jejich řemeslo 

potápěček, které se stalo hlavní ekonomickou silou ostrova. Japonská industrializace je 

doslova pohltila, když se vývoz mořských plodů soustředil zejména na oblast Japonských 

ostrovů. Hänjŏ se musely těmto změnám přizpůsobit a ve výsledku se tak staly součástí 

japonského industrializačního plánu, přičemž se staly na vývozu mořských plodů 

závislými. Řemeslo se rázem stalo mnohem víc prestižním a zároveň lukrativním, neboť 

nebylo úplnou výjimkou to, že hänjŏ dosahovaly lepších výdělků a pracovního ohodnocení 

než jejich muži v japonských továrnách. Navíc na rozdíl od dob království Čosŏn už 

nemusely potápěčky odvádět tak vysoké daně ve formě ulovených mořských plodů. Tím 

pádem se jejich úlovky dostávaly na trhy, kde byly ve velkém vykupovány. Jak se za doby 

japonské okupace stávalo řemeslo hänjŏ populárnějším s vidinou vysokého výdělku, 

začalo se o tuto práci zajímat stále více žen. Statistiky z té doby vykazují, že počet hänjŏ v 

roce 1934 přesahoval počet 10 000, což v té době byla celá jedna desetina z celkové 

populace žen na ostrově. 

Práce potápěček byla během koloniálního období tak dobře finančně hodnocena, že 

si ženy mohlo dovolit uživit prakticky celou rodinu. Ovšem ještě za této doby nebylo 

možné vzdorovat patriarchálnímu systému a konfuciánským normám, které se v zemi 

tradičně udržovaly, a tak se povolání hänjŏ jako ženami vykonávané řemeslo nemohlo 

nikdy stát prestižním v sociální sféře. Ženy se tedy nemohly ani angažovat v oblasti 

politiky, aby tak mohly protlačit dál své vlastní zájmy, například stát se představitelkou 

vesnice, jako tomu může být dnes. Vláda se v návaznosti na vysoký zájem o povolání 

                                                 
36 ECKERT, Carter J. Dějiny Koreje. Praha: Lidové noviny, 2001. str. 185.  
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hänjŏ za doby okupace pojistila navíc tím, že řemeslo označila za čistě ženskou práci, aby 

tak v panujícím patriarchálním systému nezačalo docházet k tomu, že o tuto finančně dobře 

ohodnocenou práci začnou mít zájem i muži. Genderové rozdělení tak také zafungovalo a 

neexistují tudíž žádné dokumenty, které by dokazovaly opak. 

Ani na společenském žebříčku potápěčkám jejich vysoký výdělek nedokázal 

pomoct. Díky způsobu, jakým společnost v té době fungovala, se nikdy nemohly stát 

hlavami rodiny. Myšlenka na to, že by si mohly například otevřít vlastní živnost s 

prodejem ulovených mořských plodů byla také naprosto nesmyslná. Svůj výdělek většinou 

nemohly využít ani ve svůj vlastní prospěch. Ve společnosti se totiž tradovalo, že výdělek 

putoval na údržbu domácností a pokud něco zbylo, byly peníze určeny ke splnění priorit 

mužů. Hänjŏ se proto musely smířit s tím, že jsou stále jen podřízeny mužům a 

konfuciánskému systému a společností zcela přehlíženy.37 

Po celém území Korejského poloostrova však panovala nelibost vůči japonským 

kolonistům, což mělo za následek protijaponské hnutí a četné projevy odporu ve formě 

shromáždění a demonstrací. Jedna taková se nevyhnula ani ostrovu Čedžu, kde se v lednu 

roku 1932 ženy z několika vesnic na ostrově shromáždily a společně prohlašovaly Koreu 

za nezávislou. Tato demonstrace nakonec čítala na 15 000 zúčastněných, čímž se do 

historie zapsala jako největší protijaponská demonstrace na ostrově Čedžu a zároveň jako 

největší ženské a rybářské vzepření se japonské nadvládě v Koreji. O několik dní později 

na ostrov dorazila japonská policie zatknout antijaponské aktivisty na ostrově, které se 

snažily bránit i hänjŏ, avšak výsledkem bylo nakonec to, že několik stovek žen přišlo 

během tohoto odboje o život.38 

 

2.4 Pookupační období a Korejská válka 

 

Po skončení Druhé světové války pořád ještě pokračovala válka v Tichomoří, do 

které bylo Japonsko zapleteno. Až teprve po svržení atomových bomb na Nagasaki a 

Hirošimu přistoupilo Japonské císařství na kapitulaci, a tak dne 15. srpna 1945 byla válka 

v Tichomoří oficiálně prohlášena za ukončenou. Jedním z důsledků porážky Japonska bylo 

                                                 
37 KWON, Kui-Suk. Changing Labour Processes of Woman’s Work: The Haenyeo of Jeju Island. University 

of Hwai’i Press. Vol. 29. [online] 2005. s. 114-136. 

38 PAK, Čan-sik. Hangil undong (Protijaponské hnutí). Digital Sagwipo Culture. [online] 
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i to, že se Japonsko muselo vzdát svých kolonií mimo Japonské ostrovy, tedy i Korejského 

poloostrova. Mezitím SSSR postupovalo na poloostrov ze severu přes Mandžusko, a proto 

major americké armády Dean Rusk a plukovník Charles H. Bonesteel navrhli rozdělení 

poloostrova podle 38. rovnoběžky. Dalo by se říct, že mezi rokem 1945 až téměř do konce 

60. let 20. století panovalo pro Koreu jakési přechodné období, než se zformovaly a 

upevnily oba státy, jež na poloostrově v současné době leží. Obě země přitom vznikly až 

po oficiálních volbách v roce 1948 a jen o pouhé dva roky později vypukla Korejská 

válka.39 Těsně před jejím začátkem čelily hänjŏ a ostatní obyvatelé ostrova Čedžu ještě 

jinému problému. Provincie Jižní Čolla a ostrov Čedžu byli levicově orientovaní a v 

návaznosti na to pak vznikaly různé konflikty, které vedly až k povstání v roce 1948, které 

na Čedžu trvalo v menším množství až do skončení Korejské války. Při snaze potlačit toto 

povstání bylo na Čedžu vojenskými jednotkami zničeno téměř 200 vesnic, přičemž počet 

obětí sahá až téměř ke třiceti tisícům. Mezi zasaženými během tohoto krvavého masakru 

byly i hänjŏ a jejich rodiny. Největší ztráty na životech ale utrpěli muži, což mělo za 

následek to, že se ženy, z nichž mnohé byly povoláním hänjŏ, musely ujmout mužské 

práce na ostrově. Díky tomu se mužská práce, zejména farmaření či starání se o dobytek, 

opět stávala víc ceněnou než práce, kterou vykonávaly hänjŏ. Ačkoliv se ženy snažily v 

oblasti mužských řemesel, nebyly natolik zdatné, aby vydržely tak velkou fyzickou zátěž.  

V období těchto zhruba dvaceti let začalo docházet ke stále většímu a většímu 

úbytku potápěček na ostrově. Hlavní příčinou tohoto efektu byla lukrativní nabídka práce v 

zahraničí, při níž si potápěčky mohly vydělat více peněz. Za vidinou výdělku díky potápění 

se dokonce vydávaly i ženy, které se do té doby jako potápěčky neživily a neměly s 

řemeslem hänjŏ téměř žádné zkušenosti. Cílovými destinacemi pro jejich práci se stalo 

Japonsko, Čína a oblast kolem města Vladivostok v Rusku.  

 

2.5 60. léta 20. století 

 

Od počátku 60. let 20. století docházelo na ostrově Čedžu k velkým sociálním 

změnám v důsledku rozsáhlému rozvoji koloniálního kapitalismu. Po skončení Korejské 

války se Jižní Korea potýkala s finanční krizí, kterou se tehdejší vláda Pak Čong-huiho 

snažila vyřešit následovně. Pak Čong-huiho politika se v rámci ekonomického rozvoje 

                                                 
39 ECKERT, Carter J. Dějiny Koreje. Praha: Lidové noviny, 2001. str. 240-247. 
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zaměřila především na export zboží a budování továren, což mimo jiné přispělo i ke vzniku 

střední třídy podnikatelů. Na ostrově Čedžu ovšem nebyly dobré podmínky pro to, aby se 

na něm stavěly nové továrny, a proto se korejská vláda rozhodla na ostrově rozhodla 

zaměřit na oblast zemědělství. Jedním z hlavních odvětví se proto pro Čedžu stalo 

pěstování mandarinek. Na konci 60. let pole, na nichž se mandarinky pěstovaly, 

dosahovaly dvou procent plochy z celkové rozlohy ostrova a jejich vývoz se stal jedním z 

hlavních ekonomických přínosů Čedžu. Export mandarinek z Čedžu je od této doby až po 

současnost jedním z hlavních charakteristických rysů ostrova.40  

V roce 1962 byl v Koreji vydán Fisheries Cooperative Act, jenž začal v rybářské 

obci fungovat jako směrnice, podle které mají od té doby hänjŏ jednotný systém zisku. 

Toto nařízení navíc zavedlo povinnost licencí, kterou musí každá hänjo, která chce 

provozovat živnost potápěním a sběrem mořských plodů, mít. Do roku 1962 než byl 

Fisheries Cooperative Act vydán se hänjŏ mohly potápět bez toho, aniž by musely nějakou 

podobnou licenci platit. Díky této povinné registraci byl v 60. letech zaznamenán počet 

převyšující 24 000 potápěček na ostrově, což podle dostupných záznamů je nejvíc v celé 

historii. Ovšem toto číslo hned v následujících letech drasticky kleslo o celé dvě třetiny, 

tedy na počet kolem 8000. Důvodem pro snižování počtu aktivních potápěček bylo právě 

vydávání licencí, pro které musely hänjŏ splňovat jistá kritéria, neboť se vláda Koreje 

sama snažila o jejich regulaci. V tomto důsledku pak další hänjo emigrovaly za prací do 

zahraničí. Od dob industrializace se povolání hänjo začalo navíc stávat čím dál tím méně 

lukrativním a ženy začaly volit povolání, která nejsou tak náročná. Proto počet aktivních 

potápěček klesl během let až do současné doby na číslo 4003 k roku 2017. 

V 60. letech 20. století se pro hänjŏ opět otevřely dveře na japonský trh. Finanční 

ohodnocení už sice nebylo tak vysoké, ale i přesto se počet aktivních hänjŏ v té době 

vyšplhal na nejvyšší vůbec v celé historii. Klíčem k tomuto úspěchu byly hlavně chaluhy, 

které se staly největším vývozním artiklem 60. let, co se mořských plodů týče. Příjem, 

který hänjŏ měly, se tedy odvíjel nejvíc právě od této rostliny. Většina přímořských vesnic 

musela v té době zavést striktní pravidla ohledně jejího sběru, aby tak nedošlo k úplné 

ztrátě hnědých chaluh v dané oblasti.  

                                                 
40 ECKERT, Carter J. Dějiny Koreje. Praha: Lidové noviny, 2001. str. 260-266 



 

30 

 

Nehledě na to, že v této době byly hänjŏ velkým ekonomickým přínosem nejen pro 

ostrov Čedžu, ale v podstatě i pro celou Jižní Koreu, nikdo si jejich tvrdé dřiny nevážil. 

Nicméně nic z toho nepomohlo ženám potápěčkám v jejich společenském postavení. Pro 

ekonomiku ostrova byly i v 60. letech nepostradatelné, staré zvyklosti si stále držely svá 

postavení a pořád to byl pouze syn či muž, který se mohl stát úspěšným. Nebylo výjimkou, 

že se dívkám celkově dostávalo nižšího vzdělání, pokud vůbec nějakého. Situace byla až 

tak vážná, že pokud v rodině nebyl žádný mužský potomek, rodina ho adoptovala a 

poskytla mu vyšší vzdělání, stejně jako vyšší nárok pro zdědění rodinného majetku. 

Problematickou situaci musely potápěčky řešit i v případě, že se vdaly za muže z jiné 

vesnice. V 60. letech si každá vesnice chránila své území i co se mořských vod týkalo, a 

tak pokud se hänjo vdala jinam, automaticky musela stát za vesnicí svého muže a bojovat 

proti té, ze které pocházela a ve které žila její vlastní rodina.41 

 

2.6 Konec 60. let po současnost 

 

Po dubnovém povstání, které začalo v roce 1948, se obyvatelé ostrova Čedžu 

upnuli zase o něco víc ke konfuciánskému způsobu života. Projevilo se to hlavně během 60. 

let, kdy potápěčky hänjŏ dosahovaly vyšších příjmů než muži. Patriarchální společnost se 

na konci 60. let upevnila ještě víc díky rozvoji zemědělství na ostrově. Během 70. let 

začalo díky rozvoji národního kapitalismu docházet k poklesu prodeje běžného zboží, což 

byly například i mořské plody.42 Na území Korejského poloostrova začalo v rámci 

pozvednutí národní ekonomiky docházet k zakládání mořských farem, kde mimo jiné byly 

pěstovány chaluhy a mořské řasy, které v minulém desetiletí znamenaly pro hänjŏ a ostrov 

Čedžu vysoký výnos. V této době proto už potápěčky neměly ze své práce takový profit, a 

proto se mnoho z nich rozhodlo odejít za prací do ciziny. Navíc rozvoj hospodářství, 

zejména v oblasti zemědělství, na farmách, které se specializovaly na pěstování 

mandarinek, došlo v tomto období k velkému nárůstu. Muži díky tomu upevnili svou 

pozici, neboť se svým finančním výdělkem opět dostaly do čela. Ani hänjŏ už bohužel 

neviděly budoucí prosperitu svého řemesla, a tak se mnohé z nich přidaly jako pracovnice 

                                                 
41 KWON, Kui-Suk. Changing Labour Processes of Woman’s Work: The Haenyeo of Jeju Island. University 

of Hwai’i Press. Vol. 29. [online] 2005. s. 114-136. 

42 ČCHÖ, Hje-kjŏng, KWON, Mi-sŏn. The History Source Book of Jeju-Haenyeo. Jeju Provincial Self-

governing Haenyeo Museum. 2009. 
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na farmy s mandarinkami. Obdělávání těchto farem přitom bylo mnohem bezpečnější, 

lehčí a v 70. letech zároveň i obstojnějším povoláním než potápění a sběr mořských plodů. 

Přesto však ženami vykonávaná práce zůstávala silně podhodnocovaná. Současně ale 

nebylo problémem vykonávat obě povolání najednou, ovšem ženy raději volily snadnější 

práci i v jiných sférách, a dokonce i hänjŏ, které měly dcery, jim raději doporučovaly jiný 

druh obživy, než bylo právě potápění a sběr. Vzrůst ekonomiky se proto nedá zcela 

považovat za hlavní důvod začátku poklesu aktivních potápěček, jako spíš to, že se 

obyvatelky ostrova snažily držet krok s příchodem moderní doby a snaha udržet si i jistý 

společenský status. 

Postupem času až do současné doby tak z mnoha důvodů začalo docházet k poklesu 

aktivních potápěček. Výsledkem toho je, že k roku 2014 bylo evidováno pouze 4507 

aktivních hänjo, z nichž drtivá většina přesahuje věk padesáti let. Díky tomu současná 

vláda Jižní Koreje se snaží o to, aby řemeslo hänjŏ zůstalo zachováno a snaží se je 

současně podporovat a chránit jako ještě nikdy dřív. Přestože stále podléhají jistým 

podmínkám a zákonům rybářské společnosti, byly vydány jisté směrnice, které mají 

regulovat počet pracovních dní a ceny produktů, aby tak hänjo dosáhly co nejlepších 

možných výdělků. Stát navíc ročně poskytuje dotace, které by měly pokrýt náklady na 

zdravotní péči pro potápěčky a snaží se v oblastech přímořských vesnic o opatření lepšího 

vybavení. Hlavním problémem současné doby je ale v tom, že žádné ženy už tuto profesi 

vykonávat nechtějí. Přestože se od 80. let 20. století začaly výdělky hänjŏ opět zvedat, 

práce potápěčky sebou nese jistá zdravotní rizika, dlouhý trénink, a nakonec sociální 

postavení rozhodně stále není na prestižní úrovni.  

Většina rodin hänjŏ stále žije tradičním způsobem života, který se drží 

konfuciánských tradic. A právě z tohoto důvod se nedá říct, že by v současné moderní 

době stouply na společenském žebříčku, byť jen v rámci rodiny. Podle tradičních hodnot 

stále nemají nárok na rodinný majetek či dědictví. Dokonce ani snaha státu o jejich 

popularizaci a zlepšení jejich postavení v rámci společnosti v tomto ohledu nepomohla.43  

                                                 
43 KWON, Kui-Suk. Changing Labour Processes of Woman’s Work: The Haenyeo of Jeju Island. University 

of Hwai’i Press. Vol. 29. [online] 2005. s. 114-136. 
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3. SPECIFIKACE DŮVODŮ POKLESU POČTU AKTIVNÍCH 

POTÁPĚČEK 

 

 Přestože hänjŏ takřka po celou dobu historie tvořily nedílnou součást společnosti, 

začalo docházet zejména od druhé poloviny 20. století k jejich rapidnímu úbytku. V 

současné době průzkumy vykazují na zhruba 4000 aktivních potápěček a přibližně dalších 

5300 hänjŏ, které jsou již v důchodu.  

 

Tabulka 1. Snižující se počet aktivních registrovaných potápěček za posledních 50 let 

 

1965 23 081 1995 5 886 

1970 14 143 2000 5 789 

1975 8 402 2005 5 545 

1980 7 649 2010 4 995 

1985 7 804 2014 4 507 

1990 6 827 2017 4 003 

Zdroj: Čedžu hänjŏ muzeum 

 

Příčinami se staly historické události od japonské anexe v roce 1910, přes 2. světovou 

válku až po období modernizace od 70. let. Během let se ženám nejen z ostrova Čedžu 

naskytly lepší profesní možnosti, ale navíc proběhla industrializace, ekonomika byla 

ovlivněna turismem a v neposlední řadě i změny klimatu měly dopad na produkci 

mořských plodů. V následujících podkapitolách jsou uvedeny nejzávaznější důvody, které 

ve 20. století vedly k razantnímu poklesu aktivních potápěček na ostrově Čedžu. 

 

3.1 Fisheries Cooperative Act 

 

 Oficiální nařízení Fisheries Cooperative Act z roku 1962 má za úkol řídit celou 

rybářskou společnost, do které spadají i potápěčky hänjŏ. I toto nařízení má za následek 

úbytek aktivních hänjŏ, a to zejména kvůli dvěma směrnicím, které udává. Jednou z nich je 

zavádění lincencí, jež jsou nezbytné pro povolení k lovu. Ženy nemohou tuto licenci získat, 
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dokud nejsou minimálně provdané za muže, jakožto obyvatele Čedžu a dokud nemají 

zřízenou vlastní domácnost. Na to pak navazuje druhá směrnice, která udává limit jen 

jedné potápěčky na domácnost. Z tohoto důvodu začala vymírat rodinná tradice, kdy matka 

hänjŏ předávala své znalosti a snažila se vycvičit ze svých dcer další generaci potápěček. 

Právě toto nařízení mělo v letech 1962 a 1963 za následek masivní odchod 

potápěček z ostrova za prací do zahraničí.44  

 

3.2 Období modernizace 

  

 Po ohromném poklesu v 60. letech přišla další vlna odchozích z ostrova zejména za 

prací na pevnině poloostrova. Prezident Pak Čong-hui 22. dubna 1970 spustil takzvané 

„Hnutí za novou vesnici”, což byl program, který měl za úkol zmodernizovat a zlepšit 

ekonomiku Jižní Koreje. Díky tomuto hnutí se firmy a továrny na poloostrově začaly 

pomalu dostávat k vzestupu. Mnoho lidí proto odešlo z ostrova za prací a mezi nimi i 

spousta mladých žen, které se chtěly realizovat jako nová pracovní síla v ekonomicky 

silnější Koreji. Ve stejnou dobu bylo pro ženy také mnohem jednodušší se přihlásit a dostat 

za vzděláním na univerzity. Této příležitosti mnohé z nich i využily a mezi nimi i mnoho 

dcer hänjŏ.45  

 Jedním z rysů tohoto období navíc byla i přeměna společnosti a jejích tradičních 

hodnot na moderní společnost s hodnotami novými. Mnoho šamanů bylo v tomto období 

perzekvováno a byli nuceni se nejen vzdát svých šamanských nástrojů, ale také se museli 

zříct své víry. Hänjŏ se proto začaly obávat, že jsou se svým nemoderním povoláním další 

na řadě, neboť se už v té době veřejné mínění o jejich práci dost snižovalo. 

 Nicméně se v 70. letech do Koreje začal postupně dostávat vynález neoprenu, který 

potápěčkám umožnil ve vodě strávit delší dobu, po kterou mohly sbírat mořské plody. 

Díky ekonomickému nárůstu ale mořské plody zlevnily, a tak hänjŏ v podstatě vykonávaly 

více práce, za níž byly ohodnoceny stejným finančním obnosem jako dřív, což se stalo 

dalším negativem a nevýhodou vykonávání tohoto řemesla.  

 

3.3 Čchulga muldžil 

                                                 
44 Viz. Kapitola první 

45 ECKERT, Carter J. Dějiny Koreje. Praha: Lidové noviny, 2001. str. 260-266 
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Mezi jeden z důvodů, proč se počet aktivních potápěček neustále snižuje se řadí to, 

že se ženy mnohdy vydávají vykonávat své řemeslo do zahraničí či na pevninu Korejského 

poloostrova. Tomu se pak říká čchulga muldžil, nazývaný též bakkat muldžil, což zahrnuje 

všechny oblasti, do kterých se potápěčky vydávají, včetně jihokorejského pobřeží. Jako 

hlavní důvod ženy uvádějí to, že četnost výskytu mořských plodů okolo pobřeží ostrova 

Čedžu je silně nedostačující. Proto se často vydávají na pevninu i zahraničních států, kde 

mohou svou živnost provozovat. Hlavní příčinou tohoto rozhodnutí mnohdy bývá vidina 

většího zisku, než jakého mohou na ostrově Čedžu dosáhnout.   

Přičemž by se dalo říct, že ve 20. století by se čchulga muldžil dal klasifikovat do 

tří různých období, neboť z této doby je dostupných nejvíc materiálů. První období trvalo 

do roku 1945, kdy potápěčky mohly z ostrova Čedžu svobodně přesunout na pevninu 

Jihokorejského poloostrova, Japonska, Ruska či Číny. Během této etapy, především ve 30. 

letech, počet migrujících hänjŏ tvořil více než polovinu aktivních potápěček. V dalším 

období, tedy mezi lety 1945-1970, došlo k omezení migrace. Pohyb mezi zeměmi byl proto 

komplikovaný, tudíž z větší části docházelo k nelegálním přesunům potápěček do zahraničí. 

Třetí období se odvíjí od 70. let 20. století až po současnost, kde se mísí legální imigrace s 

tou nelegální.  

 

Tabulka 2. Přehled počtu migrujících hänjŏ ve 20. století 

1929 4 310 1962 4 090 

1932 5 078 1963 2 215 

1936 4 402 1969 1 167 

Zdroj: Čedžu hänjŏ muzeum 

 

3.3.1 Čchulga muldžil na pevnině Korejského poloostrova 

 

Mnoho žen také jako důvod, proč se z ostrova Čedžu přestěhovaly za prací na 

pevninu Korejského poloostrova uvedlo, že se tím také snaží vyhnout období zákazu sběru 

mořských plodů, jež na ostrově platí. Tento zákaz stanovily státní úřady ostrova, aby tak 

nedošlo ke sběru většiny plodů okolo celého pobřeží ostrova Čedžu. 
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Úplně prvním místem, kam se hänjŏ vydaly sbírat mořské plody mimo ostrov 

Čedžu byla provincie Jižní Kjongsang v roce 1895. Postupně se ale přidávaly další a další 

ženy, z čehož nakonec podle statistiky z „Chronicles of Jeju” v roce 1937 bylo téměř tři 

tisíce žen. Z toho víc než polovina právě v provincii Jižní Kjongsang, a další pak v 

provinciích Severní Kjongsang, Jižní Čolla, Severní Čolla, Jižní Čchungčchong v současné 

Jižní Koreji a na území dnešní KLDR Severní Hamgjong, Jižní Hamgjong a na ostrovech 

Kanghwa, Hwanghä.  

Mimo jiné bylo i potvrzeno, že několik potápěček hänjŏ obývalo během let i 

skalnatý ostrůvek Tokto, jež je v poslední době středem teritoriálních zájmů Jižní Koreje a 

Japonska. Některé zdroje uvádějí, že první obyvatelkou tohoto malého ostrůvku měla být 

právě hänjŏ, což by dalo uznání teritoria právě Jižní Koreji, avšak pro toto tvrzení 

neexistují žádné podložitelné důkazy.46  

  

3.3.2 Čchulga muldžil v Japonsku 

 

Není známo žádné přesné datum, kdy se první aktivní potápěčky dostaly do 

Japonska, avšak podle Nihonšoki, druhé nejstarší dochované japonské kroniky, se 

odhaduje, že první hänjŏ se na území Japonska objevily někdy kolem 5. století. Nicméně k 

rozmachu tohoto řemesla došlo až někdy mezi koncem 19. století a začátkem 20. století, 

nejvíce pak na ostrově Mijakedžima v prefektuře Mie. K roku 1940 bylo podle průzkumu 

na Japonských ostrovech přítomno přes 1500 aktivních hänjŏ. Nejvíce pak v prefektuře 

Šizuoka a Čiba, či v Tokiu, Nagasaki nebo Kagošimě.  

V Japonsku navíc s dvou tisíciletou tradicí existují ženy s podobnou náplní práce. 

Těmto ženám se říká ama. Ty se stejně jako hänjŏ, potápí do hlubin moře kvůli sběru 

mořských plodů. V současné době jsou však potápěčky ama nejznámější pro sběr perel. 

Odchylky v jejich práci se však najdou. Pro srovnání není v Japonsku pracovní doba stejně 

tak dlouhá jako pro hänjŏ v Jižní Koreji. Japonské potápěčky se každé léto potápí 10-30 

dní, každý den dvakrát 60 minut. Během zimy se amy potápí méně dní, ale časová doba 

zůstává pořád stejná. Liší se i způsob, jakým potápěčky práci provádí. Zatímco hänjŏ 

                                                 
46 KOH, Mi: Jeju haenyeo spreading through Asia (Hänjŏ z Čedžu, které se šíří po Asii). roč. 4. č. 3. [online] 

2014. 
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pracují ve skupinkách, v Japonsku existuje potápěcí styl nazývaný jako hunado. Při 

vykonávání práce se ama vydává na lodi na moře většinou se svým partnerem, ale ve 

většině případů však s manželem. S pomocí zatíženého opasku, který má kolem svého pasu, 

se potopí pod hladinu. Opasek jí dopomáhá k rychlému potopení do hloubky 10-15 metrů. 

Mimo něj má k sobě připevněné i lano, pomocí něhož se pak potápěčka dostává zpátky na 

hladinu. Druhým způsobem potápění je gačito, kdy amy pro sběr používají proutěné košíky 

i jako bóje nad hladinou moře. K potápění používají pouze svou vlastní váhu bez 

přidaného závaží a většinou se do vody pouštějí z břehu. Od toho se pak odvíjí i hloubka, 

do které se potápí, jež činí 5-8 metrů.47  

 

3.3.3. Čchulga muldžil v Číně 

 

Do Číny se hänjŏ během let dostaly hned do několika provincií po celém 

východním pobřeží státu. Od severu mezi tyto provincie jmenovitě spadají Liao-ning, 

Tchien-ťin, Šan-tung, úředně spravované město Šanghaj a provincie Fu-ťien.  

Za zmínku stojí zejména kolonie hänjŏ ve městě Čching-tao v provincii Šan-tung. 

V tomto městě korejské potápěčky přispěly k rozvoji podvodního sběru mořských řas a 

jejich semínek. Během doby jejich aktivního sběru v období mezi květnem a srpnem byly 

potápěčky tak úspěšné, že zásoby mořských řas byly dostačující natolik, že provincie Šan-

tung čas od času pozastavila dovoz tohoto artiklu z jiných míst. Na druhou stranu pak 

hänjŏ, které našly pracovní uplatnění v provincii Liao-ning, zejména okolo města Ta-lien, 

se na rozdíl od potápěček v Šan-tung, zaměřily na sběr mořských plžů. Nebyly v tom však 

tak úspěšné jako hänjŏ, které sbíraly mořské řasy. Důvodem hlavně bylo to, že si 

potápěčky z Čedžu nepřivezly všechnu výbavu potřebnou k vykonávání jejich práce a také 

pak jazyková bariéra s tamními obyvateli.48  

 

3.3.4 Čchulga muldžil v Rusku 

 

                                                 
47 KOH, Mi: Jeju haenyeo spreading through Asia (Hänjŏ z Čedžu, které se šíří po Asii). roč. 4. č. 3. [online] 

2014. 

48 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book I. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 46-48. 
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Počet potápěček, které se z ostrova Čedžu vydaly na pevninu Ruska nebyl ani 

zdaleka srovnatelný s počtem žen, které se vydávaly do jiných míst. Nicméně i hänjo 

směřující do Ruska si našly své zázemí především v okolí města Vladivostok. Tam ale 

potápěčky narazily hned na několik problémů. Jednak díky severní poloze Vladivostoku 

panovaly chladnější podmínky i během letních měsíců, ale také sběr mořských řas byl 

obtížnější. Šlo totiž o řasy čepelatky, které díky své velikosti nebylo vůbec snadné vylovit 

na hladinu. Běžná čepelatka dosahuje délky 2-6 metrů se šířkou 5-20 centimetrů. Další 

komplikací pak byly i velryby, které se v této oblasti vyskytují. Potápěčky často podávaly 

zprávy o tom, že se velryby často pohybovaly v těsné blízkosti jejích lodí.49  

 

3.4 Zdravotní rizika 

 

Je všeobecně známo, že hänjŏ se do hlubin moře potápí bez jakýchkoliv dýchacích 

přístrojů, přičemž jsou schopny pod hladinou, kde je na jejich tělo vyvíjen tlak, přetrvat 

kvůli své práci až několik minut. Tento cyklus se opakuje v obdobích sklizně několikrát 

denně a je tedy logické, že se u žen, které se takto potápí i desítky let, dají rozpoznat jisté 

zdravotní potíže, které souvisí taktéž i s přibývajícím věkem. Bohužel zdravotní záznamy 

potápěček jsou vzácností, tudíž dokladů o jejich zdravotním stavu není mnoho. 

Existuje ovšem studie autorky Kim Min-jŏung z roku 2015, která analyzuje údaje 

ze 733 zdravotních záznamů celkem 480 ti profesionálních hänjŏ, které se v období od 

července 2012 do června 2013 nechaly preventivně prohlédnout odbornými lékaři. 

Průměrný věk žen lehce přesahoval hranici 74 let a celkem 84,7% všech účastnic bylo 

starší nad 65 let. Ze studie vyplývá, že drtivá většina žen trpěla minimálně jedním, ale ve 

většině případů více zdravotními problémy, díky nímž byly nuceny užívat medikamenty. 

Kromě toho dalším poznatkem studie je i to, že 12,3% žen trpělo na pozůstatky zranění, jež 

si přivodily během vykonávání svého povolání. Nejčastějšími problémy, kterými trpěly 

                                                 
49 KOH, Mi: Jeju haenyeo spreading through Asia (Hänjŏ z Čedžu, které se šíří po Asii). roč. 4. č. 3. [online] 

2014. 
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téměř všechny ženy, byly občasné dýchací obtíže, problémy se zažívacím traktem a 

problémy s oběhovým systémem.50  

Ovšem následků, které si hänjo odnáší z dlouholeté činnosti potápění je mnohem 

více. Podle výpovědí mnoha potápěček vynakládají ve svém povolání mnohdy vysoké 

fyzické i psychické úsilí, neboť nejde pouze o jakési volnočasové potápění, ale o práci, při 

níž jsou nuceny soustředit se na více věcí najednou. Další studie dokládají i to, že náplň 

této práce postihuje nejen psychiku žen, ale i běžné plicní funkce, hustotu kostní tkáně, 

ovlivňuji i nitrooční tlak a obvyklé funkce nervů. Dále potápěčky často uváděly, že trpí na 

sluchové obtíže, popřípadě tinnitus, což je odborný termín pro zvonění v uších. Potápěčky 

jsou také postiženy barotraumatem, což by se dalo definovat jako poškození tkání v 

důsledku častého rozdílu střídání tlaků mezi tělesnými dutinami a okolním prostředím, což 

má za následek časté závratě či mírné nevolnosti. A samozřejmě se v neposlední řadě 

dalším zdravotním problémem stává i chronická bolest hlavy, kterou část potápěček 

definovalo spíš jako pocit stávajícího napětí, další z nich bolesti popsaly jako migrény a 

téměř tři čtvrtiny všech žen uvedlo, že se téměř denně potýkají s chronickou bolestí.  

Většina potápěček tyto příznaky léčí medikamenty bez předpisu a zejména co se 

týče bolestí hlav, užívají ve zvýšené míře kombinaci látky kofeinu a analgetik, která mají 

za úkol tišit bolest. 

Vážnost všech těchto symptomů se pak zvyšuje podle doby a hloubky, do které se 

hänjŏ potápějí.  

V současné době od roku 2002 vláda ostrova Čedžu aktivně sponzoruje komunitu 

potápěček hänjŏ. Každoročně je komunita dotována korejskou vládou, aby tím dokázali 

pokrýt náklady na zdravotní péči, dále provádí rekonstrukce rybářských vesnic a každá 

potápěčka má nárok na příspěvek ve výši 500 000 korejských wonů, což v přepočtu čítá 

cca 10 tisíc korun.51  

                                                 
50 I, Ču-jŏng, I Hjo-hjŏn. Korean Women Divers “haenyeo”: Bathing Suits and Acclimatization to Cold. 

(Korejské ženy hänjŏ: Potápěčské obleky a přizpůsobivost k chladu). Journal of Human-Environmental 

System. č. 17. [online] 2014. 

51 I, Džujŏng, PAK, Džunhŭi, KIM, Sijŏn: Cold adaptation, aging, and Korean women divers haenyeo 

(Adaptace ke chladu, stárnutí a korejské potápěčky hänjŏ). Journal of Physiological Anthropology. roč. 36 č. 

33 [online] 2017. 
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3.5 Povstání na Čedžu 

 

V roce 1945 skončila 2. světová válka, čímž se Korea společnými silami zejména 

Číny a Spojených států amerických vymanila z nadvlády Japonska. První náznaky 

nepokojů se na ostrově Čedžu začaly projevovat už v roce 1947, kdy byla jižní část 

Korejského poloostrova stále ještě pod správou americké vlády. Ta trvala až do 15. srpna 

1948, kdy byla vyhlášená samostatná Jižní Korea. Povstání na Čedžu si tedy prošlo oběma 

obdobími. Za oficiální začátek onoho povstání se označuje den 3. dubna 1948. Obyvatelé 

ostrova neměli totiž zcela příznivý postoj k tomu, že jižní část poloostrova spadala pod 

správu americké vlády. To bylo zapříčiněno tím, že na ostrově převládala dělnická strana, 

jež měla i spoustu příznivců. Nebylo proto žádným překvapením, že nepokoje začaly sílit a 

na ostrově tak vznikl silný protiamerický odboj, který nabádal i ostatní obyvatele k tomu, 

aby se proti americké správě začali bouřit. Jihokorejská správa proto v rámci opatření a 

zamezení povstání vyslala na ostrov 3000 vojáků, z nichž se ale mnoho přidalo na stranu 

ostrovanů. Mezitím 15. srpna 1948 vznikl jihokorejský stát v čele s prezidentem I Sun-

manem. Ten byl známý svými sympatiemi k nacionalismu a silnému odporu vůči levici. V 

listopadu 1948 byl Národním shromážděním schválen Zákon o národní bezpečnosti, jež 

byl použit jako nástroj k potlačení každého nepokoje či jakékoli opozice. I díky tomu se na 

jaře 1949 na ostrově Čedžu vylodily další podpůrné jednotky, které měly za úkol porazit 

povstání. To se jim nakonec i povedlo a květen 1949 je považován za konec odboje, 

přestože vůdce povstání, I Tuk-ku, byl zabit až 17. srpna 1949. I přesto však existovaly 

další případy menších pokusů o odboj až do roku 1954. Výsledkem tohoto počínání je 70% 

vypálených vesnic z celkového počtu 230, v nichž bylo zničeno na 39 000 obydlí. Počet 

mrtvých se odhaduje na 14 000 až 30 000, přičemž dalších asi 40 000 lidí uprchlo v tomto 

období do Japonska.   

Mezi oběťmi tohoto brutálního incidentu byly i mnohé hänjŏ a jejich rodiny, 

nehledě na vesnice, které byly během tohoto období vypáleny a zničeny. V novodobé 

historii je to tedy další důvod, proč počet aktivních potápěček klesl v řádech o stovky 

žen.52    

                                                 
52  DIXON, M. Brittany, A Riot, A Massacre: Remembering the 1948 Jeju Uprising (Rebélie, 

masakr: Připomínka povstání na Čedžu 1948). Collective Violence in East Asia. [online] 2017. 
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4. POHLED HÄNJO NA SOUČASNOU SITUACI 

  

 Po tom, co korejská vláda a různé světové organizace upozornily na problém 

neustávajícího poklesu ženských potápěček hänjŏ, se zpráva o jejich vzácnosti rozletěla 

takřka do celého světa. V návaznosti na popularizaci tohoto fenoménu byl s potápěčkami z 

ostrova Čedžu učiněn nespočet rozhovorů o jejich životě, o tom, jak vnímají současnou 

situaci nebo také o tom, co si myslí o vyhlídkách povolání potápěček do budoucna. Dalo 

by se říct, že ve většině odpovědí se hänjŏ ohledně současné situace a šancí na přežití 

jejich řemesla, shodovaly. Bohužel ale tento kolektivní názor zůstává vcelku negativním.    

 Jednou z dotázaných byla i hänjŏ jménem I Mä-čun, která žije v přímořské vesnici 

Kučwa. Své povolání vykonává již přes padesát let až do dnešní doby. Hänjŏ I Mä-čun 

vypověděla, že dříve se potápěla běžně téměř denně po celých 7 hodin, ovšem s 

narůstajícím věkem potápění omezila a vydává se na sběr mořských plodů pouze v případě, 

že jsou podmínky na moři příznivé. K povolání hänjŏ se dostala, když jí bylo pouhých 13 

let. Živila se tak i její matka, a proto bylo logické, že i ona půjde v matčiných stopách. 

Ještě jako mladá dívka odešla za prací do Japonska, kde se pro mořské plody běžně 

potápěli muži i ženy s dýchacími maskami, které jim umožnily strávit pod hladinou moře 

klidně i hodinu. Když se vrátila zpátky na ostrov Čedžu, pokračovala v práci jako 

potápěčka pouze s tím rozdílem, že místo dýchacích přístrojů používala tradiční techniku 

sumbisori. Kromě ostrova Čedžu byla ale s dalšímí hänjŏ najímána i na práci na pevnině, 

zejména v okolí města Ulsan, kde je pobřeží na rozdíl od Čedžu bohaté na mořskou řasu 

agar. I Mä-čun také poznamenala, že v minulosti sice začínala jako hänjŏ ještě v době, kdy 

se používaly bavlněné obleky místo neoprénu, díky čemuž práci nemohl vykonávat nikdo, 

kdo by nebyl fyzicky zdatný. Na druhou stranu jí ale potápění dřív připadalo záživnější a 

lepší. V současné době už totiž sběr mořských plodů není tak jednoduchý, neboť jich je 

podle ní v okolí ostrova čím dál tím méně a jsou tak obtížnější najít. Na otázku 

budoucnosti řemesla hänjŏ měla I Mä-čun také jasný názor. Z vlastních zkušeností ví, že se 

této práci musí obětovat většina času, a tak není možné, aby se jí někdo věnoval například 

pouze na částečný úvazek. Navíc pokud člověk chce pracovat jako hänjŏ, musí být nejen 

fyzicky velmi zdatný, ale zároveň odhodlaný, neboť při potápění tak prakticky denně 

riskuje svůj vlastní život. Podle statistik totiž jasně vyplývá, že v moři během práce a 
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podmořského sběru zahyne ročně až 10 potápěček. I Mä-čun v rozhovoru jen potvrdila, že 

pro práci hänjŏ je třeba dlouholetý trénink, a přesto je pak povolání i nadále nesmírně 

časově náročné. Proto má potápěčka nepříliš pozitivní názor na školy pro hänjŏ, které jsou 

na ostrově otevřeny. Jelikož jde pouze o krátkodobé kurzy, člověk není schopen se naučit 

všemu, co je potřeba pro to, aby se stal pravou hänjŏ. Lidé podle ní kurz absolvují pouze 

ze zajímavosti, jako koníček. Názor I Mä-čun je ten, že pravá hänjŏ žije jako obyvatelka 

ostrova Čedžu, stejně jako ona se řemeslu věnuje od mládí a dobře tak během let zná 

místní vody i proměnlivé podnebí. A ačkoliv je to skutečnost velmi smutná, i I Mä-čun je 

toho názoru, že v příštích zhruba dvaceti letech už na ostrově žádná další hänjŏ už aktivní 

nebude.53 

Jednou z dalších potápěček, která poskytla rozhovor o svém povolání, je Čä Či-ä. 

Je představitelkou nejmladších hänjŏ na ostrově, protože její věk se teprve blíží ke 

čtyřicítce. Takových je na ostrově už pouze okolo desítky. Během života se jí dostalo 

kvalitního vzdělání, a tak nakonec odešla za prací do Soulu. Ta jí ovšem nevyhovovala a 

nezvládala hektický způsob života, který byl ve městě vyplněný pouze stresem. Z tohoto 

důvodu se rozhodla vrátit zpátky na ostrov Čedžu, kde se stejně jako její matka, stala 

potápěčkou hänjŏ. Čä Či-ä v rozhovoru také prozradila, že její matka byla striktně proti 

tomu, aby se její dcera stala potápěčkou, protože ona sama díky své práci má závažné 

zdravotní problémy, které se jen těžko léčí. Čä Či-ä podle sebe samotné ještě tolik 

zkušeností nemá, přestože se povolání plně a aktivně věnuje už od roku 2013. Sama navíc 

vidí, jak k úbytku hänjŏ postupem let dochází a dalo by se říct, že je smířená s tím, že 

nakonec bude zároveň i jednou z posledních.54  

 

Dalo by se říct, že potápěčky hänjŏ jsou si vědomy své současné situace, avšak 

jejich názor na vyhlídky do budoucna není pozitivní. Hänjŏ dobře ví, jak náročné jejich 

povolání je a přes snahy státu a mnohých světových organizací, které jejich řemeslo 

podporují, si ač nerady, stojí za názorem, že jejich povolání pomalu ale jistě spěje k zániku. 

Během několika desítek let tak na jejich posledním, co na jejich památku zbyde, bude 

muzeum hänjŏ, které je jim na ostrově Čedžu věnováno.     

                                                 
53 CARRATURA, A. Vincenzo. An Interview with a Haenyeo Female Diver (Rozhovor s ženskou 

potápěčkou hänjŏ). Korea.net. [online] 2017. 

54 KIM, Čä-hun. Hänjŏ-ui salmŭn salda, Čchä Či-ä (Žiju život hänjŏ, Čchä Či-ä). Seogwipo News. 

[online] 2016 
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5. PROCES POPULARIZACE A ZAŘAZENÍ HÄNJǑ NA 

SEZNAM NEHMATATELNÉHO NÁRODNÍHO DĚDICTVÍ 

UNESCO 

 

 V rámci pokusu o zachování řemesla hänjŏ se v posledních desítkách let vynakládá 

úsilí na jejich zviditelnění a veřejnou propagaci. V souvislosti s rozšířením tohoto tématu 

do povědomí široké veřejnosti byly kromě dokumentárních filmů natočeny i filmy 

populární. Jejich unikátnost nakonec dospěla až k tomu, že byly organizací UNESCO 

zapsány na seznam národního nehmatatelného dědictví. Dalším krokem ve snaze podpořit 

kulturu zanikajících hänjo bylo otevření muzea jim věnovaného na ostrově Čedžu, stejně 

jako založení školy, která má za úkol vyškolit novou generaci potápěček. V současné době 

jsou hänjŏ v obecném povědomí v měřítku celého světa, a to hlavně díky zařazení na 

seznam UNESCO.  

 

5.1 Proces zviditelnění v zahraniční 

 

 Hänjŏ si v posledních letech dobyly i světové renomé, a to hlavně díky své 

jedinečnosti. Na druhou stranu tím důvodem je i to, jak kriticky klesá jejich počet a díky 

tomu, že už žádné mladé aktivní potápěčky nejsou a ženy toto povolání už ani vykonávat 

nechtějí, spěje tento jedinečný způsob obživy k zániku. S ním společně zanikne ale i 

kulturní tradice, unikátní způsob života a charakteristická část ostrova Čedžu. Tímto 

problémem se začaly zabývat velké světové organizace, a tak hänjŏ neunikly ani 

pozornosti mnohých zahraničních médií, což vedlo až k procesu zviditelnění ve světě. 

Potápěčky hänjŏ byly představeny světu v mnohých médiích, ať už v tištěné formě novin a 

magazínů, ale také prostřednictvím internetových stránek a pomocí různých fotografických 

cyklů. Zhruba za posledních 20 let se články o vymírajících potápěčkách objevily snad ve 

všech velkých tiskových koncernech po světě, jmenovitě například v Los Angeles Times 

(USA, 1989), New York Times (USA, v letech 2005, 2014), Wall Street Journal (USA, 

2010), Vancouver Sun (Kanada, 2010),  East Day Shanghai (Čína, 2011), Jakarta Post 

(Indonésie, 2011), Washington Post (USA, 2012) South China Modern Post (Čína, 2013) 
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nebo The Guardian (Velká Británie, 2014). Co se týče magazínů, je výčet ještě několikrát 

četnější, avšak za zmínku stojí hlavně například CNN Travel (USA, 2010), National 

Geographic Magazine (USA), nebo ekonomický časopis Intelligent life (Velká Británie, 

2015) a v českém zastoupení to byl pak například magazín Reflex (2017). Všechna tato 

média vykreslují hänjŏ jako ohrožený druh ve všech odvětvích přes kulturu, historii, 

životní prostředí, politiku rybaření či ekonomiku a dostávají je tím do širokého povědomí 

veřejnosti na celosvětové úrovni.  

 V zahraničí se hänjŏ dostaly do povědomí lidí i díky kongresům různých světových 

organizací, které se konaly na ostrově Čedžu za účasti diváků a posluchačů z různých zemí 

celého světa.55 

  

5.2 Hänjo ve filmové tvorbě 

 

Během procesu popularizace témata hänjo jako unikátních potápěček na pokraji 

vymizení bylo natočeno i několik filmů jak dokumentárních, tak i populárních. I díky tomu 

na sebe upoutaly pozornost širokého spektra lidí. Dokumentární filmy vznikaly i v 

korejské produkci, ale byla to zejména zahraniční tvorba, která uvedla hänjŏ před zraky 

diváků mimo asijský region. V Jižní Koreji už nebylo nutné hänjŏ představovat, a tak na 

toto téma začaly vznikat nejen filmy populárního charakteru, ale také seriály. 

 

5.2.1 Dokumentární filmy 

 

Jedním z prvních dokumentárních filmů, který vznikl o potápěčkách hänjŏ byl 

natočen v roce 1975. Jedná se o film, jež dokumentuje život dvanáctileté dívky, která se 

učí, jak se stát hänjŏ. Film popisuje její každodenní život a to, jak od dvanácti let musí 

dívka pomáhat v domácnosti. Od tohoto věku jí její matka začíná učit řemeslu potápěčky, 

aby ve svých šestnácti letech mohla dostat své vlastní vybavení nutné k vykonávání této 

práce a mohla tak pokračovat v tradici ostrova Čedžu, a i své rodiny. Téměř půlhodinový 

                                                 

1. 55 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book II. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 52-

54. 
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dokument zachycuje, jak se mladá dívka společně s ostatními učí postupně potápět za 

pomocí techniky, kterou hänjŏ využívají a pro vykonávání jejich práce je zcela nezbytná.56  

Dokumentární filmy natočené na téma hänjŏ mají za úkol seznámit diváky se 

základní náplní práce potápěček. Popisují tedy jejich výjimečnou schopnost potápění se 

bez dýchacích přístrojů na dobu až několika minut, dále pak výstroj, šamanské tradice a 

rituály a v neposlední řadě i to, jak význačné pro ekonomiku ostrova jsou. Nejznámější 

dokumentární filmy vznikly v produkcích Korea Geographic korejské televizní stanice 

KBS a ve světovém měřítku pak v produkci National Geographic či organizace UNESCO, 

která jeden krátký snímek po zařazení na seznam nehmatatelného dědictví taktéž natočila. 

Posledním filmem, který také stojí za zmínku je snímek z roku 2013 s názvem Haenyeo: 

Woman of the sea, jenž byl uveden na filmovém festivalu Fargo.57  

 

 

5.2.2 Populární filmy 

 

Potápěčky hänjŏ se v populární tvorbě vyskytují výhradně v korejských filmech a 

seriálech. Pro Korejce jsou hänjo známým tématem, a tak se v korejské kinematografii 

příležitostně objevují. Asi nejznámějším korejských filmem takového druhu je Ino kongdžu 

z roku 2004 s anglickým názvem My Mother, the Mermaid. Snímek pojednává o ženě, 

která se snaží dozvědět víc informací o svém otci, ale když dorazí do jeho rodného města, 

vrátí se v minulosti do doby, kdy oba její rodiče byli mladí a teprve na začátku svého 

vztahu. V té době její matka pracovala jako hänjo. Ve filmu jsou záběry, které ukazují 

práci potápěček ještě v dobách před příchodem neoprenu, tedy v bílých bavlněných 

košilích. Snímek získal v Jižní Koreji na několika různých filmových festivalech mnoho 

nominací, a některé z nich byly proměněny na ocenění. Jedním z nejnovějších filmů je pak 

Gje-čchul halmang, pod anglickým názvem Canola, z roku 2016, který vypráví příběh 

mladé dívky, která se po dvanácti letech odloučení vrátí zpátky ke své babičce, jež se živí 

                                                 
56 Documentary on 12 years old Korean Haenyeo Diver (1975). 

57 Haenyeo: Woman of the Sea (2013). Režie: Igidbashian Alex, Jeong Daye, Sawicki Kevin. Fargo Film 

Festival. 
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jako potápěčka hänjŏ. Ve filmu je mimo jiné vidět i to, jak babička svou vnučku 

seznamuje se svým povoláním a představuje jí to, co řemeslo hänjŏ obnáší.58  

Co se týče korejských seriálů bylo téma hänjŏ zpracováno například v dramatu 

Tamnanun toda z roku 2009 známý pod anglickým názvem jako Tamra, the Island. Seriál 

se odehrává v 17. století v období království Čosŏn. Hlavní hrdinkou tohoto dramatu je 

mladá dívka, která se živí jako hänjŏ. Během seriálu je k vidění, jak dívka žije a jak 

provádí své řemeslo. Ve fiktivním příběhu se ovšem objevuje mnoho dobových 

nesrovnalostí jako například to, že mladá hänjo během potápění používá potápěčské 

ploutve, které v 17. století ještě nebyly vynalezeny.59 

 

5.3 Muzeum hänjŏ  

 Ve snaze o zachování povědomí o kultuře hänjŏ vzniklo na ostrově Čedžu v roce 

2006 i muzeum, které je potápěčkám věnováno. Proto se nachází i pro hänjŏ na 

významném místě, tedy na místě, kde v roce 1932 začalo jejich protijaponské hnutí.  

 Muzeum nabízí několik výstav, které mají za úkol obeznámit návštěvníky co 

nejlépe s kompletní kulturou a způsobem života potápěček. První výstava tedy zahrnuje 

modely domů, které hänjŏ obývaly a menší modely rybářských vesnic. Výstava se snaží co 

nejrealističtěji zobrazit způsob, jakým hänjŏ tráví svůj den, čím se většinou živí, nástroje, 

jež ke sběru mořských plodů využívají, a nakonec i tradice a rituály, které ženy pro lepší 

úlovek vykonávají. Druhá část výstavy návštěvníky seznamuje s potápěčskými oděvy, 

které se z bavlněných košil v 70. letech 20. století změnily na moderní neopren. S tím v 

expozici souvisí i využívání potápěčských brýlí a průřez historií podle historických zdrojů 

až po výskyt hänjŏ v současných médiích. Třetí a poslední část výstavy je věnovaná 

rybářskému průmyslu, kde návštěvníci najdou i různé modely rybářských sítí či lodí, které 

hänjo pro svou práci využívají. 

 Muzeum se angažuje v propagaci hänjŏ i tím, že vydalo několik publikací a brožur 

v korejštině i angličtině. Témata těchto publikací jsou rozsáhlá. Zahrnují příručky ke 

konaným konferencím, samostatné příběhy potápěček, fotoalba, publikace o vývoji 

                                                 
58 Canola (2016). Režie: Chang. Zio Entertainmen Inc. 

59 Tamra, the Island (2009). Režie: Jun Sang-ho. 
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potápěcího oděvu, sborník zpráv a článků o hänjŏ a publikace o životě a kultuře 

potápěček.60  

 

5.3.1 Festival hänjŏ 

  

 Na ostrově Čedžu se každoročně na přelomu září a listopadu koná muzeem 

pořádaný festival, který oslavuje kulturu hänjŏ. První ročník tohoto festivalu se konal v 

roce 2007, tedy rok po oficiálním otevření muzea. Festival trvá dva dny, a kromě průvodu 

ulicemi nabízí spoustu dalšího, jako například soutěž ve sběru mušlí, které se účastní 

studenti škol hänjŏ. Dalším lákadlem tohoto festivalu je i pěvecká soutěž potápěček či 

veřejné čtení knih, jejichž autorkami jsou potápěčky nebo příslušníci jejich rodin. V rámci 

tohoto festivalu si i samotní návštěvníci mohou vyzkoušet, jaké to je sbírat mořské plody 

holýma rukama, ale pouze na mělčině. Lákadlem bývá i to, že přes tyto dva dny má 

muzeum vstup zdarma. Devátý ročník tohoto festivalu v roce 2016 zaznamenal rekordní 

účast 45 000 tisíc návštěvníků, přičemž se festival stává víc a víc populární hlavně mezi 

zahraničními návštěvníky.61  

  

 

5.4 Školy hänjŏ 

  

 Na ostrově Čedžu vznikají různé pokusy a snahy o to, aby se podařilo zachovat 

řemeslo potápěček hänjŏ. Jednou z těchto snah je také otevření dvou škol, které mají za 

úkol přitáhnout k tomuto povolání nové ženy, jež by se zhostily práce profesionálních 

potápěček a pomohly tak zachovat staletou tradici. První takovou školou se v roce 2008 

stala škola Čedžu Hansupul Hänjŏ následovaná školou Pŏphwan Hänjŏ v roce 2015.  

 Škola Čedžu Hansupul Hänjŏ vznikla za účelem propagace potápěček, aby tak 

vešly do povědomí lidí. Od roku 2008 má škola zhruba něco málo přes 500 absolventů, a z 

toho každý rok mezi dívkami absolvuje kolem pěti chlapců. Škola je ale pouze krátkodobá 

a kurz trvá přibližně asi jen 4 měsíce. Studenti se během této doby učí o historii řemesla 

                                                 
60 Čedžu pakmulkwan. Oficiální stránky muzea hänjŏ. [online].  

61 Meet Jeju’s female divers in annual festival (Setkejte se s hänjŏ z Čedžu na výročním festivalu). Yonhap 

News Agency. [online]. 2016. 
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hänjo, jejich životě, kultuře a tradicích, přičemž umění potápění a sběru mořských plodů se 

pak učí od samotných potápěček hänjŏ. Ačkoliv je několika měsíční kurz na škole Čedžu 

Hansupul Hänjŏ převážně volnočasovou záležitostí, počet přijatých studentů je omezený. 

Zájem o tento kurz je ale velmi intenzivní, a tak potenciální studenti musí projít 

výběrovým řízením, neboť se hlásí každoročně až tři lidé na jedno volné místo. Této 

příležitosti mohou navíc využít i cizinci, což dopomáhá k vyššímu počtu uchazečů o 

kurz.62 

Na druhou stranu by se dalo říct, že škola Pŏphwan Hänjŏ je víc striktnější a 

profesionálnější, co se studentů týče. Mezi své žáky přijímá výhradně dívky na pětiměsíční 

kurz. I zde si studentky projdou nejprve teoretickou částí, mezi které patří přednášky o 

ekosystému ostrova Čedžu, první pomoci, technice potápění, jak vyrobit tchäwak, 

metodách dýchání či o různých zvucích moře. Celý tento kurz tvoří dohromady 80 hodin, z 

čehož 43 hodin je věnováno potápění, kde studentky mají vlastní mentorky z řad oficiálně 

registrovaných potápěček hänjŏ.63 

Nicméně bohužel žádný z absolventů těchto dvou škol se nemůže hned po 

dokončení stát opravdovou hänjŏ. K tomu, aby se tak stalo, by se studenti po dokončení 

školy museli nejprve stát právoplatnými členy některé z obcí hänjŏ, k čemuž je v první 

řadě nutný i jejich většinou odhlasovaný souhlas. Další nevýhodou je i to, že každý, kdo se 

chce stát registrovanou hänjŏ musí zaplatit registrační poplatek za členství, který je 

nezbytný k získání licence, 1 až 2 miliony korejských wonů, což v přepočtu čítá 20 až 40 

korun českých a přibližně stejnou sumu pak musí zaplatit i Národní federaci pro rybářskou 

spolupráci, jež poskytuje podporu rybářskému kolektivu na ostrově Čedžu.64 

 

5.5 Hänjŏ a světové organizace 

 

 Ještě předtím, než hänjŏ byly zapsány na seznam nehmatatelného národního 

dědictví UNESCO, prošly procesem mediální popularizace, která byla jednou z mnoha 

příčin toho, proč se o hänjŏ začaly zajímat mimo jiné i světové organizace. Všechny tyto 

instituce mají za cíl chránit vzácná světová dědictví. V posledních desítkách let se podařilo 

                                                 
62 I, Sung-ŭn. New school of sea women (Nová škola pro ženy moře). Korea JoongAng daily. [online]. 2014. 

63 Pŏphwan čomnjŏ maŭl hänjŏ hakkjo. Oficiální stránky školy Pŏphwan pro hänjŏ. [online]. 

64 I, Sung-ŭn. New school of sea women. Korea JoongAng daily. [online]. 2014. 
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přitáhnout k hänjŏ pozornost celého světa a získat tak zájem o jejich unikátnost. Zejména 

od roku 2012, kdy začaly probíhat snahy o to, aby se hänjo staly chráněným druhem. Už 

ale v té době byl pokles potápěček delší dobu alarmující. Upozornila na to světová média v 

podobě různých článků, fotografické cykly či dokumentární reportáže a populární filmy. 

 

5.5.1 Mezinárodní svaz ochrany přírody 

 

 Hlavním cílem Mezinárodního svazu ochrany přírody je zachování přírodních 

zdrojů. Svaz vznikl v roce 1948 se sídlem ve Švýcarsku a snaží se po celém světě o to, aby 

všechny ekologické zdroje byly udržitelné a zároveň příroda zůstala neporušena a nadále 

stejně rozmanitá.65 

 V roce 2012 tento svaz na ostrově Čedžu pořádal Kongres na ochranu světa, jež se 

koná každé čtyři roky. Neoficiálně se tomuto kongresu přezdívá „enviromentální 

olympiáda”, na kterou v době konání na ostrově Čedžu dorazilo na tisíce účastníků a 

ochranářských odborníků. Vláda ostrova na tomto shromáždění předložila návrh na 

ochranu místních přírodních zdrojů, stejně jako návrh na ochranu hänjŏ. Během dvou 

týdnů konání kongresu uspořádala vláda Čedžu dva workshopy, které měly za úkol 

zviditelnit právě potápěčky hänjŏ. Jedním z nich byla okružní cesta pro účastníky kongresu 

do muzea hänjŏ spojená s prohlídkou rybářských vesnic. Dalším pokusem o zviditelnění 

potápěček byly noviny Dynamic Jeju, které vycházely pouze v době konání kongresu a v 

nichž se opakovaně objevovaly články o tématech úzce spjatými s námětem hänjŏ. Na 

shromáždění pak také nechyběly ani výstavy a vystoupení, které hänjŏ propagovaly. Tyto 

pokusy se nakonec ukázaly být úspěšné a hänjŏ se tak dostaly do povědomí široké 

veřejnosti a Mezinárodním svazem ochrany přírody byly uznány za kulturní dědictví, jež 

stojí za to ochránit.66 

 

5.5.2 Nadace pro ženské profese a obchod 

  

                                                 
65 Oficiální stránky IUCN. [online]. 

66 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book II. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 56. 
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 Nadace pro ženské profese a obchod, anglicky zkráceně BPW, je nejstarší 

organizací svého druhu založena roku 1930 v Ženevě. Tato organizace se zaměřuje hlavně 

na to, aby ženám vytvářela dobré podmínky v jakémkoliv pracovním prostředí. Pracuje ale 

také na rozvoji programu pro různé pracovní síly a stará se o komunity pracujících žen i v 

rámci obchodu. Tato nestátní nezisková organizace je už tak rozsáhlá, že čítá na 30 000 

členů z celkového počtu 95 ti zemí.67 

 Každé tři roky nadace pořádá kongres zvaný BPW International a v roce 2014 se 

toto shromáždění konalo na ostrově Čedžu. Během tohoto pětidenního sjezdu byly hlavním 

tématem hänjŏ se zaměřením na to, že jsou samostatně, ale i v rámci komunity jakési 

domorodé podnikatelky. Na konkrétním sjezdu na Čedžu se sešlo přes 800 účastníků z více 

než padesáti zemí. Po celých pět dní konání byly účastníkům poskytnuty četné informace o 

problematice hänjŏ společně s mnohými fotografickými cykly, články či esejemi, s jejichž 

pomocí byly potápěčky hänjo vykresleny jako domorodé podnikatelky, které mají systém 

společné, kolektivní ekonomiky, sociálního podnikání a uplatňují ve svém společenství 

demokratickou vládu společného souhlasu.   

 Hlavní klíčovou myšlenkou této události bylo zejména zdůraznění místního 

folklóru a komunity. Částí kongresu i menší hala s výstavou, která měla podtrhnout kulturu 

potápěček a měla se zaměřit na ideu typického příkladu silné ženy, jež hänjŏ reprezentují. 

Dokonce to zahrnovalo i pár představení, která se zakládala na tématech, jež poukazovala 

na hlavní charakteristické prvky ostrova Čedžu, hänjo nevyjímaje. Program kongresu 

doplňovaly i tématické workshopy o hänjo a jeden z večerů byl pro hlavní představitele 

obohacen večeří v restauraci, kterou vlastní hänjŏ, kde mohli ochutnat autentické jídlo, 

kterým se hänjo živí. 130 účastníků bylo před začátkem shromáždění i na cestě po ostrově, 

kde kromě muzea hänjŏ navštívili i školy, které vyučují potápěčské kurzy společně s 

přednáškou o prastaré mytologii, která se ke kultuře potápěček váže. Účastníci byli 

seznámeni s tím, jak jsou potápěčky své práci oddané, většina z nich po celý jejich život.68  

Spolupráce s Nadací pro ženské profese a obchod od konání kongresu v roce 2014 

pokračuje i nadále.  

 

 

                                                 
67 Oficiální stránky BPW. [online] 

68 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book II. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 57. 
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5.5.3 United Cities & Local Governments 

 

Organizace United Cities & Local Governmets, zkráceně jen UCLG, je organizace, 

jež po celém světě zaštiťuje města, lokální a regionální vlády, i obecní sdružení. UCLG 

vznikla v roce 2004 spojením dvou jiných institucí: International Union of Local 

Authorities (IULA) a United Towns Organisation (UTO).  

V roce 2014 byla ostrovní provincie Čedžu zapojena do programu organizace 

UCLG, který se snažil protlačit kulturní aspekty do místních vládních správ. Člen správní 

rady Won Hui-rjŏng byl v témže roce tehdejší prezident části Asijsko-pacifického regionu 

v organizaci UCLG. Won Hui-rjŏng se zúčastnil nejprve Committee on Culture meeting v 

roce 2014 v Buenos Aires a o rok později, tedy v roce 2015 se zúčastnil i Culture Meeting 

v Bilbau. Na obou těchto sjezdech aktivně propagoval a prezentoval rysy, které jsou pro 

ostrov Čedžu charakteristické, zejména potápěčky hänjŏ.69  

 

5.6 Zařazení na seznam nehmotného dědictví UNESCO 

 

UNESCO ne vždy schvaluje žádosti, které jsou podávány za účelem uznání 

kulturních praktik. Tradice, jež usilují o to, aby se staly národním kulturním dědictvím 

musí splňovat několik podmínek. Podle organizace UNESCO musí být tyto kulturní zvyky 

zároveň tradiční záležitostí, prováděné v současné době a stále přetrvávající. Dále musí 

zahrnovat podmínku toho, že jsou po generacích předávány dál, jsou nějakým způsobem 

spjaté se životním prostředím a musí nějakým způsobem přispívat i identitě jedince i 

národa, jejich kontinuitě a v neposlední řadě i společenské soudržnosti. Posledními dvěma 

podmínkami pro uznání organizací UNESCO jsou už pak jen ty, že tradice musí mít 

reprezentativní hodnotu a musí být založeny na jisté komunitě. Tradice, jež aspirují na to, 

stát se národním dědictvím by měly propojit zároveň jisté schopnosti, znalosti, kulturní 

projevy jako jsou například kostýmy či kroje, hudební nástroje, písně či rituály. 

Od 1. července roku 2006 je ostrovní provincie Čedžu jako jediná v Jižní Koreji 

samosprávní jednotkou a v tomtéž roce se také konalo první fórum, na němž se začalo 

diskutovat o ustanovení hänjŏ za národní dědictví, jež by mělo být zařazeno na seznam 

                                                 
69 HILITY, Anne: Jeju Haenyeo: Stewards of the sea, Book II. Jeju Sea Grant Center. 2015. str. 58. 
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UNESCO. Toto setkání bylo uspořádáno Národní univerzitou Čedžu a konalo se 

každoročně až do roku 2010. Oficiální témata těchto výročních setkání se každý rok měnila, 

avšak jejich předmětem zůstával přibližně stejný obsah. Zprvu šlo komplexně o národní 

kulturní dědictví, ale o dva roky později, konkrétně tedy v roce 2008, už hlavním tématem 

sympózia bylo „Hänjo a Ama, nehmotné dědictví”. Po čtyřech letech od prvního setkání 

pak v roce 2011 samostatná vláda ostrova Čedžu vytvořila komisi pro zachování kultury 

hänjŏ v čele s místodržitelem pro hospodářství a životní prostředí společně se senátorkou 

rady provincie Čedžu, I Sun-hwou, jako pomocnou vedoucí. Primárním účelem této nově 

vytvořené komise byl pětiletý plán k tomu, aby organizace UNESCO ustanovila hänjŏ 

národním nehmatatelným dědictvím. Prvním úspěchem komise se ještě v tomtéž roce staly 

dvě setkání, za kterými stála senátorka I Sun-hwa, jejichž tématem bylo zachování 

vymírajícího fenoménu hänjŏ. Senátorka se snažila o to, aby zdůraznila jak se hänjo, které 

v historii stály na společenském žebříčku až téměř na samém dně, staly významným 

fenoménem, jež je v současné době mezinárodně proslulým. Na to hned navazovala i snaha 

o to, aby hänjŏ dosáhly oficiálního uznání od organizace UNESCO.  

 Dalším krokem k zachování unikátní tradice hänjŏ bylo setkání uspořádané v září 

roku 2012. Šlo o Kongres světové ochrany pořádaný Mezinárodním svazem ochrany 

přírody. Toto zasedání dalo podnět k tomu, aby se hänjŏ staly chráněnými, a tak 

výsledkem celého kongresu bylo to, že ještě v tom samém roce dosáhly hänjo titulu 

nehmotného kulturního dědictví v rámci Jihokorejské republiky.  

 O rok později, tedy v roce 2013, státní úřady ostrova Čedžu oznámily, že vynaloží 

snahu a oficiálně budou usilovat o to, aby organizace UNESCO celosvětově uznala hänjŏ a 

jejich způsob obživy za kulturní dědictví. V současné době o stejné uznání usilovalo i 

Japonsko se svými potápěčkami ama, které jsou obdobou korejských hänjo. Dalo by se říct, 

že šlo o jakousi neoficiální soutěž mezi těmito dvěma zeměmi, neboť přes návrh 

organizace UNESCO, aby obě země vstoupily do účasti o zápis na seznam světového 

kulturního dědictví společně, Jižní Korea nekompromisně trvala na oddělených přihláškách. 

V listopadu téhož roku svolal Kim Čung-u, člen Korejského národního shromáždění, 

veřejné slyšení k podpoře národní snahy protlačit hänjŏ na seznam UNESCO. Jen o pouhý 

měsíc později pak vláda ostrova Čedžu přistoupila podpisem dokumentu k závazku, že v 

roce 2014 upřednostní úsilí o zapsaní hänjŏ na seznam UNESCO. Vláda tomuto slibu 
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dostála a v březnu roku 2014 za podpory organizace Intangible Cultural Heritage Centre 

for Asia and the Pacific podala oficiální přihlášku.70  

 Každoroční výběrový postup má sám o sobě několik různých stupňů stádií. Jedná 

se o patnácti měsíční proces, ve kterém každá země může podat pouze jeden návrh v rámci 

jedné kategorie. Ze všech těchto přihlášek se pak vybere pouhých 50, jež se dostanou k 

oficiálnímu posouzení komisí. Konkrétně v roce 2014, kdy Jižní Korea usilovala o uznání 

hänjŏ za kulturní dědictví, UNESCO obdrželo přihlášky v celkovém počtu od 61 zemí. Ty 

pak UNESCO muselo seřadit podle jejich závažnosti přihlášek a eliminovat tak počet 

přihlášek na pouhých 50. Tento proces eliminace v roce 2014 vyřadil na prvním místě 37 

přihlášek Číny, na druhém místě pak 22 přihlášek Japonska a na třetím místě 16 přihlášek 

Jižní Koreje. Hänjŏ a jejich kultura byly ve výsledku ale jedněmi z těch, které UNESCO 

nechalo postoupit do konečného výběrového řízení. V roce 2016 nakonec komise uznala, 

že hänjŏ jsou na pokraji vyhynutí a na základě závažnosti tohoto problému ustanovila 

hänjŏ za nehmatatelné kulturní dědictví. Staly se tak druhými v této kategorii pro Jižní 

Koreu. Další unikát, který uspěl a byl na tento seznam v roce 2009 připsán, byl 

šamanistický rituál Jongungut, který je taktéž úzce spjatý právě s hänjŏ. Zmíněný rituál se 

provádí k uctívání bohyně moře a větru, Jongun, která má za úkol ochraňovat všechny 

rybáře a potápěčky.  

 

5.6.1 Oficiální rozhodnutí komise organizace UNESCO 

 

 30. listopadu roku 2016 komise organizace UNESCO uznala hänjŏ na základě 

jejich jedinečnosti za nehmotné kulturní dědictví Jižní Koreje. Potápěčky hänjŏ byly 

uznány významnými pro svou mimořádnost, co se týče způsobu práce i života, také pro 

kulturní obohacení zejména v oblasti vlastních pracovních písní a šamanských rituálů, ale i 

pro svůj tradiční způsob předávání znalostí z generace na generaci. Hänjŏ dokázaly, že pro 

ostrov Čedžu jsou nezbytnou součástí, neboť svou kulturou jsou pro ostrov nedílným 

charakteristickým prvkem. Způsob jejich obživy je ekologicky šetrný a podle organizace 

UNESCO mohou hänjŏ zvýšit povědomí o důležitosti práce žen v rámci kulturního 

dědictví a zároveň se doufá, že jejich zařazení na seznam pomůže v mezinárodní kulturní 

                                                 
70 Vyplněná přihláška je součástí přílohy práce 
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výměně mezi korejskými hänjŏ a jinými kulturami žen, které provádějí podobnou práci v 

jiných částech světa.71 

 

5.6.2 Hänjo po zapsání na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO 

 

 Nedá se ještě s přesností říct, jestli tento krok nějak výrazně pomohl řemeslu hänjŏ 

na ostrově Čedžu. V posledních desítkách let sice stoupá zájem o jejich unikátnost, avšak 

nevzniká zájem o začlenění se do kolektivu a rozšíření řad jako takových. Ke konci roku 

2018 to budou teprve dva roky, co jsou hänjŏ zapsány na seznamu nehmotného kulturního 

dědictví UNESCO, a tak se nedá s přesností říct, jestli tato skutečnost měla za poslední dva 

roky na řemeslo potápěček nějaký dopad. Korejský stát se ale dál snaží přispívat jejich 

rozvoji, ale ani tyto společné snahy zatím nedokázaly přivést k potápěčskému povolání 

novou generaci dívek.  

Přitom průzkum z roku 2017 naopak ukázal, že došlo k dalšímu poklesu aktivních 

potápěček. Na rozdíl od roku 2014, kdy počet hänjŏ vykazoval číslo 4507, k roku 2017 už 

to bylo pouhých 4003 potápěček. Z toho pak větší polovina žen mezi 30. a 50. rokem 

života tvořila 2298 a zbylý počet pak tvořily seniorky, z nichž některé přesahovaly 70. rok 

života.72  

  

                                                 
71 Decision of the Intergovernmental Committee: 11.COM 10.B.24. UNESCO. [online] 2016. 

72 Hänjŏ, segjero hjanghada (Hänjŏ, klíč ke světu). [online] 2017. 
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6. MOŽNÉ VYHLÍDKY DO BUDOUCNA 

 

6.1 Pokusy o zachování řemesla hänjŏ 

 

Již v předchozí kapitole byly uvedeny všechny možné pokusy o upozornění na 

hänjŏ jako pracovnice, jejichž řemeslo pomalu zaniká. K zachování tohoto povolání a 

práce, jež je pro ostrov Čedžu jedním z charakteristických rysů, bylo vynaloženo mnoho 

úsilí, a to jak ze strany korejské vlády, ale také z iniciativy různých světových organizací. 

V krátkém shrnutí se mezi snahy o ochranu hänjŏ ze strany korejské vlády řadí 

kompenzace za poplatky, které se musí platit kvůli licencím nutným k legálnímu potápění 

a sběru a v posledních zhruba dvaceti letech jde i o zdravotní péči, kterou stát potápěčkám 

poskytuje. Kromě potápěčských obleků byla zavedena i další bezpečnostní opatření, která 

mají hänjŏ usnadňovat práci a v neposlední řadě se stát zasloužil i o to, aby na ostrově 

vzniklo muzeum věnovaný unikátní náplni práci hänjŏ, které každoročně pořádá festival, 

jež má za úkol obeznámit širokou veřejnost s touto problematikou. A samozřejmě jsou to 

dále školy hänjŏ, které pořádají letní kurzy pro zájemce, jež se díky tomu mohou naučit 

řemeslu hänjŏ. Jedná se ale spíše o volnočasovou aktivitu, neboť po absolvování kurzu je 

třeba být členem rybářské obce a vlastnit platnou licenci opravňující k potápění a lovu, aby 

se člověk mohl stát opravdovou hänjŏ. V rámci úsilí o zachování řemesla hänjo se na 

ostrově Čedžu konalo hned několik konferencí, kterých se zúčastnili tisíce odborníků z 

celého světa. Jmenovitě se jednalo o kongres Mezinárodního svazu ochrany přírody v roce 

2012, na němž se světoví odborníci na ekologii dozvěděli o problému s klesajícím počtem 

aktivních hänjŏ a snažili se najít řešení, které by v současné situaci mohlo pomoci. 

Obdobně pak o dva roky později, tedy v roce 2014 probíhalo shromáždění BPW 

International pořádaný Nadací pro ženské profese a obchod. Na tomto shromáždění byly 

hänjŏ veřejnosti a účastníkům vykresleny jako původní podnikatelky, jež jsou pro ostrov 

Čedžu neodmyslitelnou součástí. To vše nakonec vedlo k tomu, že se korejská vláda 

nakonec podala žádost organizaci UNESCO, která uspěla a v roce 2016 byly hänjŏ 

zapsány na seznam národního nehmatatelného dědictví. 

Ovšem jádrem celé myšlenky pokusu o zachování řemesla hänjŏ je závažnost 

celého problému, kterému se odborníci snaží najít řešení. Pokouší se zjistit, zda existuje 
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nějaká možnost, která by dokázala obnovit zájem o povolání hänjŏ tak, aby dokázalo přežít 

a regulérně fungovat i v současné moderní době. Jde tedy o to, aby se dokázaly udržet 

tradiční praktiky, ale zároveň se ztotožnily s moderní dobou. V podstatě to tedy znamená 

to, že se kultura potápěček hänjŏ musí souběžně vyvíjet s dopředu postupující dobou, aby 

udržely krok i s čím dál tím více se vyvíjejícími zařízeními. Odborníci a ekologové se 

snaží o to, aby světu ukázali hänjŏ jako něco, co má letitou tradici, ale přesto mají šanci se 

uchytit i v současné době. Práce, kterou hänjo vykonávají prochází momentálně jistým 

procesem obnovení, přičemž se na ně zaměřují mnohá média a je na ně soustřeďována 

pozornost široké veřejnosti. Stávají se známými hlavně pro svůj ekologicky šetrný způsob 

práce a kolektivní ekonomiku. Podle odborníků by mohly mít hänjŏ přínos i v oblasti 

biologie. Nešlo by tedy pouze o sběr mořských plodů, ale zároveň by mohly i 

katalogizovat své objevy z podmořského prostředí. V návaznosti na tuto možnost by pak 

Jeju Education Department mohlo zřídit vzdělávací program, během kterého by samotné 

hänjŏ mohly seznamovat studenty s podmořskou flórou a faunou v okolí ostrova Čedžu.  

 

 

6.2 Šance řemesla hänjŏ jako udržitelné profese podle definice Ernesta 

Greenwooda 

 

Podle studie odborníka Im Ä-duka jsou k vykonávání profese nutné jisté atributy. 

Vychází přitom z definice Ernesta Greenwooda z roku 1957. Podle této definice musí 

každá profese disponovat systematickou teorií, pravomocí, etickým kódem, musí být 

schválena komunitou a měla by se projevovat i kulturně. Na základě této teorie se pak 

autor studie Im Ä-duk snaží zodpovědět otázku, zda existuje možnost, že by profese hänjo 

mohla být udržitelná.  

 

6.2.1 Systematická teorie a pravomoce řemesla 

 

Avšak podle této studie nemají hänjŏ žádný základ systematické teorie. Byly zde 

sice jisté pokusy o to, dát takové teorii celkovou podobu, neboť hänjo disponují vším, co 

Ernest Greenwood považuje za důležité. Hänjŏ charakterizují jejich pracovní metody a 

technika potápění, potápěcí oděv i nástroje používané ke sběru mořských plodů. Potápěčky 
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mají svou vlastní kulturu, folklór i s řemeslem spojené tradice. Žádný z pokusů o sestavení 

jednotné teorie nebyl zcela úspěšný.73 

Podle Geenwooda je zásadní bod v tom, že pro vykonávání jistého druhu práce, 

musí být vždy někdo, kdo bude fungovat jako školitel. Jeho definice tvrdí, že bez důkladné 

přípravy, školení a znalostí základní teorie není možné práci vykonávat na profesionální 

úrovni. Z tohoto důvodu existují školy a dále i různá vzdělávací centra a školící zařízení, 

neboť k vykonávání každé práce jsou minimálně základní znalosti teorie dané práce nutné. 

Konkrétně hänjŏ až do nedávné doby žádná vzdělávací zařízení se zaměřením na potápění 

neměly. V současné době existují dvě školy, které fungují spíš jako letní kurz, ale ještě v 

minulém století žádná teoretická ani praktická výuka neprobíhala. Znalosti se předávaly 

ústně bez jakéhokoliv systému z generace na generaci.74 Pokud se touto definicí budeme 

řídit, vyplyne v konečném výsledku to, že hänjŏ nebudou moci v budoucnosti fungovat 

jako profese, která by se dala udržet a mohla se zároveň i dál rozvíjet.75  

 

6.2.2 Zařazení v komunitě 

 

Definice z roku 1957 dále uvádí, že každá profese musí tvořit i jistý komunitní 

celek, v němž fungují i druhy autority. Tuto autoritu většinou ztvárňuje člověk nebo lidé, 

kteří mají v daném profesním odvětví nejvíc zkušeností nebo jsou nejvíc zruční či úspěšní. 

Takoví lidé jsou pak širokou komunitou považováni za představitele konkrétního 

profesního kolektivu. Popřípadě se tito lidé mohou stát sami školiteli pro nováčky v 

komunitě. V konkrétním případě potápěček hänjŏ se dá říct, že i v jejich společnosti něco 

takového funguje. Pokud se chce do komunity zařadit nová potápěčka, musí být schválena 

celým kolektivem, jemuž dominují nejstarší a nejzručnější z potápěček. Každá přímořská 

vesnice takovou komunitu má, pokud ve vesnici hänjŏ žijí. Titulem hänjŏ se tudíž nemůže 
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pyšnit nikdo, kdo není komunitou schválen. Protože však hänjŏ nedisponují žádným 

oficiálním vzdělávacím systémem, musí být nové potápěčky zaučeny jinými, staršími 

příslušnicemi tohoto povolání. Kromě znalostí techniky potápění, nutného vybavení a 

pravidel opravňujících k držení licence, má komunita hänjŏ i vlastní požadavky k tomu, 

zda novou potápěčku přijmou či ne. V tomto ohledu je důležitý původ ženy, která se o 

povolání hänjo zajímá. Automatické oprávnění mají ženy, které z dané vesnice pocházejí, 

popřípadě se do ní přivdaly. Avšak ženy, které se do vesnice pouze přistěhovaly, musí 

podstoupit jistý druh atestace komunity hänjŏ.76  

Pokud se ale podaří, že se žena či dívka do komunity potápěček dostane, musí 

počítat s tím, že i tady jako v každém jiném společenství fungují zásady hierarchie. I tento 

je Greenwood ve své definici popisuje. V případě hänjŏ se společnost dělí pouze do tří 

kategorií, které se různí podle stupně dovedností potápěčky. Těmi jsou začátečnice, které 

se teprve postupně řemeslu učí a potápí se spíše v mělčích vodách. Druhým stupněm jsou 

středně pokročilé potápěčky a třetím nejvyšším stupněm jsou nejzručnější potápěčky, které 

se potápí do největších hloubek a jsou schopny tam vydržet nejdelší dobu. Toto řazení 

funguje nejen na základě schopností, ale podle tradičních korejských hodnot i podle věku. 

Podle pozice, kterou každá potápěčka v komunitě hänjo zastává se určuje nejen to, na 

kterých místech se bude potápět, ale také například to, jaké místo zaujme u ohně v pultŏku. 

Nejstarší a nejzručnější potápěčky pak vždy sedí co nejblíže otevřenému ohni.77     

 

6.2.3 Etický kód  

 

Greenwoodova definice dále uvádí i to, že každá profese musí disponovat jistým 

etickým kódem, který se zpravidla dělí na formální a neformální.78 V případě hänjŏ však 

neexistují žádná striktně předepsaná pravidla. Všechny zásady, které se povolání týkají 

jsou v podstatě nepsané a předávají se ústně. Etický kód u hänjo se proto dá rozdělit do 
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dvou skupin, jimiž jsou pravidla pro vykonávání práce a zásady chování v komunitě. 

Hänjŏ se potápějí ve skupinkách či minimálně po dvou, avšak nikdy ne samy, neboť 

během práce mohou nastat různé komplikace. Z tohoto důvodu musí být v komunitě 

zachováván jistý řád, aby mohla spolupráce probíhat bez jakýchkoliv problémů. Etické 

zásady v oblasti vykonávání práce by se daly specifikovat jako nepsaná pravidla pro 

kvalifikaci, neboť nikde neexistují oficiální směrnice, které by nařizovaly, jak má přesně 

způsobilost pro vykonávání dané práce vypadat. Neexistuje ani žádná lhůta, která by 

udávala platnost členství v komunitě. Živoucím důkazem tohoto tvrzení jsou zejména v 

současné době hänjŏ, jejichž věk dosahuje i hranice 90 ti let, a přesto jsou stále aktivními 

potápěčkami. Druhým etickým kódem jsou pravidla pro to, jak se ženy chovají ve své 

komunitě. Nejde totiž pouze o kolektivní potápění a sběr mořských plodů, ale také o jiné 

povinnosti v rámci společnosti. Hänjŏ se společně musí starat i o zdroje mořských plodů, 

aby nenarušily svou prací běžné fungování běhu podmořského světa. V podstatě jde o to, 

že hospodářsky obdělávají mořské dno, ale nesmí díky jejich práci dojít k tomu, že by z 

části moře, který připadá jejich vesnici, neměly zcela vymizet plody, které tam sbírají. 

Proto se například starají i o reprodukci mořských řas a chaluh. Pokud se ale hänjŏ zrovna 

nepotápí, starají se a pomáhají i při běžném chodu vesnice. V případě, že některá z 

potápěček se těchto akcí odmítá účastnit, je možné, že v tom případě komunita rozhodne o 

odebrání jejího titulu hänjŏ.79  

 

6.2.4 Znaky kultury v řemesle 

 

To, že hänjŏ jako kolektiv pracujících žen mají i svou vlastní kulturu je naprosto 

jasné. Povolání potápěček má několika set letou tradici a díky tomu se na ni v průběhu 

staletí nabalilo i mnoho kulturních prvků. Jedním již výše zmíněným takovým prvkem je 

pultŏk. Kameny obehnané prostranství s ohništěm uprostřed, kde hänjo tráví svůj čas, když 

zrovna nejsou na lovu pod hladinou moře. Na tomto místě nejen, že dochází k různým 

drobným pracím s úlovkem a snahou usušit se díky teplu ohně, ale hlavně jde o takový 

kulturní střed. Pultŏk je pro hänjŏ místem, kde si předávají své rady a snaží se jimi poučit i 

mladší potápěčky. Místo nějakého školení si takto ústně předávají své zkušenosti, aby se 
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tak samy mohly ve své práci nadále zdokonalovat. Hänjŏ jsou díky tomu v podstatě úzce 

spjatou komunitou, kde, když nastane problém, snaží se ho kolektivně vyřešit, i když jde 

třeba jen o jednu z žen. Potápěčky také ctí tradiční hodnoty, které se dochovaly z 

konfuciánských zásad, a proto se v jejich řemesle například odráží i úcta ke starším i 

zkušenějším. Mimo to jsou dalším kulturním projevem tradiční pracovní písně, které hänjŏ 

zpívají před tím, než se vydávají na moře. Většina písní popisuje to, jak těžká jejich práce 

ve skutečnosti je a to, jak únavný život díky své práci mají. A v neposlední řadě jsou 

dalším z kulturních prvků i šamanské rituály. Každá vesnice má svou vlastní svatyni a 

každý rok se při významných událostech konají rituály, které mají za úkol prokázat čest 

bohům, kteří mají, co dočinění hlavně s mořem a hojnou úrodou. Tyto rituály jsou pak 

úzce spjaty se zvyklostmi hänjŏ.80      
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ZÁVĚR 

 V celém textu bakalářské práce jsem se snažila mimo charakteristiku řemesla 

zejména o popis sociálního vývoje potápěček v kontextu historických událostí a zároveň o 

odůvodnění zařazení hänjŏ na seznam nehmotného dědictví UNESCO.  

Přestože hänjŏ stály na nejnižším společenském žebříčku v podstatě po celou dobu 

historie, hrály v ní důležitou roli a staly se nedílnou součástí pro rozvoj ekonomiky ostrova 

Čedžu. Postupem času, zejména v posledních desítkách let, začalo postupně docházet ke 

zlepšování podmínek pro práci, avšak zájem o ni postupně zcela vymizel. Zlomovým 

bodem se stala 60. a 70. léta, kdy práce potápěček byla nejvýdělečnější, ale nijak jim to 

nepomohlo ve společenském postavení. Patriarchální společenství je v té době 

nepovažovalo za významné, i když pro ekonomický růst ostrova jistě důležité byly. 

Počáteční ranou byla státem vydaná směrnice pro sběr mořských plodů v roce 1962. Hänjŏ 

se té době ještě dařilo zachovat si svou pozici a jejich počet stoupl na historicky nejvyšší 

počet, ale bohužel od dob 70. let už mladé ženy v tomto povolání neviděly žádnou 

perspektivu ani možnost solidního výdělku a raději se uchýlily k povoláním, která nebyla 

tak náročná nebo byla finančně lépe ohodnocena. Z tohoto důvodu začal počet aktivních 

potápěček neustále klesat. Důkazem toho je, že v dnešní době už polovina aktivních hänjŏ 

není mladší padesáti let.  

Z tohoto důvodu se začaly vyvíjet snahy ze strany Jižní Koreje a světových 

organizací, aby se toto povolání podařilo zachovat. Hänjŏ v několika posledních desítkách 

let prochází obdobím popularizace a jihokorejská vláda se nadále snaží je podporovat 

finančními dotacemi. Ovšem při průběhu analýzy dokumentů a dostupných zdrojů bylo 

dokázáno, že i přes veškeré snahy počet žen, které by se chtěly věnovat povolání hänjŏ 

klesá. Přikloníme-li se k definici profese Ernesta Greenwooda z roku 1957, mohlo by 

k jejich zachování přispět to, že by se zřídil systém pravidelné výuky a praxe pro mladé 

dívky a ženy.  
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CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING 
OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR THE 
SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

Eleventh session 
Addis-Ababa, Ethiopia 

28 November to 2 December 2016 

Nomination file no. 01068 
for inscription in 2016 on the Representative List 
of the Intangible Cultural Heritage of Humanity 

A. State(s) Party(ies) 

For multi-national nominations, States Parties should be listed in the order on which they have mutually agreed. 

Republic of Korea 

B. Name of the element 

B.1. Name of the element in English or French 

Indicate the official name of the element that will appear in published material. 
Not to exceed 200 characters 

Culture of Jeju Haenyeo (women divers) 

B.2. Name of the element in the language and script of the community concerned,  
if applicable 

http://thehaenyeo-school.com/
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/vQJi00gOmp3-KQ
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Indicate the official name of the element in the vernacular language corresponding to the official name in English or 
French (point B.1). 

Not to exceed 200 characters 

제주해녀문화 

B.3. Other name(s) of the element, if any 

In addition to the official name(s) of the element (point B.1) mention alternate name(s), if any, by which the element is 
known. 

Culture of Jeju Jamnyeo 
Culture of Jeju Jamsu 

C. Name of the communities, groups or, if applicable, individuals concerned 

Identify clearly one or several communities, groups or, if applicable, individuals concerned with the nominated element. 
Not to exceed 150 words 

Haenyeo are women divers who dive for marine products, including top-shells, sea urchins, 
abalone, and agar, without using breathing apparatuses. There are about 4,500 haenyeo on Jeju 
Island. Village fishery cooperatives (eochongye) have exclusive fishing rights over the sea near 
their villages. There are 100 village fishery cooperatives on Jeju Island. Haenyeo associations 
(haenyeohoe), affiliated with the village fishery cooperatives, are voluntary organizations of 
haenyeo. In addition to the haenyeohoe and eochongye, the Committee for Safeguarding Jeju 
Haenyeo Culture was established in 2011, following Jeju Province Ordinances. 

D. Geographical location and range of the element 

Provide information on the distribution of the element within the territory(ies) of the submitting State(s), indicating if 
possible the location(s) in which it is centred. Nominations should concentrate on the situation of the element within the 
territories of the submitting States, while acknowledging the existence of same or similar elements outside their 
territories, and submitting States should not refer to the viability of such intangible cultural heritage outside their territories 
or characterize the safeguarding efforts of other States. 

Not to exceed 150 words 

The culture of Jeju haenyeo exists throughout Jeju Island since Jeju haenyeo live in most 
coastal villages on the island as well as on neighboring islets. 

Although diving for marine products, muljil is also practiced in coastal villages on the mainland 
and several other islands in Korea, the majority of haenyeo live on Jeju Island. The diving work 
in locations other than Jeju Island was primarily taught by Jeju haenyeo, who have practiced 
seasonal work outside Jeju Island as migrant workers. The haenyeo in other regions are either 
those who migrated from Jeju Island or local women. Diving work by men and women is also 
found in parts of Japan. 

E. Contact person for correspondence 

E.1. Designated contact person 

Provide the name, address and other contact information of a single person responsible for all correspondence 
concerning the nomination. For multi-national nominations provide complete contact information for one person 
designated by the States Parties as the main contact person for all correspondence relating to the nomination. 

Title (Ms/Mr, etc.): Ms 

Family name: Jeong 

Given name: Eunseon 
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Institution/position: International Cooeration Division, Cultural Heritage Administration/ 
Programme Specialist 

Address: 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Republic of Korea 

Telephone number: +82 42 481 4749 

E-mail address: ejeong@korea.kr 
 

E.2. Other contact persons (for multi-national files only) 

Provide below complete contact information for one person in each submitting State, other than the primary contact 
person identified above. 
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1. Identification and definition of the element 

For Criterion R.1, the States shall demonstrate that ‘the element constitutes intangible cultural heritage as defined in 
Article 2 of the Convention’. 

Tick one or more boxes to identify the domain(s) of intangible cultural heritage manifested by the element, which 
might include one or more of the domains identified in Article 2.2 of the Convention. If you tick ‘other(s)’, specify the 
domain(s) in brackets. 

 oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage  

 performing arts 

 social practices, rituals and festive events 

 knowledge and practices concerning nature and the universe 

 traditional craftsmanship 

 other(s) (     ) 

This section should address all the significant features of the element as it exists at present. 

The Committee should receive sufficient information to determine: 

a. that the element is among the ‘practices, representations, expressions, knowledge, skills — as well as the 
instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith —’; 

b. ‘that communities, groups and, in some cases, individuals recognize [it] as part of their cultural heritage’; 

c.  that it is being ‘transmitted from generation to generation, [and] is constantly recreated by 
communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history’; 

d. that it provides communities and groups involved with ‘a sense of identity and continuity’; and 

e. that it is not incompatible with ‘existing international human rights instruments as well as with the 
requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development’. 

Overly technical descriptions should be avoided and submitting States should keep in mind that this section must 
explain the element to readers who have no prior knowledge or direct experience of it. Nomination files need not 
address in detail the history of the element, or its origin or antiquity. 

(i) Provide a brief summary description of the element that can introduce it to readers who have never seen or 
experienced it. 

Not fewer than 150 or more than 250 words 

Jeju Island, off the southern coast of mainland Korea, is a volcanic island with a population of 
about 600,000 people. Some landforms of the island were inscribed on the List of World 
Heritage in 2007. An average Jeju haenyeo holds her breath for one minute while diving ten- 
meter underwater to gather marine products. When a haenyeo exhales after each dive, she 
makes a unique sound called "sumbi-sori." A haenyeo works for six to seven hours a day in 
summer and four to five hours in winter. She dives about ninety days a year. The income 
generated from diving work significantly contributes to Jeju households. 

A Jeju haenyeo has her own mental map of the sea, including the location of reefs and the 
habitat for shellfish. She also has a command of local knowledge on the winds and tides. The 
maps and knowledge are acquired through repeated diving experience by each haenyeo. Most 
Jeju haenyeo rely upon upper-skilled haenyeo’s (sanggun) weather forecast for diving rather 
than listening to the offical forecasts. 

Jeju haenyeo communities practice a shamanistic ritual for the goddess of the sea (jamsugut). 
The ritual includes prayers for safety at sea and an abundant catch. The ritual has a part for the 
haenyeo to sing a song called “Seoujet-Sori.” “Haenyeo Norae” (Haenyeo Song), which used to 
be sung while rowing their boat out to the sea for diving, has been an important part of Jeju 
haenyeo culture. 

(ii) Who are the bearers and practitioners of the element? Are there any specific roles or categories of persons with 
special responsibilities for the practice and transmission of the element? If yes, who are they and what are their 
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responsibilities? 
Not fewer than 150 or more than 250 words 

The practitioners of diving work are called haenyeo in most villages, but jamnyeo or jamsu are 
also used in several villages. A haenyeo learns diving skills by watching more experienced 
divers and listening to their experiences. One can improve one’s skills through practice over 
time. The diving work is typically transmitted among women in families, from mothers to 
daughters and from mothers-in-law to daughters-in-law. In this way, the culture of Jeju haenyeo, 
including the diving work, has been transmitted within the Jeju haenyeo community over many 
generations. 

Based on the level of diving skills, the members of the Jeju haenyeo community are classified 
into three groups: upper-skilled divers (sanggun), middle-skilled (junggun), and lower-skilled 
called (hagun). The sanggun haenyeo, with years of practice, are the best divers who have the 
best command of the knowledge on the reefs and marine products, and they often lead haenyeo 
associations. From the sanggun, other Jeju haenyeo learn diving skills, relevant knowledge, and 
a sense of responsibility for the communities.   

Since the village fishery cooperatives have exclusive fishing rights over the sea near their 
villages, anyone who wants to work as divers must join the cooperatives and the haenyeo 
associations. Therefore, the village fishery cooperatives and the haenyeo associations are 
primarily responsible for the practice and transmission of the culture of Jeju haenyeo. 

(iii) How are the knowledge and skills related to the element transmitted today? 

Not fewer than 150 or more than 250 words 

Jeju haenyeo are not born with special physical conditions fit for diving, but they have trained to 
become strong and skillful through practice. In the past, it was expected that most young girls in 
the coastal villages would learn the diving skills in the shallow patch of practice sea called “the 
sea for babies.” Since the 1970s, however, choosing to be a haenyeo as a profession has 
become a deliberate decision rather than a natural course for all women. Today, nonetheless, 
the Jeju haenyeo community in each village still plays the role of a vocational school for the new 
haenyeo. The Haenyeo School, which was established in 2008 by a village fishery cooperative, 
has been teaching diving skills in a more systemic way.  

The diving work, as one Jeju haenyeo emphasizes, is “learned according to the situation.” As is 
true of many forms of hunting and fishing, in diving work, a haenyeo may refuse to reveal 
knowledge essential for becoming an expert. At the bulteok, a type of outdoor fireplace at the 
seashore, or more modern facilities for haenyeo to rest, novices acquire relevant knowledge, 
motivation to improve skills, and a sense of responsibility by listening to others’ experiences, 
especially from sanggun haenyeo.  

In this way, the culture of Jeju haenyeo, including the diving work, is transmitted through 
generations in the Jeju haenyeo community while it has also been taught at schools and the 
Haenyeo Museum. 

(iv) What social functions and cultural meanings does the element have today for its community? 

Not fewer than 150 or more than 250 words 

The culture of Jeju haenyeo is an essential part of Jeju people’s identity since most people have 
had haenyeo in their families. The image of a haenyeo, fearlessly plunging into the wild sea 
relying upon a small buoy (tewak), vividly symbolizes the spirit of Jeju people. This is the reason 
why the Jeju Provincial government designated haenyeo as the representative character of Jeju 
Island while “Haenyeo Norae” has been a favourite song among many Jeju people. 

Due to the volcanic soil, Jeju Island is not fertile enough for large-scale agriculture, so Jeju 
haenyeo had once been the primary breadwinners in their families. Furthermore, the income 
generated in the specially designated parts of the sea through collective work used to be used 
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for community projects. For example, all of the earnings from the area called “the sea for 
schools” were used to build primary schools for community children. This demonstrates the spirit 
of solidarity and harmony among the haenyeo and their communities.  

Thanks to the eco-friendly foraging methods, the diving work of Jeju haenyeo promotes 
sustainability. The human desire for a big catch is counterbalanced by each individual’s limited 
capacity to remain underwater without the aid of breathing equipment. The community as a 
whole decides the number of days for diving each year, regulates working hours and the 
minimum size of the catch, and prohibits the use of some technology to avoid excessive fishing. 
The culture of Jeju haenyeo is an example of living in agreement with nature. 

(v) Is there any part of the element that is not compatible with existing international human rights instruments or with the 
requirement of mutual respect among communities, groups and individuals, or with sustainable development? 

Not fewer than 150 or more than 250 words 

The culture of Jeju haenyeo contributes to the advancement of women’s status by encouraging 
public appreciation of women’s work in Korean society, which is often characterized as a male-
centred Confucian culture. The independent and strong Jeju haenyeo have been regarded as a 
symbol of gender equality.  

Jeju haenyeo have a deep sense of respect among themselves. They are competitors in 
gathering marine products while being trusting companions in their dangerous work in the sea. 
During a dive, they make sure that they work in groups to monitor the safety of other nearby 
haenyeo. To allow the less-fit senior haenyeo have some catch, haenyeo associations often 
designate relatively safe parts of the sea as “the sea for grandmothers,” where only the elderly 
haenyeo can dive.  

The haenyeo association in each village is a citizens’ assembly as well as a community for 
economic production. At the meetings, members discuss and decide the dates to start and end 
the diving season in each year. When there are important community events such as weddings 
or funerals, the association decides how long they will suspend their diving work. The 
cooperative nature of diving work enables decisions to be reached through consensus in most 
cases. 

The culture of Jeju haenyeo is an example of sustainable development. There is a symbiotic 
relationship between Jeju haenyeo and their catches. They weed the intertidal zone regularly to 
help the marine species grow well and call the sea their “underwater field.” 

2. Contribution to ensuring visibility and awareness and  
to encouraging dialogue 

For Criterion R.2, the States shall demonstrate that ‘Inscription of the element will contribute to ensuring visibility and 
awareness of the significance of the intangible cultural heritage and to encouraging dialogue, thus reflecting cultural 
diversity worldwide and testifying to human creativity’. This criterion will only be considered to be satisfied if the 
nomination demonstrates how the possible inscription will contribute to ensuring visibility and awareness of the 
significance of the intangible cultural heritage in general, and not only of the inscribed element itself, and to encouraging 
dialogue which respects cultural diversity. 

(i) How can inscription of the element on the Representative List contribute to the visibility of the intangible cultural 
heritage in general and raise awareness of its importance at the local, national and international levels? 

Not fewer than 100 or more than 150 words 

Inscription of Jeju haenyeo culture will help Koreans, including Jeju Islanders, become better 
aware of the significance of local lifestyle and knowledge as integral parts of their cultural 
heritage. Eventually, they will have a more comprehensive and balanced perspective on ICH 
safeguarding.   

Inscription of Jeju haenyeo culture will contribute to the global visibility of ICH elements that are 
based on local knowledge and practices. It will also raise global awareness of the importance of 
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women’s work as ICH. Furthermore, it will raise global awareness of the importance of ICH in 
promoting sustainable development. The characteristics of Jeju haenyeo culture, such as the 
sustainability of diving work, care for the weak, and value for common needs, can set a good 
example of sustainable development of human societies. 

(ii) How can inscription encourage dialogue among communities, groups and individuals? 

Not fewer than 100 or more than 150 words 

Inscription of Jeju haenyeo culture will remind haenyeo themselves that their diving work is not 
only hard labour but a precious cultural heritage worthy of global recognition. The Jeju 
community will be even more aware of the significance of Jeju haenyeo culture as related to 
sustainability, professional dedication, and the spirit of cooperation while appreciating haenyeo 
as traditional wisdom carriers of marine ecology. Such recognition would encourage dialogue 
between Jeju haenyeo and other islanders as well as among Jeju haenyeo themselves.  

Jeju haenyeo have learned to creatively use marine resources while minimizing the negative 
impact on their habitat. Inscription of Jeju haenyeo culture will encourage communities across 
the world to further value local ways of creatively using natural resources in the least destructive 
way. As they learn from each other, they will have more active dialogue on the importance of 
such practices and ICH in general. 

(iii) How can inscription promote respect for cultural diversity and human creativity? 

Not fewer than 100 or more than 150 words 

Inscription of Jeju haenyeo culture will promote respect for cultural diversity based on 
indigenous, folk, and local knowledge and practices since the inscription will encourage dialogue 
among communities across the world. The women-centred economy of Jeju haenyeo culture 
demonstrates cultural diversity when considering the prevalent view that East Asia is a male-
centred society in general.  

The culture of Jeju haenyeo is a pertinent example of human creativity in using natural 
resources. A Jeju haenyeo improves her diving skills according to her own physical condition. 
Local knowledge on marine ecology has been transmitted and accumulated in Jeju haenyeo 
communities. Such local knowledge enhances human creativity in using nature.   

As a rich source of artistic inspiration, the culture of Jeju haenyeo is a popular subject of various 
genres such as poetry, novel, drama, film, and musical performances. Inscription of Jeju 
haenyeo culture will promote further creative projects in contemporary art forms.  

3. Safeguarding measures 

For Criterion R.3, the States shall demonstrate that ‘safeguarding measures are elaborated that may protect and 
promote the element’. 

3.a. Past and current efforts to safeguard the element 

(i) How is the viability of the element being ensured by the concerned communities, groups or, if applicable, individuals? 
What past and current initiatives have they taken in this regard? 

Not fewer than 150 or more than 250 words 

There is no official retirement age from the diving work. Jeju haenyeo have dived even in their 
eighties until their physical condition does not allow them to do so. Diving skills and related 
knowledge have been transmitted in the Jeju haenyeo communities and, in particular, from the 
upper-skilled haenyeo to the younger generation. The Haenyeo School was set up in 2008 by 
one of the village fishery cooperatives.  
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One hundred village fishery cooperatives on Jeju Island have fishing rights over the sea near 
their villages where the haenyeo dive. They have autonomously managed their sea by deciding 
the period permitted for diving in each year, regulating working hours and the minimum size of 
catch, and prohibiting the use of some modern technologies.  

Haenyeo associations are voluntary organizations. At their meetings, members have sought for 
and implemented measures to dive sustainably in their sea. For example, Jeju haenyeo clean 
the underwater area and remove unwanted seaweed several times a year to promote better 
growth of desirable marine products. Other duties of the Jeju haenyeo include sowing the seeds 
of top-shells and abalone in their sea. 

Tick one or more boxes to identify the safeguarding measures that have been and are currently being taken by the 
communities, groups or individuals concerned: 

 transmission, particularly through formal and non-formal education 

 identification, documentation, research 

 preservation, protection  

 promotion, enhancement 

 revitalization 

(ii) How have the concerned States Parties safeguarded the element? Specify external or internal constraints, such as 
limited resources. What are its past and current efforts in this regard? 

Not fewer than 150 or more than 250 words 

The Jeju Provincial government has implemented comprehensive safeguarding measures for 
Jeju haenyeo culture. For example, retired haenyeo as well as current haenyeo have received 
free medical care since 2002, according to Jeju Province Ordinances. The Provincial Committee 
for Safeguarding Jeju Haenyeo Culture was established in 2011 to implement several policies 
including the management of marine resources in the village sea and recruitment programs for 
the haenyeo profession, according to the five-year (2011-2015) comprehensive plan for Jeju 
haenyeo culture. 

Several components of Jeju haenyeo culture are designated as a cultural heritage by the Jeju 
Provincial government. The “Haenyeo Song,” which haenyeo used to sing while rowing their 
boats out to the sea for diving, was designated as Provincial Intangible Cultural Property 
Number 1 in 1971. The cotton bathing suits for diving (murot) and the diving equipments were 
designated as Provincial Folklore Materials Number 10 in 2008. The Haenyeo Museum that 
opened in 2006 has held the Haenyeo Festival annually since 2007 to boost self-esteem and  
reaffirm the self-worth of the haenyeo. 
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Tick one or more boxes to identify the safeguarding measures that have been and are currently being taken by the 
State(s) Party(ies) with regard to the element: 

 transmission, particularly through formal and non-formal education 

 identification, documentation, research 

 preservation, protection 

 promotion, enhancement 

 revitalization 

3.b. Safeguarding measures proposed 

This section should identify and describe safeguarding measures that will be implemented, especially those intended to 
protect and promote the element. The safeguarding measures should be described in terms of concrete engagements of 
the States Parties and communities and not only in terms of possibilities and potentialities. 

(i) What measures are proposed to help to ensure that the element’s viability is not jeopardized in the future, 
especially as an unintended result of inscription and the resulting visibility and public attention? 

Not fewer than 500 or more than 750 words 

Inscription of Jeju haenyeo culture will raise its visibility. At present, several villages in Jeju 
Island demonstrate the diving work of haenyeo for tourists. Their haenyeo associations manage 
to demonstrate the diving work and sell their catches to tourists. When the diving work for living 
becomes a touristic attraction, the collective opinion of the village haenyeo association is 
regarded as most important because any profit from the demonstration and sale goes to the 
haenyeo communities. The haenyeo associations have been careful in maintaining the balance 
between the diving work for living and that for demonstration purposes.  

For such good balance, measures for a steady income and a healthy life through the diving work 
need to be established. The current efforts made by the provincial government in safeguarding 
Jeju haenyeo culture, including the management of marine resources in the village sea, free 
medical care, and free distribution of wetsuits, will continue. For safety at sea and a healthy life, 
Jeju haenyeo will propose to reduce their daily working hours and number of diving days per 
year. 

The inscription of Jeju haenyeo culture will have a great impact on safeguarding Jeju haenyeo 
culture. When safeguarding measures are established and implemented with the consent and 
the active involvement of the haenyeo communities, more young women will join the haenyeo 
community. As a recruitment programme for the haenyeo profession, the Jeju Provincial 
government will give a subsidy to pay for the start-up fees to join the village fishery cooperative 
and explore the ways of easing qualifications for a new member to join the village fishery 
cooperative. 

Until recently, most researchers have documented the culture of Jeju haenyeo focusing on the 
period when Jeju haenyeo had worn the murot and had used bulteok. The murot were replaced 
by wetsuits on Jeju Island during the mid-1970s. Most bulteok were replaced by modern facilities 
with showers and a heating system in the 1980s. The overall culture of Jeju haenyeo has 
changed with the introduction of wetsuits and the modern version of bulteok. The research on 
the culture of Jeju haenyeo as a living heritage will continue to be carried out, incorporating 
those recent changes. 

For more people to observe and experience the culture of Jeju haenyeo, the Haenyeo Museum 
was founded by the Jeju Provincial government. The museum not only stores materials and 
information related with the culture of Jeju haenyeo but also offers relevant lectures for the 
visitors. A project for establishing another museum on haenyeo culture (Haenyeo Eco-Museum) 
is under way, to allow visitors to have hands-on experience of haenyeo culture. 

Education on the culture of Jeju haenyeo will be increasingly offered at schools. The curriculum 
on Jeju haenyeo culture, which emphasizes living in agreement with nature, care for the less 
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able members, valuing common needs, and the ecological aspects of diving work, will be 
developed. In particular, UNESCO ASPnet/Associated Schools Project Network will have a 
leading role in teaching the values of the intangible cultural heritage of humanity, including the 
culture of Jeju haenyeo. 

(ii) How will the States Parties concerned support the implementation of the proposed safeguarding measures? 

Not fewer than 150 or more than 250 words 

The government of the Republic of Korea through the Cultural Heritage Administration (CHA), 
the Ministry of Oceans and Fisheries (MOF), the Ministry of Gender Equality and Family 
(MOGEF), the Ministry of Education (MOE), and the Jeju Provincial government will continue to 
support the implementation of measures safeguarding the culture of Jeju haenyeo. They will 
provide administrative, legal, and financial assistance to ensure the sustainability of Jeju 
haenyeo culture. 

The CHA put the culture of Jeju haenyeo on the State Inventory of Intangible Cultural Heritage. 
The CHA has prepared governmental directives on the management of the inventory and will 
pursue further legal processes. The CHA will provide financial assistance to carry out research 
projects on Jeju haenyeo culture. 

The MOF will carry out a variety of projects, including measures for steady income and healthy 
life through diving work. The MOGEF will develop and promote the values of Jeju haenyeo 
culture as a women-centred economy and gender equality while the MOE will include the culture 
of Jeju haenyeo as a part of education for sustainable development. 

The Jeju Provincial government will continue to carry out several concrete safeguarding policies. 
The current measures, such as the management of marine resources in the village sea, free 
medical care, and free distribution of wetsuits, will continue to be carried out. The Jeju Provincial 
government will continue to support the safeguarding measures that Jeju haenyeo and village 
fishery cooperatives propose. 

(iii) How have communities, groups or individuals been involved in planning the proposed safeguarding measures 
and how will they be involved in their implementation? 

Not fewer than 150 or more than 250 words 

Jeju haenyeo, haenyeo associations, and village fishery cooperatives have proposed various 
safeguarding measures for Jeju haenyeo culture. The representatives of Jeju haenyeo 
participated in the Symposium on Safeguarding Jeju Haenyeo Culture, which was held annually 
from 2006 to 2010 and again in 2014 at the Haenyeo Museum. The haenyeo participants at the 
Symposium clearly stated their own views on safeguarding measures.  

The Jeju haenyeo communities have participated throughout the nomination process. The 
Provincial Committee for Safeguarding Jeju Haenyeo Culture, which includes Jeju haenyeo, 
researchers, and provincial government officers, has been proposing various safeguarding 
measures. 

Jeju haenyeo and the haenyeo associations are proud of and fully responsible for being the 
bearers and practitioners of Jeju haenyeo culture. They will continue to participate in 
implementing safeguarding measures such as the management of marine resources in the 
village sea, free medical treatment for haenyeo, and recruitment programs for the haenyeo 
profession. 

3.c. Competent body(ies) involved in safeguarding 

Provide the name, address and other contact information of the competent body(ies), and if applicable, the name and 
title of the contact person(s), with responsibility for the local management and safeguarding of the element. 

Name of the body: Department of Ocean Development, Jeju Special Self-Governing Province  
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Name and title of 
the contact person: 

Kang, Tae-seok (Head) 

Address: 6, Munnyeon-ro, Jeju-si 

Telephone number: +82-64-710-3250 

Name of the body: Department of Cultural Policy, Jeju Special Self-Governing Province 

Name and title of 
the contact person: 

Kim, Hyeon-min (Head) 

Address: 6, Munnyeon-ro, Jeju-si 

Telephone number: +82-64-710-3410 

Name of the body: Intangible Cultural Heritage Division, Cultural Heritage Administration 

Name and title of 
the contact person: 

Lee, Jong-hee (Head) 

Address: 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon 

Telephone number: +82-42-481-4960 
 

4. Community participation and consent in the nomination process 

For Criterion R.4, the States shall demonstrate that ‘the element has been nominated following the widest possible 
participation of the community, group or, if applicable, individuals concerned and with their free, prior and informed 
consent’. 

4.a. Participation of communities, groups and individuals concerned in the nomination process 

Describe how the community, group or, if applicable, individuals concerned have participated actively in preparing and 
elaborating the nomination at all stages.  

States Parties are encouraged to prepare nominations with the participation of a wide variety of all concerned parties, 
including where appropriate local and regional governments, communities, NGOs, research institutes, centres of 
expertise and others. States Parties are reminded that the communities, groups and, in some cases, individuals whose 
intangible cultural heritage is concerned are essential participants throughout the conception and elaboration of 
nominations, proposals and requests, as well as the planning and implementation of safeguarding measures, and are 
invited to devise creative measures to ensure that their widest possible participation is built in at every stage, as required 
by Article 15 of the Convention. 

Not fewer than 300 or more than 500 words 

Jeju haenyeo communities, researchers, ICH experts, and the Jeju Provincial government have 
participated in the nomination process. The haenyeo members of one-hundred village fishery 
cooperatives have engaged in promoting the value of Jeju haenyeo culture, and asked the Jeju 
Provincial government and the Cultural Heritage Administration to help them prepare the 
nomination files for the culture of Jeju haenyeo to be on the Representative List. The 
representatives of Jeju haenyeo played an important role in adopting the resolution, "Supporting 
the Sustainability of Jeju Haenyeo as a Unique Marine Ecology Stewardship", at the 2012 IUCN 
World Conservation Congress in Jeju. One-hundred village fishery cooperatives participated in 
the survey on the name of the element regarding the culture of Jeju haenyeo and on planning 
safeguarding measures. 

Researchers and government officials who carry out academic research and policy 
implementation had discussed the characteristics of Jeju haenyeo culture and its nomination for 
the Representative List during the symposia that were held annually from 2006 to 2010 and 
again in 2014 at the Haenyeo Museum. The representatives of Jeju haenyeo participated in the 
symposia and stated their own views on safeguarding measures for Jeju haenyeo culture.  

The Provincial Committee for Safeguarding Jeju Haenyeo Culture consists of Jeju haenyeo, 
researchers, professionals, and provincial government officers. At the committee meetings, the 
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contents of the nomination file were discussed after the culture of Jeju haenyeo was registered 
on the State Inventory of Intangible Cultural Heritage. Along with the haenyeo themselves, the 
Jeju Provincial government has provided detailed information on the culture of Jeju haenyeo and 
the safeguarding measures that have been and will be implemented when the contents of the 
nomination file were prepared. 

Researchers and professionals were invited to join the Committee for Preparing the Nomination 
Files of the Culture of Jeju Haenyeo, when CHA decided to pursue the inscription of the culture 
of Jeju haenyeo on UNESCO’s Representative List. The committee consists of ICH specialists, 
researchers of Jeju haenyeo, and representatives of relevant government bodies. At the five 
committee meetings, the contents of the application were discussed, and several drafts of the 
application were reviewed. 

4.b. Free, prior and informed consent to the nomination 

The free, prior and informed consent to the nomination of the element from the community, group or, if applicable, 
individuals concerned may be demonstrated through written or recorded concurrence, or through other means, according 
to the legal regimens of the State Party and the infinite variety of communities and groups concerned. The Committee 
will welcome a broad range of demonstrations or attestations of community consent in preference to standard or uniform 
declarations. Evidence of free, prior and informed consent shall be provided in one of the working languages of the 
Committee (English or French), as well as the language of the community concerned if its members use languages other 
than English or French 

Attach to the nomination form information showing such consent and indicate below what documents you are providing, 
how they were obtained and what form they take.  

Not fewer than 150 or more than 250 words 

The village fishery cooperatives and the haenyeo associations are primarily responsible for the 
practice and transmission of the culture of Jeju haenyeo. They asked the Jeju Provincial 
government and the Cultural Heritage Administration to help them in preparing the nomination 
files for the culture of Jeju haenyeo to be on the Representative List. The consent to the 
nomination was given by the chairs of all one hundred village fishery cooperatives and the chairs 
of all one hundred haenyeo associations in Jeju Province. The written consent forms are uniform 
because the village fishery cooperatives and haenyeo associations asked the provincial 
government to provide them with a standard form of consent. 

The governor, who is responsible for the implementation of policies for safeguarding Jeju 
haenyeo culture, gave his consent. On behalf of the Provincial Committee for Safeguarding Jeju 
Haenyeo Culture, which is a major body for policy implementation regarding Jeju haenyeo 
culture, the chair also gave the consent. 

4.c. Respect for customary practices governing access to the element 

Access to certain specific aspects of intangible cultural heritage or to information about it is sometimes restricted by 
customary practices enacted and conducted by the communities in order, for example, to maintain the secrecy of certain 
knowledge. If such practices exist, demonstrate that inscription of the element and implementation of the safeguarding 
measures would fully respect such customary practices governing access to specific aspects of such heritage (cf. Article 
13 of the Convention). Describe any specific measures that might need to be taken to ensure such respect. 

If no such practices exist, please provide a clear statement that there are no customary practices governing access to 
the element in at least 50 words  

Not fewer than 50 or more than 250 words 

Inscription of Jeju haenyeo culture and implementation of the safeguarding measures would fully 
respect fishing rights of the village fishery cooperatives over the sea near their villages because 
anyone who wants to dive must be a member of the cooperative. Customary practices, including 
diving skills and ecological knowledge transmitted only within the Jeju haenyeo communities, 
would also be fully respected.  

There are, however, no customary practices that restrict public access to the enjoyment of Jeju 
haenyeo culture and information about it. 
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4.d. Concerned community organization(s) or representative(s) 

Provide detailed contact information for each community organization or representative, or other non-governmental 
organization, that is concerned with the element such as associations, organizations, clubs, guilds, steering committees, 
etc.: 

a.  Name of the entity 

b.  Name and title of the contact person 

c.  Address 

d.  Telephone number 

e.  E-mail 

f.  Other relevant information 

1. a. Jongdal village fishery cooperative & Jongdal haenyeo association 
b. Kim hong-chul (chair) & Choi gong-yeul (chair) 
c. 958-2, Jongdal-ri, Gujwa-eup, Jeju-si, Jeju Special Self-Governing Province  
d. +82-64-783-3217 

2. a. Hado village fishery cooperative & Hado haenyeo association 
b. Lim Baek-yeon (chair) & Kim Hyeon-suk (chair) 
c. 6-1, Munjuran-ro, Gujwa-eup, Jeju-si  

d. +82-64-783-3075 
3. a. Sehwa village fishery cooperative & Sehwa haenyeo association 
b. Ko Yeong-sun (chair) & Oh An-seon (chair) 
c. 1391, Haemajihaean-ro, Gujwa-eup, Jeju-si 
d. +82-64-783-9285, +82-10-9621-5050 

4. a. Pyeongdae village fishery cooperative & Pyeongdae haenyeo association 
b. Kim Yeong-cheol (chair) & Park Suk-hui (chair) 
c. 34, Pyeongdae 5-gil, Gujwa-eup, Jeju-si 
d. +82-64-783-7689 

5. a. Handong village fishery cooperative & Handong haenyeo association 
b. Kim Seung-gyu (chair) & Kang Sin-a (chair) 
c. 3, Handong 1-gil, Gujwa-eup, Jeju-si 
d. +82-64-783-1540, +82-16-699-1278 

6. a. Woljeong village fishery cooperative & Woljeong haenyeo association 
b. Gwak Gi-beom (chair) & Park Yeong-sun (chair) 
c. 64, Woljeongjung-gil, Gujwa-eup, Jeju-si 
d. +82-64-783-2984 

7. a. Haengwon village fishery cooperative & Haengwon haenyeo association 
b. Han Bok-jin (chair) & Kang Sun-ja (chair) 
c. 18-21, Haengwon-ro 7-gil, Gujwa-eup, Jeju-si 
d. +82-64-783-5890 

8. a. Gimnyeong village fishery cooperative & Gimnyeong haenyeo association 
b. Han Gyeong-ho (chair) & Lee Sun-sim (chair) 
c. 103, Gimnyeong-ro, Gujwa-eup, Jeju-si 
d. +82-64-783-2880 

9. a. Dongbok village fishery cooperative & Dongbok haenyeo association 
b. Park Sin-hong (chair) & Lee Bong-sun (chair) 
c. 50-1, Dongbok-ro, Gujwa-eup, Jeju-si 
d. +82-64-783-5311, +82-10-4699-8949 

10. a. Bukchon village fishery cooperative & Bukchon haenyeo association 
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b. Kim Yong-seop (chair) & Kim Hyo-suk (chair) 
c. 31, Bukchon 9-gil, Jocheon-eup, Jeju-si 
d. +82-10-3967-5370 

11. a. Hamdeok village fishery cooperative & Hamdeok haenyeo association 
b. Ji Chang-won (chair) & Jung Deok-ye (chair) 
c. 3150, Hamdeok-ri, Jocheon-eup, Jeju-si 
d. +82-10-4691-8728 

12. a. Sinheung village fishery cooperative & Sinheung haenyeo association 
b. Kim Gap-seon (chair) & Yang Gyeong-ja (chair) 
c. 58, Sinheung-ro 1-gil, Jocheon-eup, Jeju-si 
d. +82-64-783-6260 

13. a. Jocheon village fishery cooperative & Jocheon haenyeo association 
b. Kim Yeong-ja (chair) & Lee Chun-ja (chair) 
c. 2724-1, Jocheon-ri, Jocheon-eup, Jeju-si  
d. +82-10-5170-5966 

14. a. Sinchon village fishery cooperative & Sinchon haenyeo association 
b. Kim Haeng-gu (chair) & Kim Sun-neung (chair) 
c. 34-10, Sinchonbuk 1-gil, Jocheon-eup, Jeju-si 
d. +82-10-3690-6170, +82-10-5012-6779 

15. a. Samyang village fishery cooperative & Samyang Ildong haenyeo association &  
Samyang Samdong haenyeo association 
b. Kim Seong-su (chair) & Kang In-hwa (chair) & Cha Yeong-sun (chair) 
c. 2591-3, Samyang sam-dong, Jeju-si 
d. +82-11-696-6301 

16. a. Yongdam village fishery cooperative & Yongdam haenyeo association 
b. Park Dong-su (chair) & Shin Yu-hwa (chair) 
c. 587, Seohaean-ro, Jeju-si 
d. +82-10-3639-4649 

17. a. Iho village fishery cooperative & Iho haenyeo association 
b. Kim Dal-bong (chair) & Youn Suk-nyeo (chair) 
c. Iho1-dong, Jeju-si 
d. +82-10-7746-1777 

18. a. Dodu village fishery cooperative & Dodu haenyeo association 
b. Kim Yong-sik (chair) & Kim Bang-jin (chair) 
c. 20, Doduhang-gil, Jeju-si 
d. +82-64-743-3878 

19. a. Donggwi village fishery cooperative & Donggwi haenyeo association 
b. Kang Chang-song (chair) & Kim Jeong-sim (chair) 
c. 256-3, Hagwi 1-ri, Aewol-eup, Jeju-si 
d. +82-10-3690-4101 

20. a. Gwiil village fishery cooperative & Gwiil haenyeo association 
b. Kim Yong-gi (chair) & Jwa Yeong-ja (chair) 
c. 2698-1, Hagwi 2-ri, Aewol-eup, Jeju-si 
d. +82-10-3697-1364, +82-11-690-2651 

21. a. Gueom village fishery cooperative & Gueom haenyeo association 
b. Song Yeong-min (chair) & Moon Yeon-ok (chair) 
c. 715-1, Aewolhaean-ro, Aewol-eup, Jeju-si 
d. +82-64-719-2239 
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22. a. Sineom village fishery cooperative & Sineom haenyeo association 
b. Kim Cheol-u (chair) & Kim Chun-saeng (chair) 
c. 6686-8, Iljuseo-ro, Aewol-eup, Jeju-si 
d. +82-10-3698-0696 
23. a. Gonae village fishery cooperative & Gonae haenyeo association 
b. Ko Song-ja (chair) & Yang Sun-a (chair) 
c. 1117, Gonae-ri, Aewol-eup, Jeju-si 
d. +82-64-799-8587 

24. a. Aewol village fishery cooperative & Aewol haenyeo association 
b. Kim Jong-cheol (chair) & Ko Yeo-jin (chair) 
c. 1737-3, Aewol-ri, Aewol-eup, Jeju-si 
d. +82-10-3696-8777 

25. a. Gwakji village fishery cooperative & Gwakji haenyeo association 
b. Jang Yong-seok (chair) & Lee Bok-sun (chair) 
c. 12-12, Gwakji 1-gil, Aewol-eup, Jeju-si 
d. +82-10-2699-3256 

26. a. Gwideok ilri village fishery cooperative & Gwideok ilri haenyeo association 
b. Kim Seong-su (chair) & Kim Nae-yeol (chair) 
c. 11, Gwideok 10-gil, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-10-3693-0340 

27. a. Gwideok iri village fishery cooperative & Gwideok iri haenyeo association 
b. Lee Hak-chul (chair) & Lee Tae-hui (chair) 
c. 15, Jinjil-gil, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-10-4562-4873, +82-11-691-6057 

28. a. Yong-un village fishery cooperative & Yong-un haenyeo association 
b. Park Mun-cheol (chair) & Kim Bok-ja (chair) 
c. 230-4, Hallim Haean-ro, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-10-3693-0944 

29. a. Suwon village fishery cooperative & Suwon haenyeo association 
b. Kim Bok-yeon (chair) & Kim Yeong-ok (chair) 
c. 712-1, Suwon-ri, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-64-796-3903 

30. a. Hansu village fishery cooperative & Hansu haenyeo association 
b. Hong Gyeong-ja (chair) & Yang Hui-yun (chair) 
c. 914-6 Hansu-ri, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-64-796-5464 

31. a. Hallim village fishery cooperative & Hallim haenyeo association 
b. Jang Seok-jong (chair) & Kim Sun-ok (chair) 
c. 1473-6, Hallim-ri, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-10-3691-6396 

32. a. Ong-po village fishery cooperative & Ong-po haenyeo association 
b. Kang Seung-jin (chair) & Jwa Geum-ok (chair) 
c. 500-12, Ongpo-ri, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-10-8663-2975 

33. a. Hyeop-jae village fishery cooperative & Hyeop-jae haenyeo association 
b. Kim Yeong-ho (chair) & Yang Yeong-seon (chair) 
c. 19, Hyeopjae 3-gil, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-10-3696-6417 
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34. a. Geum-neung village fishery cooperative & Geum-neung haenyeo association 
b. Kim Seong-jin (chair) & Jin Myeong-ja (chair) 
c. 22, Geumneung 7-gil, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-64-796-5350, +82-10-3694-8987 

35. a. Wol-lyeong village fishery cooperative & Wol-lyeong haenyeo association 
b. Park Ju-geun (chair) & Lee Gye-sim (chair) 
c. 348-2, Wollyeong-ri, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-64-796-5786  

36. a. Biyang village fishery cooperative & Biyang haenyeo association 
b. Ko Sun-ae (chair) & Moon Bok-hui (chair) 
c. 2, Biyangdo-gil, Hallim-eup, Jeju-si 
d. +82-10-2690-3980 

37. a. Pan-po village fishery cooperative & Pan-po haenyeo association 
b. Kang Han-deok (chair) & Kim Bu-seon (chair) 
c. 6-7, Panpo 2-gil, Hangyeong-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-3691-0321 

38. a. Geum-deung village fishery cooperative & Geum-deung haenyeo association 
b. Ko Tae-hwa (chair) & Ko Il-seon (chair) 
c. 52, Geumdeung 4-gil, Jeju-si 
d. +82-10-9297-3091 

39. a. Dumo village fishery cooperative & Dumo haenyeo association 
b. Ko Min-cheol (chair) & Kim Myeong-chun (chair) 
c. 4321-1, Iljuseo-ro, Hangyeong-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-2690-7773 

40. a. Sinchang village fishery cooperative & Sinchang haenyeo association 
b. Ko Sang-jong (chair) & Lee Gap-saeng (chair) 
c. 1, Sinchang 4-gil, Hangyeong-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-4690-3493 

41. a. Yongdang village fishery cooperative & Yongdang haenyeo association 
b. Kim Guk-gwon (chair) & Jwa Jeong-im (chair) 
c. 6-3, Yongdang-gil, Hangyeong-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-9197-3181 

42. a. Yongsu village fishery cooperative & Yongsu haenyeo association 
b. Hong Mun-hyeon (chair) & Ko Chun-ja (chair) 
c. 156, Hangyeonghaean-ro, Hangyeong-myeon, Jeju-si 
d. +82-64-773-1942 

43. a. Gosan village fishery cooperative & Gosan haenyeo association 
b. Kim Gyeong-su (chair) & Ko Wan-sim (chair) 
c. 2208-1, Gosan-ri, Hangyeong-myeon, Jeju-si 
d. +82-64-773-0136 
44. a. Yeong-heung village fishery cooperative & Yeong-heung haenyeo association 
b. Choe Jung-geon (chair) & Park Seon-ae (chair) 
c. 219-1, Yeongheung-ri, Chuja-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-4532-3950 

45. a. Sin-yang village fishery cooperative & Sin-yang haenyeo association 
b. Park Cheol-yul (chair) & Park Cheol-yul (chair) 
c. 28-20, Sinyang-ri, Chuja-myeon, Jeju-si 
d. +82-64-742-8162 
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46. a. Yecho village fishery cooperative & Yecho haenyeo association 
b. Kim Gwang-taek (chair) & Kim Ae-hwa (chair) 
c. 740, Chuja-ro, Chuja-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-7197-5787 

47. a. Mug village fishery cooperative & Mug haenyeo association 
b. Park Gang-hun (chair) & Park Sun-geum (chair) 
c. 54, Mungni 2-gil, Chuja-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-5175-8118 

48. a. Daeseo village fishery cooperative & Daeseo haenyeo association 
b. Kim Gwang-cheol (chair) & Oh Eun-ran (chair) 
c. 39, Chuja-ro, Chuja-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-4696-3878 

49. a. Jo Il village fishery cooperative & Jo Il haenyeo association 
b. Kim Bong-sam (chair) & Yun Bok-ja(chair) 
c Udobiyang-gil 83, Udo-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-5414-0443 

50. a. O Bong village fishery cooperative & O Bong haenyeo association 
b. Kim Seok-chil(chair) & Chae Sun-ok(chair) 
c. Samyanggosumul-gil 31, Udo-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-3694-0054 

51.a. Cheon Jin village fishery cooperative & Cheon Jin haenyeo association 
b. Kim Yong-hwan(chair) & U Sun-ae(chair) 
c. Udohaean-gil 73, Udo-myeon, Jeju-si 
d. +82-10-4823-3792 

52.a. Seo Gwang village fishery cooperative & Seo Gwang haenyeo association 
b. Jung Hyeon-u(chair) & Ko Gyeong-ran(chair) 
c. 2393-1, Seogwang-ri, Udo-myeon, Jeju-si 
d. +82-11-9662-4228 

53.a. Oedoi village fishery cooperative & Oedoi haenyeo association 
b. Ko Heung-jin(chair) & Kang Ok-ja(chair) 
c. Woldae 3-gil 22, Oedoi-dong, Jeju-si 
d. +82-64-743-4828 

54.a. Naedo village fishery cooperative & Naedo haenyeo association 
b. Yun Gi-jeong(chair) & U Gyeong-sin(chair) 
c 3-gil 6, Naedo-dong, Jeju-si  
d +82-64-743-2935 

55.a. Hwabuk village fishery cooperative & Hwabuk haenyeo association 
b. Hong Pyo-ma(chair) & Won Ok-sun(chair) 
c. Keumsil 3-gil 5, Hwabuk 1-dong, Jeju-si  
d +82-10-3694-8059 

56.a. Hahyo village fishery cooperative & Hahyo haenyeo association 
b. Oh Chang-geon(chair) & Hyun Gun-jae (chair) 
c. Soesokkak-ro 151-7, Seogwipo-si  
d. +82-10-2691-0389 

57.a. Bomok village fishery cooperative & Bomok haenyeo association 
b. Han Ui-jun(chair) & Kang Yeong-ja(chair) 
c. 566-3, Bomok-dong, Seogwipo-si  
d. +82-64-733-1077 



 

83 

 

58.a. Topyeong village fishery cooperative & Topyeong haenyeo association 
b. Kim Sang-muk(chair) & Lee Hwa-seon(chair) 
c. 1546-1, Topyeong-dong, Seogwipo-si  
d. +82-10-7547-1813 

59.a. Seokwi village fishery cooperative & Seokwi haenyeo association 
b. Han Jeong-gi(chair) & Hong Jwa-ok(chair) 
c. 36 Chilsimni-ro, Seogwipo-si  
d. +82-64-732-7869 

60.a. Beophwan village fishery cooperative & Beophwan haenyeo association 
b. Kang Ae-sim(chair) & Kim Seon-ok(chair) 
c. Beophwan-ro 1, Seogwipo-si  
d. +82-64-739-7508 

61.a. Gangjeong village fishery cooperative & Gangjeong haenyeo association 
b. Ko Jong-pyo(chair) & Jang Myeong-seon (chair) 
c. Gangjeong-dong Seogwipo-si  
d. +82-64-739-0773 

62.a. Daepo village fishery cooperative & Daepo haenyeo association 
b. Lee Sang-ok(chair) & Kang Myeong-ja(chair) 
c. 2184-6, Daepo-dong, Seogwipo-si  
d. +82-10-3885-0256 

63.a. Jungmun village fishery cooperative & Jungmun haenyeo association 
b. Park Jong-hyeop(chair) & Won Ok-ja (chair) 
c. 2658, Jungmun-dong, Seogwipo-si  
d. +82-11-694-4553 

64.a. Saekdal village fishery cooperative & Saekdal haenyeo association 
b. Kang Myeong-seon(chair) & Lim Myeong-ja(chair) 
c. Saekdaljungang-ro 55beon-gil 5, Seogwipo-si  
d. +82-10-9271-0622 

65.a. Haye village fishery cooperative & Haye haenyeo association 
b. Won Sang-cheol(chair) & Kang Jeong-sun(chair) 
c. Yeraehaean-ro 97, Seogwipo-si  
d. +82-10-3119-3776 

66.a. Namwon village fishery cooperative & Namwon haenyeo association 
b. Oh Kwan-pyo(chair) & Kim Seung-sun (chair) 
c. Namtaehaean-ro 118, Namwon-eup, Seogwipo-si  
d. +82-10-5041-1955 

67.a. Sinheung village fishery cooperative & Sinheung haenyeo association 
b. Kim Hong-nam(chair) & Kang Jeong-seon(chair) 
c. Taesinhaean-ro 245-5, Namwon-eup, Seogwipo-si  
d. +82-10-7696-5692 

68.a. Taeheung 1 village fishery cooperative & Taeheung 1 haenyeo association 
b. Kang Yeong-chan(chair) & Kang Myeong-suk(chair) 
c.: Taesin-ro 783-8, Namwon-eup, Seogwipo-si  
d. +82-10-4690-6218 

69.a. Taeheung 2 village fishery cooperative & Taeheung 2 haenyeo association 
b. Kang Yeong-nam(chair) & Kim Jeong-hui(chair) 
c. Namtaehaean-ro 508, Namwon-eup, Seogwipo-si  
d. +82-10-9488-1934 
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70.a. Taeheung 3 village fishery cooperative & Taeheung 3 haenyeo association 
b. Hyun Hong-chang(chair) & Kim Gye-sim(chair) 
c. Taesinsamseok-ro 3, Namwon-eup, Seogwipo-si  
d. +82-10-3694-0081 

71.a. Wimi 1 village fishery cooperative & Wimi 1 haenyeo association 
b. Hyun Seung-ho(chair) & Kang Bok-seon(chair) 
c. Wimihaean-ro 47, Namwon-eup, Seogwipo-si  
d. +82-10-5506-0329 

72.a. Wimi 2 village fishery cooperative & Wimi 2 haenyeo association 
b. Kang Ae-seon(chair) & Hyun Gyeong-ja(chair) 
c. Taewi-ro 208, Namwon-eup, Seogwipo-si  
d. +82-10-4220-0424 

73.a. Sinrye village fishery cooperative & Sinrye haenyeo association 
b. Oh Myeong-chan(chair) & Hyun Hwa-sun(chair) 
c. Sinrye-ro 10, Namwon-eup, Seogwipo-si  
d. +82-10-9661-0082 

74. a. Harye village fishery cooperative & Harye haenyeo association 
b. Choe Mun-gyeong(chair) & Gim Bok-hui(chair) 
c. Hasin-ro 169, Namwon-eup, Seogwipo-si 
d. +82-10-3696-0533 

75. a. Hamo village fishery cooperative & Hamo haenyeo association 
b. Lee Gwang-bok(chair) & Lee Ji-yeon(chair) 
c. 770-43, Hamo-ri, Daejeong-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-794-2502 

76. a. Sangmo village fishery cooperative & Sangmo haenyeo association 
b. Go Chun-il(chair) & Gang Sun-ja(chair) 
c. Sangmo-ri 289beon-gil 8, Daejeong-eup, Seogwipo-si 
d. +82-10-4830-3783 

77. a. Dongil village fishery cooperative & Dongil haenyeo association 
b. Kim Gye-suk (chair) & Byoun Yeon-gok (chair) 
c. 7, Dongilhamo-ro 98beon-gil, Daejeong-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-794-4047 

78. a. Gapa village fishery cooperative & Gapa haenyeo association 
b. Kang Bong-ho(chair) & Kang Sin-chul(chair) 
c. 212, Gapa-ri, Daejeong-eup, Seogwipo-si 
d. +82-10-3762-7504 

79. a. Ilgwa1 village fishery cooperative & Ilgwa1 haenyeo association 
b. Moon Dae-hyeok(chair) & Moon Won-ja(chair) 
c. Ambansumanong-ro 61-1, Daejeong-eup, Seogwipo-si 
d. +82-10-3692-8525 

80. a. Ilgwa2 village fishery cooperative & Ilgwa2 haenyeo association 
b. O Dong-ho(chair) & Ko Sun-ye(chair) 
c. Iljuseo-ro 2947-6, Daejeong-eup, Seogwipo-si 
d. +82-10-3693-3927 

81. a. Yeongnak village fishery cooperative & Yeongnak haenyeo association 
b. Jwa Bok-hui(chair) & Seo Won-ok(chair) 
c. 1298, Yeongnak-ri, Daejeong-eup, Seogwipo-si 
d. +82-10-2644-2203 
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82. a. Mureung village fishery cooperative & Mureung haenyeo association 
b. Kim Yeong-tae(chair) & Ko Mun-ok(chair) 
c. 18, Jung-dong, Mureung-ri, Daejeong-eup, Seogwipo-si 
d. +82-11-639-4045 

83. a. Sindo village fishery cooperative & Sindo haenyeo association 
b. Baek Eun-suk(chair) & Jung Hae-ja(chair) 
c. Dowon-ro 3beon-gil, Daejeong-eup, Seogwipo-si 
d. +82-10-2693-3849 

84. a. Hwasun village fishery cooperative & Hwasun haenyeo association 
b. O Bok-yeol(chair) & Lim Chun-hwa(chair) 
c. Hwasunhaean-ro 106-8, Andeok-myeon, Seogwipo-si 
d. +82-64-794-9245 

85. a. Daepyeong village fishery cooperative & Daepyeong haenyeo association 
b. O Yeon-suk(chair) & Kang Bong-yang (chair) 
c. Nandeureu-gil 49-50, Andeok-myeon, Seogwipo-si 
d. +82-10-8660-1935 

86. a. Sagye village fishery cooperative & Sagye haenyeo association 
b. Kim Yeong-min(chair) & Kim Yeon-seon(chair) 
c. 13 Hyeongjehaean-ro, Andeok-myeon, Seogwipo-si 
d. +82-64-792-3090 

87. a. Seongsan village fishery cooperative & Seongsan haenyeo association 
b. Hong Eun-pyo (chair) & Kim Ok-sun(chair) 
c. Seongsanjungang-ro 19, Seongsan-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-782-2175 

88. a. Ojo village fishery cooperative & Ojo haenyeo association 
b. Kim Gye-ho(chair) & Ko Myeong-ja(chair) 
c. 829-4 ,Ojo-ri, Seongsan-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-782-2516 

89. a. Siheung village fishery cooperative & Siheung haenyeo association 
b. Hyun Bok-ja(chair) & Kang Ok-yun(chair) 
c. Siheunghadong-ro 57-23, Seongsan-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-782-2657 

90. a. Goseongsinyang village fishery cooperative & Goseongsinyang haenyeo association 
b. Kim Bong-jo(chair) & Jung Sun-ja(chair) 
c. Sinyang-ro 80, Seongsan-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-782-2970 

91. a. Onpyeong village fishery cooperative & Onpyeong haenyeo association 
b. Lee Gi-cheong (chair) & Choi Jeong-ja(chair) 
c. Onpyeongaehyang-ro 48, Seongsan-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-782-2759 

92. a. Sinsan village fishery cooperative & Sinsan haenyeo association 
b. Hyun Jong-dae(chair) & Ko Geum-seon(chair) 
c. 17, Hwanhaejangseong-ro 111-17, Seongsan-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-782-3924 

93. a. Samdal village fishery cooperative & Samdal haenyeo association 
b. Kang Seung-gwan(chair) & Kang Yeong-hui(chair) 
c. Samdalhadong-ro 13, Seongsan-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-784-0910 
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94. a. Sinpung village fishery cooperative & Sinpung haenyeo association 
b. O Jeong-gil(chair) & Kang Sun-ok(chair) 
c. Iljudong-ro 5342, Seongsan-eup, Seogwipo-si 
d. +82-10-6668-6900 

95. a. Sincheon village fishery cooperative & Sincheon haenyeo association 
b. Jung Seong-jo(chair) & O Sun-jeon(chair) 
c. Sincheondong-ro 31, Seongsan-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-787-0600 

96. a. Pyoseon village fishery cooperative & Pyoseon haenyeo association 
b. Kang Yeong-ja(chair) & Hyun Yu-saeng(chair) 
c. Minsokhaean-ro 566-9, Seongsan-eup, Seogwipo-si 
d. +82-64-787-2012 

97. a. Hacheon village fishery cooperative & Hacheon haenyeo association 
b. Hyun Won-suk(chair) & O Yun-ok (chair) 
c. Iljudong-ro 7-9, Pyoseon-myeon, Seogwipo-si 
d. +82-10-9795-0359 

98. a. Sehwa village fishery cooperative & Sehwa haenyeo association 
b. O Ui-ung(chair) & Song Sun-ja(chair) 
c. Gamabyeongpung-ro 8, Pyoseon-myeon, Seogwipo-si 
d. +82-11-691-6687 

99. a. Tosan village fishery cooperative & Tosan haenyeo association 
b. Kim Dong-un(chair) & Hyun Hwa-ja(chair) 
c. Iljudong-ro 15-3, Pyoseon-myeon, Seogwipo-si 
d. +82-10-5483-3213 

100. a. Sanji village fishery cooperative & Sanji haenyeo association 
b. Kim Seok-sun(chair) & Yun Ae-bun(chair) 
c. Imhang-ro 37, Jeju-si 
d. +82-10-5530-1373 

101. a. Jeju Fisheries Cooperative 
b. Moon Tae-eon (chair) 
c. 37 Imhak-ro, Jeju-si 
d. +82-64-720-3108 

102. a. Hallim Fisheries Cooperative 
b. Kim Shi-jun (president) 
c. 141-4,Hallim haean-ro,Hallieub, Jeju-si 
d. +82-64-795-0511~0514 
103.a. Moseulpo Fisheries Cooperative 
b. Yi Jae-jin (chair) 
c. 6, Munnyeon-ro, Jeju-si 
d. +82-64-710-2001 

104.a. Seongsanpo Fisheries Cooperative 
b. Gang Seung-hyo(chair) 
c. 4, Seongsandeungyong-ro,Seoguipo-si 
d. +82-64-782-3135 

105. a. The Committee for Safeguarding Jeju Haenyeo Culture 
b. Kwon Young-soo (chair) 
c. 6, Munnyeon-ro, Jeju-si 
d. +82-64-710-2021 
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106. a. Jeju Special Self-Governing Province 
b. Won Heeryong (governor) 
c. 6, Munnyeon-ro, Jeju-si 
d. +82-64-710-2001 

5. Inclusion of the element in an inventory 

For Criterion R.5, the States shall demonstrate that ‘the element is included in an inventory of the intangible cultural 
heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined in Articles 11 and 12 of the 
Convention’. 

a. Indicate below:  

− when the element has been included in the inventory, which should be prior to the submission of the nomination to 
the Secretariat (31 March), 

− its reference,  

− the inventory in which the element has been included,  

− the office, agency, organization or body responsible for maintaining that inventory, 

− how the inventory has been drawn up ‘with the participation of communities, groups and relevant non-governmental 
organizations’ (Article 11(b) of the Convention), 

− how the inventory is regularly updated (Article 12 of the Convention). 

b. Documentary evidence shall also be provided in an annex demonstrating that the nominated element is included in 
an inventory of the intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined 
in Articles 11 and 12 of the Convention; such evidence shall include a relevant extract of the inventory(ies) in English or 
in French, as well as in the original language if different. The extract should be, for example, the inventory record or file 
for the nominated element, including its description, location, community(ies), viability, and so on. It may be 
complemented by a reference below to a functioning hyperlink through which such an inventory may be accessed, but 
the hyperlink alone is not sufficient. 

The nominated element’s inclusion in an inventory should not in any way imply or require that the inventory(ies) should 
have been completed prior to nomination. Rather, a submitting State Party may be in the process of completing or 
updating one or more inventories, but has already duly included the nominated element on an inventory-in-progress. 

Not fewer than 150 or more than 250 words 

The culture of Jeju haenyeo was registered on the State Inventory of Intangible Cultural Heritage 
along with 60 other elements in 2011. The list was updated in 2012 with the addition of 50 more 
elements. The elements on the inventory were selected through consultation with or petitions by 
relevant organizations and individuals, and by the deliberations of the Committee on Cultural 
Heritage.  

The inclusion of Jeju haenyeo culture on the inventory had repeatedly been advocated by 
Korean people, Jeju Islanders, and Jeju haenyeo in particular. Researchers and professionals 
contributed to the preparation of the inventory. The inventory is to be regularly updated on a 
regular basis according to the current governmental directives. The inventory is available on the 
website of the Cultural Heritage Administration and the relevant web pages are attached. 

(http://www.cha.go.kr/html/popup/popup_20120530_02/html/pop_20120530.html ). 

The Republic of Korea has been actively implementing a safeguarding system for intangible 
cultural heritage, including inventory making, since the adoption of the Cultural Heritage 
Protection Act in 1962. The Cultural Heritage Administration has been making great endeavours 
to accommodate the spirit of the 2003 Convention into the system. The State Inventory is a part 
of such efforts. 
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6. Documentation  

6.a. Appended documentation (mandatory) 

The documentation listed below is mandatory and will be used in the process of evaluating and examining the 
nomination. The photographs and the video will also be helpful for visibility activities if the element is inscribed. Tick the 
following boxes to confirm that related items are included with the nomination and that they follow the instructions. 
Additional materials other than those specified below cannot be accepted and will not be returned.  

 documentary evidence of the consent of communities, along with a translation into English or French if the 
language of concerned community is other than English or French 

 documentary evidence demonstrating that the nominated element is included in an inventory of the 
intangible cultural heritage present in the territory(ies) of the submitting State(s) Party(ies), as defined in 
Articles 11 and 12 of the Convention; such evidence shall include a relevant extract of the inventory(ies) in 
English or in French, as well as in the original language if different 

 10 recent photographs in high definition 

 cession(s) of rights corresponding to the photos (Form ICH-07-photo) 

 edited video (from 5 to 10 minutes), subtitled in one of the languages of the Committee (English or 
French) if the language utilized is other than English or French 

 cession(s) of rights corresponding to the video recording (Form ICH-07-video) 

6.b. Principal published references (optional) 

Submitting States may wish to list, using a standard bibliographic format, principal published references providing 
supplementary information on the element, such as books, articles, audio-visual materials or websites. Such published 
works should not be sent along with the nomination. 

Not to exceed one standard page. 

Brenda, Paik Sunoo, Moon Tides: Jeju Island Grannies of the Sea, Seoul: Seoul Selection, 
2011.  

Cho, Haejoang, "Neither Dominance: A Study of a Female Diver's Village in Korea," Korea 
Journal 19(6): 23-34, Korean National Commission for Unesco, 1979. 

Heo, Young-sun, "Ebb and Flow of Life in the Sea: Koh In-o, at 91, Still Dives," Koreana: Korean 
Culture and Arts, Summer 2014: 4-11, The Korea Foundation, 2014. 

Hilty, Anne, Jeju Haenyeo: Stewards of the Sea, Book 1, Jeju: Jeju Sea Grant Center, 2015. 

Joo, Kang-hyun, "A Sad History Behind, Jeju Women Prove their Fortitude through Diving," 
Koreana: Korean Culture and Arts, Summer 2014: 18-21, The Korea Foundation, 2014. 

Lee, Jin-joo, "The Sea Women of Our Time: How Will They Survive?" Koreana: Korean Culture 
and Arts, Summer 2014: 22-25, The Korea Foundation, 2014. 

Yoo, Chul-In, "Sustainable Development and Ecofeminism: Lessons from Korea's Women 
Divers," SangSaeng 15: 38-39, The Asia-Pacific Centre of Education for International 
Understanding under the auspices of UNESCO, 2006.   

Yoo, Chul-In, "Jeju Haenyeo’s Diving as the Intangible Cultural Heritage: Sustainable 
Development and Ecofeminism," Paper presented at the 3rd World Congress of Korean Studies, 
Jeju, Korea, October 27-30, 2006. (http://congress.aks.ac.kr/korean/files/2_1358471039.pdf) 

Yoo, Chul-in, "Hardy Divers Gather Seafood from the Ocean Floor," Koreana: Korean Culture 
and Arts, Summer 2014: 12-17, The Korea Foundation, 2014. 

Curley, Gregory, "The haenyo divers: Korea’s women of the sea," CNN Travel, June 21, 2010. 

Glionna, John M., Korean island women carry on diving tradition, Los Angeles Times, October 
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27, 2010.  

Turton, Margaret, Legend of the deep-sea divers, The Sydney Morning Herald, July 2, 2011. 

https://www.google.com/culturalinstitute/home?hl=en#!browse:f.text=haenyeo&hl=en 

http://www.jejuhaenyeo.com/main/gallery.php?lang=eng 

http://www.glowmagazine.me/the-seawomen-of-jeju-the-extraordinary-life-of-korean-haenyeo/  

http://www.haenyeo.go.kr/contents/index.php?g_site=ENG&mid=0401 

https://www.iucn.org/about/union/members/?11525/Jeju-Haenyeo-women-divers-of-Jeju 

http://www.povertycure.org/library/product/haenyeo-women-of-the-sea-south-korea/ 

http://www.reportagebygettyimages.com/features/haenyeo-korean-sea-diving-women/ 

7. Signature(s) on behalf of the State(s) Party(ies) 

The nomination should conclude with the signature of the official empowered to sign it on behalf of the State Party, 
together with his or her name, title and the date of submission. 

In the case of multi-national nominations, the document should contain the name, title and signature of an official of each 
State Party submitting the nomination. 

Name: Rha Sun-hwa 

Title: Administrator 

Date: 30 March 2015 

Signature: <signed> 

 

Name(s), title(s) and signature(s) of other official(s)  (For multi-national nominations only) 
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