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Abstrakt 

 

Název:    Historické a filosofické souvislosti umění lukostřelby v Japonsku 

 

Cíle: 

Cílem této práce je popsat japonské bojové umění kyudo (umění lukostřelby) a 

představit ho veřejnosti s důrazem na jeho zasazení do historických souvislostí a na jeho 

vztah s filosofickými a náboženskými systémy. První část je zaměřena na vývoj a 

historii japonské lukostřelby, druhy japonských bojových aktivit a jsou popsána 

základní východiska techniky v rámci japonské lukostřelby. Druhá část se zabývá 

filosofickými a náboženskými systémy, které se týkají bojových umění, zvláště 

zenovým buddhismem. Nakonec přiblížím současnou situaci českého kyudo a 

představím odkaz Eugena Herrigela, který je pro rozvoj moderního kyudo klíčový. 

 

Metody: 

Základní metody teoretické práce (viz. kapitola Metodologie). 

 

 

Klíčová slova: 

Kyujutsu, kyudo, bojová umění, Japonsko 
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Abstract 

 

Title:   Historical and Philosophical Context of the Art of Archery in Japan 

 

Objectives: 

 

The objective of this thesis is to describe Japanese martial art kyudo and introduce it to 

the wide public with the emphasis on the historical context and its relation to 

philosophical and religious systems. The first part focuses on the history and 

development of the Japanese archery, different kinds of Japanese martial activities and 

basic technique and equipment of kyudo in the frame of Japanese archery. The second 

part describes philosophical and religious systems within the context of martial arts, 

especially Zen Buddhism. Further, I will explain the general situation of kyudo within 

Czech conditions and introduce the role and the legacy of Eugen Herrigel, which is 

essential for modern kyudo. 

 

 

 

Methods: 

Basic methods of theoretical work (see the Methodology Section). 

 

Keywords: 

Kyujutsu, kyudo, martial arts, Japan 
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1.  Úvod 

Toto téma jsem si vybral z několika důvodů. Musím přiznat, že lukostřelba mne 

odjakživa velmi přitahovala a chtěl jsem se o ní dozvědět více. Dosud jsem fascinován 

elegancí a ladností předváděných pohybů během lukostřelby samotné. Běžná 

lukostřelba, coby olympijská disciplína, byla široké veřejnosti představena již dávno a 

přece jen jakýsi prostor v českém sportu zaujímá. O japonské lukostřelbě je ve střední 

Evropě informací poskrovnu. Zde se dostávám k druhému, řekl bych ještě důležitějšímu 

důvodu, proč psát o japonské lukostřelbě – tím je fakt, že o této problematice je velmi 

málo dostupné literatury v českém jazyce. A protože toto bojové umění, které má své 

kořeny v Japonsku a je poměrně známé v západních zemích, nemá v rámci našeho 

středoevropského prostoru téměř žádnou tradici, určitou pozornost by si nepochybně 

zasloužilo. Pro účely sepsání této práce jsem se seznámil se skupinou lukostřelců, která 

se bojovému umění kyudo věnuje. Na základě rozhovorů s nimi jsem se rozhodl 

zpracovat tuto práci. Také jsem je sledoval při střelbě a cvičení.  

Hlavním cílem mé práce je zpracovat téma japonské lukostřelby v rámci filozofických a 

historických souvislostí, poukázat na místo japonské lukostřelby v rámci členění 

japonských bojových umění a jeho charakteristiku. Toto japonské bojové umění stejně 

jako u mnoha dalších asijských umění není praktikováno pouze z užitkových důvodů či 

pro estetické potěšení, ale je též určeno pro výchovu mysli a duchovní rozvoj. Coby laik 

mohu říci, že kyudo rozhodně není oslava sportovních dovedností, která musí být více či 

méně usměrněna fyzickým tréninkem, ale cesta, jejíž původ musí být hledán v cvičení 

duchovních a jejímž účelem je zasažení duchovního cíle. Proto se zaměřím i na hlavní 

filosofické a náboženské oblasti, které japonskou lukostřelbu v  historii až do dnešních 

dob ovlivňovaly, tj. šintoismus, konfucianismus, buddhismus a zenový buddhismus. 

Závěrem bych rád poukázal na významnou roli Eugena Herrigela, která výrazně 

formovala moderní kyudo na celém světě, překvapivě i včetně Japonska. Doufám, že 

tato práce přispěje k rozvoji oboru kinantropologie. 

 

 

 



9 
 

2. Metodologie 

 

Metody použité při zpracování: 

Analýza: Rozbor celku na dílčí části s následným vymezením podstatných znaků. 

Kritický rozbor dostupné literatury zabývající se problematikou japonské filosofie, 

japonských bojových umění a historických souvislostí. 

Pozorování: Popis tréninkových jednotek a víkendových tréninkových kempů 

lukostřelců, se snahou o odstranění předpojatosti. 

Nestrukturované rozhovory s českými lukostřelci, kteří se vydali cestou luku. 

Nestrukturované rozhovory s předsedou Česko-japonské společnosti Václavem 

Kučerou. 

 

Typografie: 

V této diplomové práci jsem použil obecně používanou terminologii, která se používá v 

knihách a publikacích při přepisu z japonštiny do latinské abecedy. Zapisování 

japonštiny v latinské abecedě je potřebné zejména při psaní na počítači nebo v 

případech, kdy výpočetní technika nepodporuje japonské znaky. Existuje několik 

různých systémů přepisu, mezi nejvýznamnější patří Hepburnův přepis, kdy ovšem 

existuje několik jeho typů. Je přizpůsoben pro anglicky mluvící uživatele, v českých 

textech se většinou používá česká transkripce. Vzhledem k tomu, že jsem používal 

převážně materiály z anglicky psaných textů, tak v této diplomové práci budu používat 

v kapitolách, které se týkají lukostřelby anglicky psaný přepis, který může být obtížnější 

při vyslovování, ale lze ho snáze dohledat ve většině  literatury, která se japonskou 

lukostřelbou zabývá. Tento postup je považován za vhodný pro oblast odborného textu. 

V kapitolách zabývajících se náboženstvím a filosofickými směry, zejména v otázce 

buddhismu budu používat českou transkripci, která již je obecně v českých textech 

dostupná a známá. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepburn%C5%AFv_p%C5%99epis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Ceko%C5%A1iki_r%C3%B3mad%C5%BEi&action=edit&redlink=1
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3. Základní termíny v oblasti japonských bojových umění 

 

Bugei neboli japonské „bojové umění“ se nesmí zaměňovat s budo neboli „cestou 

bojovníka“. Ve skutečnosti jsou zcela odlišné. Bugei jsou takzvané formy jutsu, tj, 

systémy, které mají v názvu koncovku jutsu (kenjutsu, kyujutsu, ninjutsu apod.), na 

druhé straně budo jsou tzv. formy do, jež mají v názvu koncovku do. (kendo, kyudo, 

naginatado apod.) 

„Formy bugei se vyvíjejí systematicky od 10. století, kdežto formy budo pocházejí 

většinou z 20. století. Budo se vyvinulo z bugei. Žádná forma „do“ neexistovala bez své 

formy „jutsu“ (Draeger & Smith, 1995, s. 103). 

Bugei mělo za účel chránit jednotlivce i skupinu. Výchova a trénink měl za cíl vytvořit 

správný myšlenkový rámec a technické dovednosti, které dovolovaly chránit nebo 

prosadit záměry a cíle pána, kterému bojovníci přísahali věrnost. Jsou to bojovně 

praktická umění. Budo se naopak týká výchovy, pomocí které se jedinec při hledání 

sebezdokonalení mentálně a fyzicky povznese. Není tolik zaměřeno na boj, nezaměřuje 

se tolik na techniku, spíše na princip a v některých případech se již tak odklonilo od 

původní formy bugei, že vlastně ztratilo použitelnost v praktickém boji. (Draeger & 

Smith, 1995) 

 

 3.1. Základní rozdělení asijských bojových aktivit 

Aby bylo možné popsat a charakterizovat japonskou lukostřelbu, je třeba nejdříve 

zařadit, do jakého druhu asijských válečných či bojových umění vlastně patří. Podle 

Martínkové a Vágnera (2010) je klíčové určit podle jakých kritérií lze vlastně bojové 

aktivity rozdělit. Poukazují na to, že přes stávající zvyk rozdělovat bojové aktivity na 

různé druhy na základě technik a zbraní nelze opomíjet rozdělení dle smyslu a ůčelu, 

které jsou v nich sledovány. V oblasti rozdělení japonských bojových umění nelze 

přehlédnout několik problémů, které v rámci dané problematiky vyvstávají. Celkově 

oblast bojových umění není řádně terminologicky definována a ustálena. K 

nepřehlednosti přispívá také skutečnost, že termín „bojová umění“ se často používá v 
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různém smyslu – někdy jsou tímto termínem označovány veškeré bojové aktivity, jindy 

se tento termín užívá pouze pro určité bojové aktivity. Jedním z úskalí je fakt, že různí 

autoři statí zabývajících se bojovými aktivitami v oblasti kinantropologie často dávají 

výše uvedeným výrazům různé významy, není ujasněná koncepce rozdělení japonských 

bojových umění a navíc různé interpretace (západní či asijská) vnášejí do této oblasti 

velkou nejednotnost. Další problém přímo navazuje. Jazykové, kulturní, náboženské a 

historické rozdíly brzdí snahy o jasné rozdělení asijských bojových umění. (Martínková 

& Vágner, 2010) 

 

3.2. Všeobecné rozdělení bojových aktivit 

 

Martínková & Vágner (2010) uvádějí jako slučujícím výrazem v rámci evropské 

interpretace termín „bojové aktivity“, které dále rozdělují na „boj zblízka“, „bojové 

cesty“, „bojová umění“ a „bojové sporty“. 

 

„Boj zblízka je pragmatickým využitím bojových technik k boji z bezprostřední 

vzdálenosti mezi dvěma či více protivníky s jednoznačným cílem překonání protivníka. 

Jedná se o pružně reagující oblast bojových aktivit, která je neustále prověřována 

válečným prostředím a na základě tohoto prověřování proměňována.“ (Martínková & 

Vágner, 2010, s. 30). 

 

Podle Draegera & Smithe (1995) bojová umění (ve smyslu válečná umění) zahrnují 

činnosti se vztahem k boji, povýšené na umění. Ve středověkém Japonsku se popisuje 

takzvaných šestatřicet umění (bugei džúhappan). Zahrnují nejen neozbrojený boj, boj s 

mečem či kopím, ale i lukostřelbu, vrhací zbraně a plavaní. Tedy vše, co by mohl 

válečník v konfliktu upotřebit. V tomto kontextu jde ovšem o umění válečná. Válečné 

umění má vztah k válce jako takové, tedy i k otázkám strategie, logistiky, použití zbraní 

a podobně. Jak z předchozího vyplývá, bojová umění (v tomto významu) se dotýkají 

více praktických dovedností.  
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„Mezi bugei džúhappan (níže uvedený seznam není úplný) patří i taková válečná umění, 

která nesouvisejí přímo s fyzickým řešením bojové situace v kontaktu s nepřítelem: 

 Kenjutsu (šerm)  

 Battojutsu (tasení meče)  

 Sojutsu (šerm kopím)  

 Naginatajutsu (technika halapartny)  

 Kyujutsu (lukostřelba)  

 Kyubajutsu (lukostřelba z koně)  

 Sujutsu (plavání)  

 Bojutsu (šerm holí)  

 Nagamono (šerm širokou halapartnou)  

 Torimono Dogu (použití policejních zatýkacích zbraní)  

 Kakushi Bukijutsu (skryté zbraně)  

 Jujutsu (zejména neozbrojený boj)  

 Shurikenjutsu (vrhání malých zbraní)  

 Hojutsu (střelba z palných zbraní)  

 Ango (signalizace)  

 Heiho (strategie a taktika)“ (Draeger & Smith, 1995) 

 

U bojových umění je kladen důraz na trénink bojových technik, které lze užít v boji. 

Tyto techniky jsou ale silně propojeny s etickými kodexy, jejichž cílem je působit a 

ovlivňovat výchovný proces a osobnostní růst jedince. Bojová umění lze chápat jako 

předchůdce bojových sportů a bojových cest 

Martínková a Vágner (2010) vnímají bojové cesty jako spojnici mezi bojovým uměním 

a náboženstvím příp. filosofií. Tuto synergii lze chápat jako výchovný prostředek pro 

rozvoj člověka v harmonii, který žije v souladu s daným náboženským či filosofickým 

systémem.  

 „Bojové sporty jsou zaměřeny především na osvojení bojových technik pro soutěžení s 

cílem zlepšovat osobní výkon a vítězit“ (Martínková & Vágner, 2010, s. 30). 
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3.3. Zařazení japonské lukostřelby do systému bojových aktivit 

 

Vývoj u japonské lukostřelby prochází několika etapami. Výraz kyujutsu byl používán 

spíše ve vztahu s užitím luku ve válečnictví v reálném boji, takže bojová aktivita ve 

smyslu boje zblízka.  

 

Po vynálezu střelných zbraní a úbytku bojů a občanských válek dochází ke snižování 

významu používání luku coby smrtící zbraně. Je pochopitelné, že při absenci válečných 

a bojových konfliktů musí dojít k adaptaci využití bojových umění a umění boje. Klady, 

které přinášel nácvik bojových technik, byly zřejmé. Bylo evidentní, že pravidelný 

výcvik zvyšuje nejenom výkonnost, ale i disciplínu a sebedůvěru a je tedy přínosem. 

Přestože praktická využitelnost v přímém boji byla redukována. Spojení bojových 

technik s výchovnými a etickými cíly vyústilo ve vznik prvních bojových umění a byly 

zakládány první školy bojových umění. (Martínková & Vágner, 2010) Vzniká tedy 

kyudo (cesta luku), bojové umění.  

V kontextu práce a interpretace japonské lukostřelby E. Herrigela, které je dnes 

v Japonsku hojně přijímáno, lze také kyudo zařadit mezi bojové cesty. Martínková 

(2013) používá v této souvislosti pojem spiritualita bojových cest. Přestože je kladen 

určitý důraz na využívání bojových technik a postupů, hlavní podněty se stávají cíle 

výchovné, filosofické či náboženské. Lze zde tedy sledovat velký přesah bojových 

umění, které směřují k rozvoji celkového bytí člověka. 

Dalším rysem japonského luku je jeho náboženský význam. Na rozdíl od obyvatel 

Evropy, kde byl luk používán pouze v  boji či při lovu, tak funkce japonského luku měla 

další rozměr. Až do dnešních dob se používá k ceremoniálním a slavnostním účelům. 

Luk, coby jeden z prvních vynalezených nástrojů, byl odedávna spojován s bohy a 

užíván během náboženských obřadů. V některých asijských státech se podle počtu 

zásahů do terče během slavností věštila budoucnost nebo dokonce i budoucí úroda. Při 

šintoistických slavnostech se luk také používá k zahánění zlých mocností na počátku 

divadelních představení kagura. Pověřený lukostřelec tu vystoupí na pódium a lukem 

symbolicky střílí na všechny čtyři světové strany a směrem k zemi i k nebesům. Tím je 

zajištěna ochrana před zlými duchy pro příslušné období, kdy je třeba chránit čerstvě 

zasazenou rýži, sklizenou úrodu nebo domy před vrstvou sněhu. Luk se používá 
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samozřejmě i na císařském dvoře. Obřadní střílení se uskutečňuje na začátku nového 

roku (tzv. yumi-hajime) a teké se jím vítá nový člen císařské rodiny. Zajímavý obřad se 

odehrává při dokončení stavby významné budovy, kdy obřadník, pečlivě vycvičený pro 

vedení tohoto slavnostního aktu, při něm přestřeluje vrchol střechy šípem zvaným 

hikime-kaburaya, který se od evropských i asijských šípů liší tím, že na konci místo 

špice má bambulku se čtyřmi otvory. Díky těmto otvorům šíp během letu vydává 

typický pískavý zvuk, který přidává do tohoto jinak tichého a striktního obřadu 

vypouštění šípu magický nádech. Tímto šípem se v dobách války zahajovala bitva. 

Fungoval jako signál k boji. Tehdy však byl vybaven i hrotem, takže byl velmi 

nebezpečný. (Kučera, 2006) 

Jedním ze znaků, který odlišuje kyudo od ostatních sportovních aktivit je jeho 

nezačlenění do olympijských bodovacích struktur. V  roce 1964 na začátku OH 

v Japonsku bylo kyudo představeno veřejnosti jako ukázkový sport, ale nikdy se zatím 

olympijským sportem nestalo. Kyudo je vnímáno také jako tradiční japonský sport, 

který má soutěžní charakter a uskutečňuje se mnoho soutěží a závodů na regionální, 

celostátní i mezinárodní scéně. Světový šampionát (Taikai) se koná jednou za čtyři 

roky.(EKFb, 2013) Je jistě zajímavé, že v Japonsku je vnímáno kyudo jako sport. 

Samozřejmě ne všude a rozhodně ne v tradičních školách. Kyudo bylo začleněno do 

systému vzdělávání na vysokých školách, kde kyudo je volitelný předmět. Ovšem kyudo 

také slouží jako volnočasová aktivita či hobby pro běžné obyvatelstvo. V západním 

pojetí je ale kyudo chápáno spíše jako bojové umění, bojová cesta, praktikování zenu 

apod., ovšem asi ne jako sport. Jako sport by v západním pojetí střelby z luku byla spíše 

označena sportovní lukostřelba, kde se hodnotí pouze přesnost z předem dané 

vzdálenosti. Ať už se jedná o terčovou lukostřelbu, terénní lukostřelbu, 3D lukostřelbu 

nebo halovou lukostřelbu. 

 

 

 

 

 



15 
 

4. Historie lukostřelby v Japonsku 

 

Ve východní Asii má používání luku velmi dlouhou histori a možná proto se o historii 

luku a japonské lukostřelby stále vedou vědecké diskuze. Přesto můžeme říci, že 

japonský luk a šíp datuje svůj původ až do neolitu. V zemích, kde byl dostatek lesů, 

jako například v Japonsku, převládal dlouhý luk. (Draeger & Smith, 1995) Podle 

Onumy (1993) vývoj lukostřelby v Japonsku lze rozdělit do pěti hlavních historických 

období. Prehistorické (7000 př. n. l. – 330), starověké období (330-1192), středověké 

období (1192-1603), přechodné období (1603-1912) a moderní období (1912 do 

současnosti). 

Archeologické nálezy v prehistorickém období v Japonsku ukazují, že první obyvatelé 

japonských ostrovů spoléhali na luk během obstarávání obživy. Pravděpodobně byl 

užíván během kmenových válek, ale hlavně se používal k lovu. V období od 250 př. n. l. 

do 330 n. l. se dramaticky změnil život ve vesnicích, protože došlo k objevu železa. Zdá 

se, že v této době začal vznikat systém politické a ekonomické kontroly nad celou 

komunitou. V této době se začala funkce luku zvolna měnit z pouze loveckého nástroje 

na symbol politické moci. Přesné datum založení centralizovaného politického systému, 

není známo. Legenda říká, že první vládcem byl císař Jimmu kolem 660 př. n. l., ale 

nejnovější historické studie toto datum vyvrací. (Onuma & Prospero, 1993) Údajně to 

byl vnuk Ninigiho, což byl dle pověsti syn Bohyně slunce, Amaterasu. Podle čínských 

způsobů to bylo jméno posmrtné a znamenalo „božský válečník“ (Reischauer & Craig, 

1987). Dle japonských a korejských pramenů se vznik japonského státu může datovat 

ne dříve než ve třetím až čtvrtém století našeho letopočtu. Některé materiály dokonce 

popírají i existenci císaře Jimmu, ale v těch několika nejstarších malbách a ilustracích 

ze začátků japonského státu je Jimmu vždy vypodobněn s lukem coby symbolem 

autority a politické jednoty. 

Ve 3. století z Asie dorazili mongolští nájezdníci a položili základ pro svou první 

kolonizaci Japonska. Tyto invaze sebou přinesly mnoho reflexních luků a kuší. Avšak 

starší dlouhý luk si udržel svoji oblibu. 

Ve starověkém období od 4. století do 9. století bylo Japonsko silně ovlivněno čínskou 

kulturou. Spolu s etiketou a dvorní kulturou Japonci převzali i slavnostní obřady 



16 
 

spojené s lukostřelbou, kde v čínské aristokracii držení luku zahrnovalo zdatnost 

v používání luku a také to byla známka kultivovaného a zdvořilého chování. Podle 

tehdejších kronikářů se spory a souboje řešily lukostřeleckým soubojem, který byl 

svázán přísnou etiketou a pravidly. Před soubojem se duelanti navzájem uklonili a 

museli si prokazovat vzájemnou úctu a respekt. Výsledek takového souboje ovšem 

nikdo nemohl napadnout. Přestože v 9. století vztahy mezi Japonskem a Čínou značně 

ochladly, vliv čínské ceremoniální lukostřelby byl v Japonsku znát i dál. Dokonce v 

době, kdy v Číně byla již ceremoniální lukostřelba na ústupu, tak v Japonsku se 

postupně vyvinula až do umění kyudo. 

Během 9. až 12. století došlo k několika důležitým změnám, které ovlivnily vývoj 

lukostřelby v Japonsku. S narůstající důležitostí majitelů půdy a významu soukromého 

vlastnictví se úměrně tomu začal snižovat vliv státu. Mocné rodiny se snažily zvyšovat 

svůj vliv a chránit své lidi v rámci svého území. Tam lze spatřovat začátky vzniku nové 

vojenské třídy.(Onuma & Prospero, 1993) „Příslušník vojenské vrstvy, která se 

postupně formovala na venkově, se nazývá bushi („bojovník“, „válečník“) nebo samuraj 

(„ten, kdo slouží“, „vazal“)“ (Reischauer & Craig, 1987). Povinností bushi, příslušníka 

vojenské třídy, bylo cvičit se v disciplínách vojenského umění, projevovat udatnost 

v boji a bezmeznou oddanost pánovi, nebát se smrti a ve svém životě zachovávat 

střídmost. (Winkelhhӧferová, 1999) Spolu s prvními samuraji začaly vznikat i první 

školy válečných umění (ryu). První školy lukostřelby neměly ucelenou koncepci a 

jasnou organizaci výuky, nicméně byly utvářeny základy výcviku pro první generace 

lučištníků. (Onuma & Prospero, 1993) 
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5. Kyujutsu 

 

Během vojenských nepokojů ve 12. století se tedy luk stal důležitou vojenskou zbraní. 

Dle Onumy (1993) byla první historická zmínka o škole lukostřelby, která se jmenovala 

Taishi Ryu, nicméně za skutečně první koncepční školu lukostřelby je považována 

Henmi Ryu. Dále pak následovali Takeda Ryu a Ogasawara Ryu. Rostoucí obliba jízdy 

na koni odsunula „pěšáky“ na druhé místo. Z této doby jsou také první snahy zavést luk 

a šíp jako základní zbraň. Masatsugu Zensho založil Hoki Ryu a dal pevnou formu 

technice, hlásal vzestup bojovníků ozbrojených lukem a mečem, kteří změní průběh 

války. Ve 12. století za vlády Taira Kyomoriho, sehrál luk a šíp důležitou roli ve 

vítězství Minamotových vojsk pod vedením Yoritoma nad Kyomoriovou armádou. 

Z těchto válek (Gempejské války, 1180-1185), se zachovalo mnoho příběhů o činech 

lukostřelců. V této době, období Kamakura lukostřelba kvetla a objevovalo se mnoho 

vynikajících lučištníků. (Draeger & Smith, 1995) 

Období středověku se datuje od roku 1192, kdy po vítězství v gempejských válkách byl 

Minamoto no Yoritomo, hlava klanu Minamotů ustanoven titulem shogun. Právě 

Yoritomo pověřil Ogasawaru Nagakyio, zakladatele Ogasawara Ryu, o začlenění 

střelby z luku ze sedla koně do standardního lukostřeleckého výcviku. Ogasawara, o 

kterém se tvrdí, že vytvořil pravidla lukostřelby založené na přísné etice, vyučoval 

vědeckou techniku lukostřelby z koně yabusame, ve které jeho lučištníci vynikali. 

Představuje vynikající příklad propojení dvorní slavnosti a vojenského výcviku. Je to 

elegantní okázalá slavnost jízdy na koni a lukostřelby, která vyžaduje velikou dovednost 

lučištníků, kteří divoce sjížděli po blátivé cestě v plném trysku a pokoušeli se vystřelit 3 

šípy na 3 samostatné terče. 

Během 13. století docházelo k pokusům Mongolů provést invazi. Podle záznamů 

tehdejší lučištníci doslova vystřelovali Mongoly ze sedel se stejnou rychlostí, s jakou se 

hrnuli na pobřeží. (Draeger & Smith, 1995) 

Za dobu největšího rozkvětu lukostřelby lze považovat období 15-16. století. Technika, 

metody výuky, výroba luků a šípů – vše bylo na vysoké úrovni. V Japonsku probíhala 

občanská válka, ale historicky tato doba přinesla několik výjimečných lukostřelců. Mezi 

vynikající lukostřelce patřil Heki Danyo. Podle legendy Heki Danyo po mnoha letech 
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experimentů s lukem vynalezl novou zničující a přesnou metodu střelby z luku a 

kompletně změnil směr výuky japonské lukostřelby. Kyujutsu se stalo nejpopulárnějším 

výrazem z mnoha dalších názvů, která se vztahovala ke klasické lukostřelbě a byla nyní 

odzkoušena na bojišti a standardizována. Luk a šípy, které si bojovník nesl do bitvy, 

byly přirozeně nejdůležitější výbavou. (Draeger & Smith, 1995) Feudální požadavky na 

trénink v kyujutsu vyžadovaly, aby lučištník vystřelil denně 1000 šípů. Musel se naučit 

ovládat asymetrický luk při plném natažení, což vedlo natahující ruku až za ucho 

lučištníka. Bod vedení šípu je pod středem tětivy. Po vypuštění šípu kmitnutí tětivy 

obrátí luk kolem lučištníkovy levé ruky. V boji bylo podstatné správné yugamae – 

celkový postoj lučištníka a způsob držení luku před jeho zdvižením. Bylo to něco více, 

než jen příprava na střílení, odráželo to jeho dominanci nad nepřítelem. Správným 

yugamae získal střílející výhodu nad svým nepřítelem a mohl se nerušeně koncentrovat 

na mechaniku a techniku nasazení šípu na tětivu, na správné držení tětivy (curugami), 

pozorování cíle (monomi), zdvižení luku a natahování (uchiokoshi hikitori), dokončení 

natahování (daisan), držení plného natažení (jiman) a vypuštění (hanare). Během těchto 

stádií se nesmí objevit „nepřipravenost“ a nepřítel nesmí mít žádnou šanci, aby převzal 

iniciativu útoku. Bojovník se cvičil v tom, aby „pociťoval“ šíp, luk a ruce, které jej drží, 

jako naprostou jednotu. Musel je mít před sebou spolu s cílem. Ani po vypuštění šípu 

nepolevoval ve své bdělosti. Důležitý byl zde  zanshin. Zanshin je pozice, která je velmi 

obtížně popsatelná či vysvětlitelná slovy. Základem zanshinu je správná forma a 

duševní bdělost, můžeme říci připravenost, která ovládá nepřítele a neposkytuje mu 

žádnou příležitost, aby přebral útočnou iniciativu. (Draeger & Smith, 1995) Lučištníci 

klanu Sacuma z Kjúšú dále rozvinuli taktiku střelby, která byla založena na tom, že 

přibližující se přední řady lučištníků prováděly své úkony synchronně a harmonicky. 

Nejpřednější řada střílela a kryla zadní řadu, která se v té době připravovala na střelbu a 

pak pod ochranou palby se zadní řada zvedla, aby umožnila druhé řadě znovu nabít.  

Po střídavých vlnách útoku se přecházelo k boji mečem zblízka. Někdy se též používalo 

špičatých konců luku jako kopí. Bojovník nezískával svou dovednost pouze v boji. 

Prováděl i praktický metodický trénink, jak na pevné tak i na pohyblivé cíle. Taka inu 

byla zvláště populární forma lukostřelby na živé cíle. Při tomto cvičení stříleli lučištníci 

na koních na psy. Bylo to na speciálně k tomu připravených místech, kde si lučištníci 

ověřovali svou dovednost na prchajících psech. Nicméně cílem nebylo psa zabít, ale 
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zásahem tupou špičkou šípu mu zabránit uniknout z vymezeného území. Terče byly 

tvořeny ve formě soustředných kruhů anebo měly tvar divokých zvířat jako jelen apod. 

Enteki („vzdálený terč“) byl ve vzdálenosti nejméně 65 metrů. Lučištník byl buďto na 

koni, nebo byl pěší. Mezi válečníky byl oblíbený i způsob střelby zvaný inagashi 

(dalekonosná střelba). Sestával ze střelby dalekonosných šípů vystřelovaných se stále 

stejnou rychlostí na cíl vzdálený přes 100 metrů. Takováto střelba byla základem 

taktiky vidění na velkou vzdálenost a tvořila podstatnou část tréninku kyujutsu.  

Zlom ve vývoji lukostřelby přinesl den 25.8.1543. Toho dne přistála čínská fregata na 

ostrově nedaleko Kjúšú. Na palubě byli tři Portugalci vybaveni mušketami, zbraněmi, 

které do té doby Japonci neznali. Přestože hrdí samurajové zpočátku palné zbraně 

odmítali a dávali najevo své znechucení, tak netrvalo dlouho a Japonci začali vyrábět 

palné zbraně ve velkém. V roce 1575 Oda Nobunaga byl prvním válečníkem, který 

úspěšně užil palné zbraně v důležité bitvě a tím vlastně odstartoval začátek konce 

užívání luku coby válečné zbraně. 

Přechodné období. Na začátku 17. století byla velká snaha pozvednout upadající 

vážnost lukostřelby a dle Onumy (1993) jsou záznamy o dvou vynikajících 

lukostřelcích své doby, kteří stojí za zmínku. Tím prvním byl Hoshino Kanzaemon, 

který pro zachování a zlepšování lukostřelby učinil asi nejvíce. Tvrdilo se, že to byl 

nejlepší lukostřelec své doby. V tradiční soutěži v Sanjusangendu, která spočívá 

v nepřetržité střelbě po dobu 24 hodin na terč vzdálený 120 metrů, ustanovil rekord 

8000 zásahů z 10 542 výstřelů, který překonal až druhý výše zmíněný lukostřelec Wasa 

Daihachiro, který ustanovil rekord 8133 zásahů (z 13 053 výstřelů). Moderní formu 

tohoto způsobu střelby lze stále vidět v Kjótu. 

Počátkem druhé poloviny 17. století způsobilo zavedení palných zbraní úpadek 

lukostřelby, ale ne její úplné vymizení. Luk a šíp byl stále používaný, zvláště za 

některých okolností, pro svou snadnost, tichost a průraznost. Kyujutsu však přestalo být 

výlučně vojenskou záležitostí a postupně se změnilo na sport. Na konci období Edo, 

lukostřelba přestala být čistě vojenskou praxí a v mnoha směrech dozrála jako kyudo a 

stala se běžnou rekreační činností. Prvním, kdo termín kyudo použil, byl Morikawa 

Kozan, zakladatel moderní Yamato Ryu. Během období Meiji (1868-1912) se stalo 

módní skoro vše, co přišlo z Evropy, tradiční kultura trpěla a tak hrozilo úplné vymizení 

lukostřelby. Zásluhou Hondy Toshizaneho, instruktora z tokijské univerzity, který 
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významně přispěl k uchování umění lukostřelby, se podařilo rozšířit kyudo široké 

veřejnosti. (Onuma & Prospero, 1993). 
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6. Kyudo 

 

Na začátku 20. století již lukostřelba nebyla pod naprostou kontrolou tradičních 

lukostřeleckých rodin. Vzhledem k tomu, že neustále přibývalo zájemců o lukostřelbu, 

bylo nezbytné založit organizaci, která by sjednotila standardy a pravidla lukostřelby a 

spojila pokud možno co nejvíce škol a institucí, které se zabývaly lukostřelbou. V roce 

1933 se 27 mistrů lukostřelby sešlo a pokoušelo se představit národní formát kyujutsu, 

který byl později přejmenován na kyudo. (The White Rose Kyudojo, 2008) Po mnoha 

debatách a sporech byla založena v roce 1934 Dai Nippon Butoku Kai, organizace, 

která ač některými školami ignorována, pomáhala rozšiřovat popularitu  kyudo 

v Japonsku. Tento stav trval až do vypuknutí druhé světové války. Po druhé světové 

válce byla zakázána všechna bojová umění včetně lukostřelby. Již v roce 1946 se ovšem 

skupina mistrů japonské lukostřelby spolu s dalšími přívrženci snažila získat souhlas k 

založení nové organizace kyudo. Po několika letech se záměr zdařil, a tak v roce 1949 

byla založena Celojaponská Federace Kyudo (Zen Nihon Kyudo Renmei). O čtyři roky 

později byl vydán manuál kyudo, který ustanovil etiku, formy, standardy, procedury a 

další pravidla japonské lukostřelby kyudo. (Onuma & Prospero, 1993) 

Moderní kyudo je účinnou formou fyzicko-mentálního cvičení. Podstata spočívá 

v duchovním sebezdokonalování, které se může projevit jako dokonalé mistrovství 

jednoty mysli, těla a luku. Střelecká dovednost a tichá důstojnost jsou typické vlastnosti 

mistra lukostřelby. V kyujutsu bylo podstatné zasáhnout cíl, prostřelit jej a zopakovat 

další zásahy. V kyudo jsou sebekázeň a duchovní hodnoty stejně důležité jako zasažení 

terče (možná i důležitější). Pod záštitou Celojaponské Federace Kyudo, založené ve 20. 

století se praktikuje pouze lukostřelecká forma do. Federace je pověřena dozorem nad 

japonskými lukostřeleckými organizacemi a má velkou členskou základnu. Propaguje 

kyudo  a zřizuje tréninková centra ve školách, v průmyslových organizacích a 

v soukromých podnicích. (Draeger &  Smith, 1995) 

Poté co se kyujutsu v podstatě změnilo na kyudo, vytratilo se mnoho bojových aspektů 

lukostřelby, jak tomu ostatně bylo i v mnoha jiných případech, kdy se jutsu  změnilo na 

do. Výcvik bojovníků zdůrazňoval potřebu zdlouhavého každodenního tréninku a 

dosažení dovednosti na základě dlouhých hodin praxe. Rekordy v přesnosti a 
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vzdálenosti, kterých bylo v oněch dnech dosaženo, nebyly od té doby překonány. 

Oficiálním rekordem byla střelba na vzdálenost 800 metrů, zatímco dnes se za 

mimořádný výkon považuje střelba na 400 metrů. Původní běžná praxe střílet denně 

1000 šípů se dnes omezila na 100. (Draeger & Smith, 1995) 

 

6.1. Kyudojo – střelnice 

 

Podle japonských zvyků je tradičním místem, kde se praktikuje střelba z luku tzv. 

kyudojo.  Může být malé, velké, jednoduché či bohatě zdobené, může to být chrám či 

zahrada. (IKYFa, 2013) Každopádně všechna kyudojo mají jedno společné. Nejsou to 

pouze místa určená k lukostřelbě. Jsou to místa určení k rozjímání a k uvědomování si 

sebe sama. Říká se, že ve chvíli, kdy střelec vchází do kyudoja, měl by venku zanechat 

všechny své starosti a nechat se unášet momentem přítomnosti a koncentrace. Od 

každého, kdo vstoupí do kyudoja se očekává určitý standart chování založený na 

respektu, harmonii a jednoduché etiketě. Je běžné, že mnoho Japonců ukazuje respekt 

vůči kyudoju ve formě úklonu při vstupu, případně sundáním obuvi před vstupem nebo 

stálým úklidem před a po střelbě. Evropská interpretace chováni v kyudoju někdy mylně 

vychází z předpokladu, že vše je velmi přísné a svázané pravidly. Není tomu tak, 

v kyudoju by měla být příjemná, klidná a přátelská atmosféra. Hlasité a rušivé chování 

bez respektu k ostatním ovšem není akceptováno. Ostatně kyudojo je prostoupeno 

pozitivní a přátelskou atmosférou. V mnoha kyudojo začíná trénink krátkou meditací. 

Má to dva hlavní důvody. Prvním důvodem je očištění mysli od běžných myšlenek a 

uklidnění se před praktikováním lukostřelby. Druhým důvodem je snaha o 

zharmonizování všech účastníků tréninku, jde vlastně o naladění se na stejnou vlnu, kdy 

se smíchají veškeré individuality jednotlivých lukostřelců. (Onuma & Prospero, 1993) 

Samozřejmě je rozdíl mezi ojedinělou návštěvou, kdy postačí selský rozum a decentní 

vystupování a pravidelným docházením do nějaké skupiny, kdy postupně bude 

jednotlivec poučen, kde stát, kde sedět, kde napínat luk a podobně. Je jisté, že etiketa, 

harmonie a respekt jsou spojené nádoby, které při vstupu do kyudoja každý návštěvník 

pocítí. Kyudojo může mít několik podob a proto je rozděleno do několika typů. Jsou 

střelnice vnitřní a outdoorové. Dalším hlediskem rozdělení je velikost kyudoja. Podle 
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Mezinárodní federace kyudo (IKYF) jsou dva základní druhy: Kinteki-dojo (krátká 

vzdálenost - 28m) a enteki-dojo (dlouhá vzdálenost - 60m). Soutěží se v obou, ale 

převážně v kinteki-dojo. V případě, že je prostor omezený, jedná se o makiwara 

kyudojo, kdy kyudo je praktikováno na malém prostoru a střílí se do slaměného válce, 

který je umístěn na dřevěné „koze“ Jedná se o prostor, který je obyčejně umístěn uvnitř 

již existující stavby. Druhou možností, výhodnou pro jednotlivce, kteří mohou být 

omezeni finančními možnostmi je tzv. jednoduché kyudojo (single-target kyudojo), 

které je velmi jednoduché. Je potřeba rovná základna na místo, odkud se bude střílet, 

dráha, po které poletí vystřelený šíp a jednoduchý slaměný terč. Velmi často se této 

možnosti využívá venku. Třetím typem je standardní kyudojo, které je určeno pro tři a 

více lukostřelců. Zde je lukostřelba samozřejmě náročnější, protože každý střelec musí 

koordinovat pohyby s ostatními střelci. Standardní kyudojo se skládá ze střelecké haly 

(shajo), prostoru dráhy luku (yamichi) a prostoru cíle (matoba). Shajo je rozlehlá 

budova, která má naleštěnou dřevěnou podlahu a strop minimálně 3,8 metru. Šířka by 

měla být minimálně 5 metrů, tak aby mezi střelci bylo alespoň 1,8 metru. Standardní 

vzdálenost mezi střelcem a terčem je 28 metrů. Shajo může být z jakéhokoli materiálu, 

ale tradiční podlaha obvykle bývá z cedrového či cypřišového dřeva. Každé shajo má 

dle tradice jeden společný rys. Je to vrchní sedačka (kamiza). Dle šintoistické tradice je 

kamiza situována ve všech kyudojo úplně stejně. Je vždy umístěna úplně vpravo a 

veškeré další sezení a prostor dráhy luku apod. je situováno podle toho, kde je kamiza. 

Je to místo zasluhující respekt a kde obvykle sedí mistr případně hosté. Původně kamiza 

obsahovala malý šintoistický oltář, ale v poválečném Japonsku se od toho upustilo. 

Místo, kde jsou umístěny terče, matoba, se někdy též nazývaná azuchi. Ovšem zatímco 

azuchi je obvykle pouze písečný násep, který drží terče, tak matoba je celý tento úzký 

prostor. (IKYFa, 2006) 
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6.2. Vybavení v kyudo 

 

Mezi základní vybavení lze zařadit šest složek. Luk, tětiva, šíp, rukavice, uniforma a 

terč. 

Luk (Yumi) 

Japonský luk je unikátním nástrojem, který nenajdete nikde jinde než v Japonsku. 

Hlavním rysem je jeho výška, přes dva metry a také jeho asymetričnost. Úchop je 

umístěn pod středem luku. Konstruován je jako před lety, z bambusu a ze dřeva, jako 

tomu bylo před více než čtyřmi sty lety. (Onuma & Prospero, 1994) Sami Japonci říkají, 

že je to nejdelší a nejméně přesný luk na světě. Snad proto se v současnosti stal spíše 

nástrojem duchovního cvičení než ryze sportovním nářadím. (Česká asociace japonské 

lukostřelby, 2006) 

V japonském luku lze nalézt jak krásu a eleganci, tak ducha tradičních japonských 

hodnot. Byl využíván jako zbraň i jako symbol autority a jednoty. (Onuma & Prospero, 

1993) Ohledně asymetrického tvaru japonského luku existuje několik teorií, nicméně 

nejsou přesvědčivé důkazy pro ani jednu z nich. Archeologické nálezy, obzvláště 

prehistorické malby na stěnách dokazují, že luky byly asymetrické a existovaly již 

v období Jajoi (250 př. n. l. – 330 n. l.) (Onuma & Prospero, 1993) 

První primitivní luky se vyráběly z jednoduchého zahnutého kusu dřeva, ale v pozdější 

době Heian se začalo používat kombinace dřeva a bambusu. Bambus se zpevňoval 

pomocí ohně. Luk tak měl vynikající vlastnosti kombinující lehkost, sílu a ohebnost. 

(Draeeger & Smith, 1995) Obvykle to bylo provedeno sendvičovým způsobem – ze  

dřeva vloženého mezi dva kusy bambusu a spojeného lepidlem a ovázáním. Během 

následujícího vývoje se přidávaly vrstvy bambusu i dřeva až do vyvinutí konstrukce 

shihodake-yumi, kdy jediný kus dřeva byl obklopen čtyřmi vrstvami bambusu. Výroba a 

design luku se stále měnil až do 17. století, kdy Gohonhigo yumi se vyráběl z pěti vrstev 

bambusu a dřeva s použitím tehdejšího laminátu. V této podobě se víceméně zachoval 

dodnes. (Onuma & Prospero, 1993) Podle Draegera & Smithe se v minulých dobách 

luky se napínaly tětivou podobnou konopnému provazci, měly neobyčejně asymetrický 

tvar kde 2/3 délky luku byly nad levou rukou lučištníka. Luky se lišily v délce, která se 

pohybovala od něčeho přes 7 stop (2,1 m) až po hranici 6 stop (1,8 m).  
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Existuje několik základních druhů japonského luku, které se používají v moderním 

kyudo. Standardní bambusový, lakovaný bambusový luk nebo ze syntetických materiálů 

(sklolaminát či karbonový). Vzhledem k nákladům se v poslední době nejvíce ve 

školách kyudo používá luk z karbonu. Tyto syntetické materiály jsou velmi vhodné 

v místech, kde jsou velké teplotní extrémy, případně příliš sucho či vlhko. Nicméně 

tradiční kyudo by se mělo držet tradičních materiálů a zachovávat tak přírodního ducha 

lukostřelby. Již v samurajských dobách byl luk laminován, aby déle vydržel. Délka luku 

se obvykle počítá dle tradičních japonských měr shaku a sun, kdy sun je cca 3 cm a 

jeden shaku je cca 10 sunů. Standardní délka luku je sedm shaku a tři sun, přibližně 221 

cm. Tato velikost je ovšem vhodná pro Japonce, kteří jsou obyčejně menšího vzrůstu 

(150-165 cm). Vyšším Evropanům obvykle vyhovují luky jiných rozměrů. Řešením 

tohoto problému se ukázala výroba různých druhů a velikostí yumi. Tyto luky jsou 

vyráběny ve velikostech: krátké (tsumari), normální (namisun), a dlouhé (nobi). Ideální 

délky luku se odvozuje od výšky lukostřelce a délky šípu. U luku nerozhoduje pouze 

délka šípu, ale též síla nátahu, kdy obvyklé rozmezí je od 10 do 30 kilogramů. 

Začátečníci mají obvykle deset až dvanáct kilogramů, a postupně během následujících 

měsíců zvyšují sílu nátahu. Síla nátahu nesmí být ani příliš velká ani příliš malá. Je 

zřejmé, že pro každého člověka platí něco jiného, záleží na věku, složení těla, kondici a 

v neposlední řadě na dosavadní zkušenosti s lukostřelbou. Zkrátka vybrat správné yumi 

není lehké. Důležitou roli hraje též cena luku. U začátečníků se doporučuje středně 

drahý luk, ve chvíli kdy jsou zkušenější a již nehrozí poškození luku, je vhodné si 

koupit dražší yumi. 

Péče o luk je nezbytnou součástí japonské lukostřelby. Úcta k vybavení a pomůckám 

patří ke koloritu japonských lukostřelců. Bambusový luk je živoucí bytostí. Pokud je 

nový, tak je plný energie, ale musí se s ním zacházet velmi opatrně, aby udržel správný 

tvar. S přibývajícími lety luk již nepotřebuje tolik péče, ale snáze se „unaví“ a je 

nezbytné mu dopřát více odpočinku. Pokud je luk již starý, tak již nemá tolik síly, ale 

pokud se k němu přistupuje s respektem a úctou, tak luk reaguje tak, jak žádný nový luk 

není schopen.(Onuma & Prospero, 1995) Říká se, že každý luk má svůj vlastní 

charakter a osobnost. Bambusový luk je poměrně náročný na údržbu. Je citlivý na 

extrémní teploty, vlhkost a sucho. Největším nepřítelem je ale zanedbání. Velký 

japonský výrobce luků Higo Saburo tvrdí, že o luk bychom se měli starat jako o sama 

sebe. Nový bambusový luk může občas ztrácet tvar, pokud se nepoužívá. Je proto 
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potřeba občas luk zkontrolovat s tětivou i bez tětivy. Luk je běžně uložen v plátěném 

obalu, pokud je bez tětivy. V případě denního užívání se napnutý luk ukládá do 

dřevěného stojanu. Zkušení střelci říkají, že ze začátku je vhodné trénovat 

s karbonovým lukem, po nasbírání určitých zkušeností lze přejít na tradiční bambusový 

luk. 

 

Tětiva (Tsuru) 

Jsou tři základní typy tětiv: přírodní, syntetické a kombinované. Nejlepší tsuru jsou 

vyráběná z přírodního konopí. Poskytuje nejsnazší vypouštění šípu a má nejlepší zvuk 

(tsurune). Bohužel moc nevydrží a obzvláště v sušších podmínkách je životnost tětivy 

omezena. Syntetické či kombinované tětivy vydrží více, ale postrádají eleganci a kvalitu 

přírodních tětiv. Obvyklou praxí je, že tětiva se z luku sundává, pokud se z luku nestřílí. 

Uchycení a napínání luku je poměrně sofistikovanou záležitostí a věnuje se tomu 

mnoho energie a péče. Stejně jako místo úchytu (nakajikake), které má obvykle kolem 

9-10 cm. Je to místo pro úchop střelce, které je omotáno konopím. 

 

Šípy (Ya) 

Japonské šípy jsou odlišné než evropské šípy. Jejich délka je kolem 1 metru, s pírky asi 

15 cm dlouhými. Je snaha vyrábět šípy z tradičních materiálů a podle tradičních postupů 

jako v minulosti. Tělo šípu bývá vyrobeno z odolné odrůdy bambusu a peříčka udržující 

stabilitu při letu pocházejí z velkých ptáků, orlů či sokolů. V dnešní době se 

pochopitelně tolik neužívají peříčka z dravců, kteří jsou chráněni. Některé šípy mají 

různý tvar, záleží na tom, zda se střílí na kratší či delší vzdálenost. Šípy také mají 

různou váhu, tloušťku a délku. Lehčí šípy obecně mají vyšší rychlost, ale nejsou tak 

stabilní při letu, pokud jsou vystřeleny z těžšího luku. Správná volby luku a velikosti 

šípů je poměrně důležitá záležitost. Například velikost šípů (yazuka) se určuje podle 

vzdálenosti od krční jamky lukostřelce ke špičce prostředníčku u natažené ruky plus asi 

5 cm kvůli bezpečnosti. Zajímavostí je, že toto tradiční měření ne vždy funguje u 

mimojaponských střelců. V moderních dobách se používají šípy z karbonových vláken. 

Je to výhodné pro tréninkové účely, nic se ovšem nevyrovná eleganci bambusových 

šípů. (Onuma, 1993) 
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V dnešní době se pro praktikování kyudo používají dva šípy. Haya (první) a otoya 

(poslední). Vypadají naprosto identicky, ale při bližším zkoumání je patrné, že se liší. 

Směrová pírka jsou lehce otočena u každého na opačnou stranu, což má za následek 

rozdílnou rotaci po výstřelu. Lze snáze pak dosáhnout ideálního zásahu, což je v rámci 

technického provedení, zasažení středu terče ve vzdálenosti přibližně 10 cm od sebe. 

(All Nippon Kyudo Feederation, 1971) V minulosti bylo šípů velké množství a měly 

různou délku. Lišily se podle síly, vkusu a hodnosti lučištníka. Průměrná délka byla asi 

3 stopy (90 cm). Tyčka šípu byla z rovného pevného bambusu, část, která se vkládala 

do tětivy, byla z kosti nebo rohu, připevněná k šípu ovinutím hedvábnou nití. Běžně se 

používalo pouze tří nebo čtyř per, které byly asi 4-5 palců (10-13 cm) dlouhé a byly 

připevněny ovinutím na obou koncích pírka. Hrot šípu se lišil podle své funkce i podle 

názvu, který popisoval jeho tvar. Byly to například „hlava vodnice“, „žabí vidlice“, „list 

vrby“. Název „ hlava vodnice“ odpovídal tvaru hrotu. Šíp při letu zpíval. „Žabí vidlice“ 

měla tvar jako vidle nebo zadní nohy žáby. Tyto „nohy“ byla ostří. Šíp se používal pro 

odříznutí bitevního praporu, seříznutí špice helmice a tkanice svazující brnění. „List 

vrby“ měl hrot s dvojitým ostřím, bez ostnů, vytvarovaný jako vrbový list. Používal se 

pro zásah, který měl jít hluboko. Dalším byl například „propichovač brnění“. Byl to šíp 

s tupou špičkou, který měl prorazit hrudní plát nepřítele. Můžeme se zmínit ještě o 

dalším šípu. Byl to snad šíp s nejhroznějším hrotem, nazývaný „škrabák střev“. Cílem 

v boji byl zásah do středního pásma těla nepřítele. Šípy se nosily v toulci (ebira), který 

byl vyroben z kůže, lakovaného dřeva, vodovzdorného papíru nebo látky. Spojovaly se 

do svazků podle druhů a plnou výzbroj válečníka tvořilo 24 šípů. Ebira se nosila u pasu 

nebo vysoko na zádech. (Draeger & Smith, 1995) 

 

Střelecká rukavice (Yugake) 

Bezpochyby nejzajímavějším prvkem vybavení lukostřelců je střelecká rukavice. 

V raném Japonsku byl styl vypouštění šípu poměrně jednoduchý. Byl to klasický úchop 

palcem a ukazováčkem, známý každému dítěti, které si někdy hrálo na indiány. (Onuma 

& Prospero, 1994). Kolem sedmého století Japonci převzali z Číny natažení luku pouze 

palcem. Číňané užívali speciální prsten vytvořený z kamene či parohu, nicméně není 

jisté, zda byl užíván i v Japonsku. Rukavice v dnešní podobě se zpevněným zápěstím a 

palcem se poprvé údajně vyskytly po období oninských válek (1467-1477). Tyto 
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rukavice jsou obvykle vyráběny z jelenice (dnes lze nalézt samozřejmě spoustu 

syntetických náhražek) se zpevněným palcem, kde je vnitřní dřevěný či kamenný 

chránič, který je nutný pro ochranu palce, jímž se tětiva v Japonsku drží.  Tento aspekt 

výrazně zvyšuje schopnost lučištníka prodloužit fázi natažení luku i výdrže v nátahu a 

dává mu tím více času ke zkoumání vztahu mezi střelbou a sebou samým. (Onuma & 

Prospero, 1995) 

Dnes můžeme rozdělit lukostřelecké rukavice na tři základní typy (All Nippon Kyudo 

Feederation, 1971): tříprsté (mitsugake), čtyřprsté (yotsugake) a pětiprsté (morogake). 

Tyto rukavice jsou vyráběny vždy na pravou ruku, protože střelci museli být obličejem 

natočeni ke kamize během střílení.  Některé školy vyzdvihují používání některých druhů 

rukavic nad ostatní. Některé druhy yugake byly navrženy pro určitý typ střelby. 

Yotsugake bylo například navrženo pro soutěžní střelbu na dlouhou vzdálenost. 

Morogake se skoro výlučně používá v Ogasawara Ryu a podobně. V dnešní době se 

velmi často používá právě yotsugake při střelbě na krátkou vzdálenost, protože 

umožňuje setrvat v nátahu s menším úsilím. Lukostřelecká rukavice se upevňuje na 

zápěstí speciálním páskem, který se již vyrábí s rukavicí. Existují tradiční úvazy, které 

se používají a přesné postupy, jak správně rukavici uvázat. (Onuma & Prospero, 1995) 

 

Uniforma (Keiko – gi) 

Pohled na zkušeného lukostřelce během výstřelu, oblečeného v tradičním střeleckém 

oděvu bezesporu patří mezi krásné zážitky. Kimono a hakama jsou klasické prvky, které 

patří k tradiční japonské tradici. Bohužel tradiční kimona jsou velmi drahá. To může být 

i jedním z důvodů, že se používají pouze během oslav a významných událostí. 

Standardní tréninková uniforma se skládá z vrchní části kimona (kyudo – gi), černé 

suknice (hakama), speciálních ponožek (tabi) a látkového opasku (obi). Ženy navíc 

ještě můžou používat chránič přes hrudník (muneate). Jsou i další rozdíly v uniformách 

žen a mužů. Muži užívaná hakama má vyztuženou část v bederní oblasti, což je dáno 

tím, že nosí hakamu výše než ženy. Ohledně barev a odlišení má Japonská Federace 

Kyudo poměrně jasné požadavky. Lukostřelci do pátého danu nosí bíle kyudo – gi a bílé 

tabi. Muži musí nosit černé hakama, ženám je povoleno používat černou nebo tmavě 

modrou hakama. Lukostřelci nad pátý dan musí nosit kimona s bílými tabi. V praxi to 

znamená, že většina kyudojo má standardy nastaveny tak, že všichni členové mají stejné 
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základní uniformy a lukostřelci na vyšších úrovních mají možnost nosit buď bílé kyudo 

– gi nebo kimono. (Onuma & Prospero, 1995) 

Důležitým aspektem je též naprostá čistota lukostřeleckého úboru. Lukostřelec se musí 

vždy presentovat upraveně v čisté nezmuchlané uniformě. Vychází se z předpokladu, že 

lukostřelec musí být schopen se perfektně starat o svůj oděv. Pokud ne, jak by potom 

mohl být schopen dodržet sebekázeň, disciplínu a plnit obtížné nároky, které sebou 

studium kyudo přináší? 

 

Terč (Mato) 

V dnešních dobách se používá pro různé příležitosti mnoho různých terčů, nicméně 

standardní a nejpoužívanější terč má průměr 36 cm při střelbě na krátkou vzdálenost. 

Střed terče je 27 centimetrů od země a má 5° náklon. V dnešní době se nejvíce používají 

dva druhy terčů dle vzhledu. Je to terč s dostřednými černými kruhy s bílým kruhem 

uprostřed (kasumi – mato), „mist“, který se dnes používá hlavně během každodenní 

praxe anebo (hoshi – mato), „star“ který je bílý s černým kruhem uprostřed a který se 

spíše používá při slavnostech a významných událostech. (All Nippon Kyudo 

Feederation, 1971) 

Kdo poprvé vejde do kyudojo, tak bude určitě překvapen, jak nízko jsou terče umístěny. 

Jsou totiž pouze 9 cm nad zemí. Jedna teorie říká, že terč je tak nízko, protože ve 

válečných dobách se střílelo na první řadu klečících lukostřelců protivníkovy armády. 

Druhá hlavní teorie se opírá o „estetické“ vysvětlení, že na vzdálenost 28 metrů lze 

střílet z pozice přímého postavení, kdy lučištník vytváří symetrický obraz a šíp je 

vodorovně se zemí. Navíc vystřelený šíp letí po přímce. (Onuma & Prospero, 1995) 
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6.3. Základní principy a východiska techniky v kyudo 

 

Moderní kyudo zahrnuje dva základní spolu související aspekty. „Technický“ aspekt 

zahrnuje především postoje, východiska techniky, rituální komponenty, dýchání, 

výukové postupy a podobně. Druhým, neméně důležitým („etickým“) aspektem, který 

v sobě skrývá hluboký duševní rozměr, je následování základních principů: shin, zen, 

bi. 

Prvním principem je shin (pravdivost, opravdovost). Každý výstřel by měl letět rovně, 

přímo k cíli. Rčení “ rovný jako šíp “ přesně vystihuje podstatu věci. Jak by mohl takto 

vystřelený šíp v sobě skrývat nějakou nepravdu nebo faleš? Hledáním odpovědí na tuto 

otázku je základním principem v kyudo. Střílení luku je vlastně hledání pravdy. Každý 

výstřel je snaha dostat se blíže k pravdě. Opravdovost každého výstřelu je měřena 

pomocí sae (klid), tsurune (zvuk tětivy při vypuštění šípu) a tepichu (zasažení terče). 

Cesta luku je hledáním pravdy pomocí neustálého zlepšování těchto dovedností při 

každém výstřelu. 

Druhý princip zen (správnost, spravedlivost) je projevem etického aspektu kyudo. Etika 

kyudo jako rei (zdvořilost), a fuso (bez konfrontace) vyžaduje, aby člověk zůstal vždy v 

klidu a neztrácel klid. Je to hledání rovnosti a míru. Kyudo nepodporuje střety, 

nepřátelství nebo pomstu. Zásadní myšlenka kyudo je být neustále v klidu a míru s 

ostatními při zachování zdvořilosti a vzájemného respektu. Tento princip je základem 

kyudo. V současné době je pokles morálních měřítek často považován za aktuální téma 

a etika kyudo by tudíž mohla být klíčem k překonání tohoto problému. (IKYFc, 2013) 

Třetím principem bývá označován bi (krása, elegance). Krása je obvykle spojována s 

něčím vizuálně příjemným. Nicméně v kyudo, krása leží za shin a zen. Sharei 

(ceremoniální lukostřelba)) je jedním ze způsobů, jak vyjádřit tento pojem. Japonský 

yumi je nádherný krásně tvarovaný luk, ale to, co skutečně stimuluje smysl pro krásu je 

důstojnost, shintai shusen (harmonie ve všech pohybech) a rytmický pohyb vytvořený 

klidným stavem mysli. Tento aspekt je původní japonskou cestou luku. Německý 

filozof Eugen Herrigel řekl: „Anglický dlouhý luk je natažen pomocí síly paží z ramen, 

ale protože japonský luk se zdvihá nahoru a poté klesá zpět dolů, stačí pouze použít dost 

síly k rozevření paží od sebe.“ (Eugen Herrigel in All Nippon Kyudo Feederation, 1971, 
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s. 21). Krásou kyudo je tento způsob střelby bez použití síly. Shin zen bi jsou nejen tři 

základní etické prvky kyudo, jsou též vodítkem pro dnešní i budoucí adepty japonské 

lukostřelby. Kyudo již není pouze bojové umění. Udržení a pokračování v odkazu kyudo 

by mělo být výzvou pro nadcházející generace a toto dědictví by nemělo být ztraceno či 

zapomenuto. (IKYFc, 2013) 

Snaha po standardizování a ucelení pravidel a zformování učebních manuálů vyústila do 

sjednocení výukových materiálů. Aby se předešlo neshodám při sjednocení základů 

kyudo, vycházelo se z respektované Ogasawa Ryu, která ustanovila základ, ze kterého 

by se v budoucnu vycházelo. Nepohlíželo se na to jako na něco nového, ale jako na 

uspořádání minulosti do správného pořadí. (The White Rose Kyudojo, 2008) Základní 

rozdělení japonské lukostřelby z historického hlediska obsahuje dva základní směry: 

ceremoniální lukostřelbu (reisha) a vojenskou lukostřelbu (busha). Zatímco reisha, 

daleko více rituální záležitost pochází hlavně z Ogasawa Ryu, vojenská lukostřelba 

může být rozdělena na pěší (hosha), lukostřelba na koni (kisha) a „halová“ lukostřelba 

(dosha). (Yamada, 2009) To vysvětluje i základní rozdíly plynoucí z dvou různých linií 

držení a zdvihání luku. První linie se nazývá bushakei, která byla používána pěšími 

střelci. Druhá linie kishakei vychází historicky od lukostřelců, kteří stříleli z koně. 

Hlavní rozdíly plynou z rozdílného vytažení šípu z toulce a způsobu natažení. 

Vzhledem k tomu, že moderní hassetsu vychází z obou stylů starých mistrů lukostřelby, 

je možné trénovat obě cesty, ale je důležité neslučovat tyto dvě cesty během střílení. 

(Onuma & Prospero, 1993) V moderním kyudo k samotnému výstřelu vede 8 

základních kroků (sasho-hassetsu). Bezchybné ovládnutí těchto kroků umožní 

lukostřelci prožívat při výstřelu naprosté vyprázdnění mysli a právě tento moment je 

hlavní cíl tréninku, nejenom pouze naprostá soustředěnost nebo přesný zásah. Neustálé 

opakování sasho-hassetsu výrazně snižuje faktor náhody při střelbě a tak pro pokročilé 

lukostřelce je hlavním proměnným faktorem pouze vědomí a momentální stav. Na 

redukci těchto vlivů by se měl praktikující lukostřelec po cestě luku zaměřit především. 

Dosažení takové dokonalosti, že tělo bude naprosto spontánně a automaticky provádět 

tento sled pohybů, bez vlastního míření, je vlastně ideálem každého lukostřelce kyudo. 

(Kučera, 2006) 
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Než lukostřelec vstoupí do kyudoja, které je posvátným prostorem, vždy se ukloní 

směrem ke kamize, kde je japonská vlajka nebo malý šintoistický oltář. Potom, po 

menší úkloně směrem k terči, je možné postoupit přímo na střeleckou pozici (shai). V 

první fázi výstřelu (ashibumi), je musí lukostřelec zaujmout postoj rozkročmo, bokem k 

terči tak, aby osa, spojující špičky palců nohou, procházela středem terče.  Jeho tělo 

zaujímá trojitý kříž, sestavený ze svislé osy těla a na ni kolmých vodorovných os 

chodidel, boků a ramen. Při pohledu shora musí být všechny tři vodorovné osy vždy v 

zákrytu. Říká se že, již v této fázi se pozná, zda bude šíp správně vystřelen a zda 

zasáhne cíl. (Kučera, 2006) Jak již bylo uvedeno, opět jsou dvě cesty jak správně 

provést ashibumi, ale důležité je, že mezi špičkami nohou by měla být vzdálenost 

jednoho metru a měly by svírat úhel 60°. (Onuma & Prospero, 1993) 

Dalším krokem po ashibumi je dozukuri, při kterém je nezbytné vytvořit pevnou 

základnu zpevněním dolní poloviny těla a kdy je šíp přiložen k tětivě. Dobrému 

zpevnění těla napomáhá i prkenná, bezvadně naleštěná podlaha kyudoja. Hlavně 

zpočátku je poměrně obtížné udržet nohy na místě, bez toho, aby se rozjely do stran. 

(Kučera, 2006) Podle The White Rose Kyudojo (2008) není dozukuri pouze nastolení 

fyzické rovnováhy, ale též emocionálního stavu. Další fází je  yugamae, uchopení luku 

levou a tětivy pravou rukou v yugake. Pak se pohled střelce přesouvá podél šípu ke 

středu terče, kde již zůstane až do konce. Opět zde můžeme nalézt dva způsoby 

uchopování luku, shomen no kamae, kdy luk je držen před tělem lukostřelce. Druhá 

varianta je držení luku shamen no kamae, kdy luk je držen na levé straně. (Onuma & 

Prospero, 1993) Tato fáze se ještě rozděluje na tři menší fáze torikake (nasazení šípu), 

tenouchi (správná manipulace s tětivou, šípem a lukem) a monomi (technicky jde o 

míření, ale podle tradiční interpretace jde spíše o vyslání ducha a kontakt s cílem). 

Pomalým pohybem, současně s nádechem, se luk oběma rukama pozdvihne nad hlavu 

(uchiokoshi), to je další fáze, odkud je pomocí zad natahován (hikiwake). V této fázi se 

také obyčejně dělá spousta chyb, kdy luk by měl být natahován rovnoměrně pomocí 

zádových svalů a ne pomocí ramen či paží. Následující fáze kai (plné natažení luku) se 

dá přeložit jako „setkání“ a setkává se při něm šíp s terčem. O míření nelze mluvit už 

proto, že postavení je v této fázi již pevně dáno předchozím sledem pohybů. Můžeme 

rozdělit na dvě ne úplně přesně definovatelné akce – cumeai a nobiai. Cumeai lze 

chápat jako fyzické završení nátahu, nobiai znamená dosáhnout dokonalého nátahu 

usměrněním neviditelných sil, které působí uvnitř těla lukostřelce. Projevy těchto sil 
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jsou již téměř viditelné a přeskakují mezi nataženým lukem s šípem, tělem a duší. 

(Kučera, 2006) Podle Onumy (1993) právě fáze kai je esencí umění kyudo. Je to ten 

nejzranitelnější moment celého aktu výstřelu, kdy je velký tlak na fyzickou i mentální 

stránku věci. Aby byl lukostřelec úspěšný, musí v této fázi vyčistit svou mysl, zbavit se 

všech strachů a pochybností, oprostit se od důležitosti cíle a zásahu a nalézt rovnováhu 

mezi myslí, tělem a technikou. 

Pokud fáze kai je esencí umění kyudo, pak další fáze hanare (vypuštění šípu, vystřelení) 

odhaluje tajemství kyudo. Kučera (2006) popisuje tento moment, kdy „vypuštění šípu 

tedy nezáleží na střelcově vůli, ale pouze a jenom na samovolném překonání třecích sil 

mezi palcem a jej přidržujícím ukazováčkem s prostředníčkem silou tětivy. Nebo na 

samotném šípu, který se přímo chvěje nedočkavostí“ (Kučera, 2006, s. 42). Podle 

Onumy (1995) nelze tento moment slovy popsat, jde o zázrak, který leží za hranicí 

našeho chápání. Hanare bývá připodobněno ke sněhu, který svou vlastní vahou opadne 

z listu. Je to spontánní, přírodní jev, který je ovšem velmi těžké pochopit natož se 

naučit. Herrigel (1994) popisuje ve své slavné knize Zen a umění lukostřelby moment 

kdy dosáhl správného výstřelu a mistr Awa Kenzo to okomentoval“…výstřel od vás 

odpadl jako zralý plod ovoce“ (Herrigel, 1994, s. 65) 

V kyudo výstřel nekončí vypuštěním šípu. Bez ohledu na to, zda šíp zasáhl či minul, je 

nutné neprojevovat emoce a v závěrečné fázi zvané zanshin nechat veškerou 

nahromaděnou energii volně vyprchat ze široce roztažených rukou a nohou. Podle 

Onumy (1995) zanshin znamená „zbývající tělo“ nebo také „zbývající duch“, je to 

moment, kdy tělo zůstane po výstřelu ve stejné pozici a vyšle svého ducha na všechny 

strany. Fyzicky tělo musí zůstat klidné a v harmonii. Silné, ale ne v napětí, relaxované, 

ale ne slabé. Mentálně znamená zanshin být ve stavu nejvyšší ostražitosti a bdělosti. 

V rámci zanshinu poté následuje yudaoshi, sklonění luku na stranu a otočení hlavy ke 

kamize. Po dalších, protokolem požadovaných krocích a pohybech, střelecká procedura 

končí. (Onuma & Prospero, 1995) 

Pouze 8 jednotlivých pohybů se zdá málo, opak je však pravdou. Především každý výše 

popsaný bod lukostřelby lze rozdělit do několika podkategorií. Navíc během tréninku 

kyudo se používají různé polohy od sezení, stání, speciální kroky a úklony. Nesmí se 

zapomínat na nesmírně důležitou věc, a to je správné dýchání, na které je v japonské 

lukostřelbě kladen velký důraz. Trénink a praktikování toho bojového umění je hlavně 
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boj se sebou samým. Není zde soupeře, který je nevyzpytatelný, ale jediný protivník je 

lukostřelcova mysl, která má sklony si ulehčovat, klamat a šidit – sama sebe. Cesta luku 

jak je v západní interpretaci kyudo nazýváno vyžaduje velkou sebekázeň a odříkání. Je 

nezbytné nepodlehnout vidině snadného výsledku ve formě vysokého procenta zásahů 

na úkor odklonu od pravidel, která spíše než zásah mají za účel oproštění se od vědomí 

a duchovní růst. Je dobré si připomenout zásadní citát, který se často v tomto bojovém 

umění zmiňuje: 

 „Správně vystřelený šíp vždy zasáhne střed terče. To, že se šíp zabodl do středu terče, 

ale ještě neznamená, že byl správně vystřelen“ (Kučera, 2006, s. 43). 
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7. Filosofické směry ovlivňující kyudo 

 

Kyudo není náboženství, nicméně bylo značně ovlivněno třemi významnými 

filosofickými a náboženskými směry. Vliv nejstaršího z nich, šintoismu je patrný na 

první pohled. Víceméně každý viditelný aspekt v kyudo obsahuje známky a odkazy 

šintoismu. Celý akt střelby, rituály, změny postojů, tradiční oblečení a úcta 

k pomůckám, luku, šípům, terči a hlavně k místu pro střelbu (kyudojo), to vše ukazuje 

silný vliv šintoismu na japonské umění lukostřelby. Spojení kyudo a šintoismu je patrné 

při tradičních lukostřeleckých soutěžích i při běžném praktikování. (Onuma & Prospero, 

1993) Dalším směry, které ovlivnily japonskou lukostřelbu, jsou konfucianismus a 

buddhismus, hlavně tedy jedna z jeho odnoží, zenový buddhismus – zen. Zen, který 

významně ovlivnil kyudo a podle některých pramenů je nedílnou součástí všech 

japonských bojových umění, se také nazývá zen-buddhismus. Ve 20. století došlo 

k největšímu rozmachu vztahu mezi zenem a kyudo, hlavně zásluhou některých autorů. 

Citáty „Jeden život, jeden výstřel“ nebo „Střílení je jako plynoucí voda“ odhalují těsný 

vztah mezi studiem zenu a praktikováním kyudo. Nelze ovšem opomenout, že zen začal 

bojové aktivity ovlivňovat nejen během 17. a 18. století, ale původně již v průběhu 

období Kamakura (1185-1333), kdy samurajové adoptovali zen coby preferovanou 

metodu morálního tréninku.(Onuma & Prospero, 1993) 

 

7.1. Šintoismus  

 

Šintoismus, jinak nazývaný shinto, představuje velice specifický náboženský systém 

polyteistického rázu. Považuje se za původní náboženství Japonska, kde bylo až do 

konce druhé světové války ustanoveno národním náboženstvím. Je tvořeno bohatým 

systémem náboženských praktik, tradicí, idejí a institucí, nemá však žádného 

konkrétního zakladatele ani pevnou věrouku, a proto mimo Japonska téměř neexistuje. 

Výrazný vliv na jeho vývoj měl především buddhismus, s kterým je značně propojený a 

dochází tak k častému prolínaní těchto dvou náboženství. Patří mezi animistické 

náboženství a zakládá si na uctívání přírodních jevů tzv. kami, ke kterým se později 

připojil kult předků. Základ víry tak vychází z myšlenky, že každá věc přírody může mít 
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svoje kami, které je přirozenou součásti každodenního života. Tato síla kami tzv. tama 

je nejčastěji vkládaná do korun stromů a právě proto je i každá svatyně obklopena 

hájem s cestou lemovanou velkými vzrostlými cedry. Další důležitou složkou 

šintoistického posvátna jsou hory, kde byly na svazích, úpatích a vrcholcích hor právě 

svatyně stavěny. I proto se nejposvátnější horou Japonska stala hora Fuji, kde je 

uctívána Konohana Sukujamihe no Mikoto, partnerka dědečka prvního císaře Ninigi no 

Mikoto. (Kokaisl, 2009) 

Samotný vývoj šintoismu je možno rozdělit na 4 jednotlivé celky a to, Folk Shinto 

(domácí šintoismus), Koshitsu Shinto (šintoismus císařského dvora), Jinja Shinto 

(chrámový šintoismus) a Shuha Shinto (šintoistické sekty). 

Domácí šintoismus vychází ze šintoistických obřadů, které byly bez výraznější 

organizace praktikovány běžným obyvatelstvem. V tomto období byly silně spjaty 

s chrámovým šintoismem, nicméně v období 40. císaře Temmusa se vlivem vládních 

opatření oddělily a navázaly tak na tradice obřadů a festivalů, které byli dlouhodobě 

vykonávané souběžně s buddhismem. Postupně se tyto tradice rozvíjely, až se 

zformoval ucelený komplex obřadů a rituálů, který se častokrát prolínal kromě 

buddhismu i s taoismem či konfucianismem. Obřady, které v průběhu tohoto procesu 

neztratily svoji tradiční šintoistickou formu, se dnes přiřazují právě k domácímu 

šintoismu charakteristickému coby obřady bez účasti kněze. Právě jeho funkci zastává 

tzv. Toya volený z řadů obyvatelstva, který vede obřady k uctění boha dané lokality. Je 

vybírán na jeden rok, potom dochází k jeho obměně.  

Koshitsu shinto neboli šintoismus císařského dvora je klasický název pro obřady vedeny 

císařem. Prostřednictvím nich dochází k uctívání desítek bohů a předešlých císařů se 

zřetelem na Amaterasu Ohmikamiho, který je podle japonské mytologie považován za 

božského předka samotného císaře. Do této skupiny řadíme obřad Daijosai, který je 

v pořadí prvním obřadem díkuvzdání vykonávaný nově korunovaným císařem Japonska 

na místě s názvem Daijokyu, momentálně dočasně postaveném v císařském paláci. 

Samotně nejvýznamnějším obřadem tohoto druhu je Niinamesai, který je 

uskutečňovaný po prvním sběru plodů jako poděkování se bohům za jejich požehnání. 

Dle japonské mytologie je Amaterasu Ohmikami považován za prvního, kdo vykonal 

obřad tohoto druhu. V roce 1869, kdy došlo ke změně hlavního města z Kjóta do Tokia, 

byly v císařském paláci postaveny 3 svatyně a to Kashikodokoro, kde jsou uctívané 
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nejvyšší kami, na východě shinden, které slouží k uctívání bohů nebes a země a 

koreiden v západní části věnovaný duchům předešlých císařů. Tyto svatyně jsou 

vzájemně provázány koridory, ve kterých jsou uskutečňovány všechny šintoistické 

obřady. Právě z důvodu, že tyto koridory vytvářely prostor pro shromažďování věřících 

na obřadech, si šintoismus nevynucoval stavbu zvláštních sakrálních staveb. I samotné 

svatyně měli spíše podobu běžných obydlí než nějakých velkolepých staveb. 

Vstupovalo se do nich bránou tzv. torii, která se postupem času stala symbolem tohoto 

náboženství a představovala jakýsi předěl mezi posvátnem a okolním světem Při 

provádění obřadů císaři pomáhá a asistuje duchovní dvojice, Shoten (muž) a Nai-Shoten 

(žena). Počet obřadů, které císař provádí, dosahuje až několik desítek za rok. I pro to 

jsou císaři, v tomto ohledu některými odborníky nazývaný králi obřadů, jejichž hlavní 

funkcí, je být pořád s bohy, velmi vytížení. Chrámový šintoismus – Jinja Shinto je 

obecný název pro všechny obřady a aktivity prováděné místní nebo příbuznou 

komunitou, převážně ve svatyních. Spolu se šintoismem císařského dvora jsou 

považovány za jádro šintoistických tradic. V únoru 1946 jako reakce na vydání tzv. 

Šintoistická direktiva okupanty, došlo k vytvoření organizace známé jako Asociace 

šintoistických svatyň, se zaměřením na udržování japonských kulturních tradic. Dnes 

zahrnuje přibližně osmdesát tisíc svatyní po celém Japonsku. Každá svatyně má svoji 

vlastní historii založení. I když Asociace šintoistických svatyň svým založením 

vytvořila základnu pro sjednocení ve Velké svatyni v Ise, stále neexistuje, jak již bylo 

zmíněno, žádné standardizované učení, ale jen jakési stanovy organizace. Tyto stanovy 

popisují její zaměření a základní charakteristiky života ve víře v kami. Její hlavní body 

jsou: 

1. Být vděčný za požehnání bohy, za předky a být snaživý v dodržování šintoistických 

obřadů, chovat se podle nich s upřímností a čistotou srdce. 

2. Být nápomocný ostatním bez jakékoliv myšlenky na odměnu a hledat své místo na 

světě, jako zprostředkovatel vůle kami. 

3. Spojit se s ostatními v harmonickém přijetí vůle císaře, modlit se, aby země 

prosperovala a aby lidé mohli žít v míru a prosperitě. (O‘Callaghan, 2012) Velká 

svatyně v Ise je nejposvátnější ze všech šintoistických komplexů svatyní a je zasvěcena 

dvěma velkým božstvům. Bohyně rýže sídlící ve „vnější svatyni“ (geku) a bohyni 

slunce oslavované ve „vnitřní svatyni“ (naiku). Tyto dvě části jsou od sebe vzdáleny asi 
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6 kilometrů a jsou spojeny starou poutní cestou. Podle šintoistické tradice se dvě hlavní 

budovy svatyně každých 20 let strhnou a znovu přestaví. (Littleton, 1998) 

V šintoismu je mnoho svátků a slaví se kvůli předkům, očistě, exorcismu a zemědělství. 

Ústřední svátky se slaví na Nový rok v době výsadby jarní rýže a během podzimní 

sklizně. Jaro a podzim jsou období na uctívání předků a návštěvu hrobů. Během svátků 

lidé často nesou kami ulicemi v přenosné svatyni, aby všechny ostatní ubezpečili, že 

kami navštěvuje jejich společenství, aby je chránilo. (Kokaisl, 2009) 

 

 

7. 2. Buddhismus 

 

Buddhismus je nábožensko-filosofický systém, jehož základ vytvořil Gautama Buddha 

pravděpodobně v 5. století př. n. l. v severovýchodní Indii. Jedná se o jedno z 

nejrozšířenějších světových náboženství, které vyznává přibližně 500-1100 miliónů lidí, 

i když různé zdroje udávají nižší i mnohem vyšší čísla. Odhady o skutečném počtu 

vyznavačů buddhismu se výrazně liší z více důvodů. V mnoha asijských zemích není 

neobvyklé vyznávat současně několik náboženství. To se týká i tak velkých zemí jako je 

Japonsko a Čína. Ačkoli je tento pohled z evropského hlediska zvláštní, pro Asijce není 

vůbec složité vyznávat současně hlubokou víru v Buddhu i uznávat existenci bytostí 

jako jsou taoističtí bohové nebo šintoističtí kami. Při sčítání lidu v devadesátých letech 

v Japonsku se přihlásilo současně k buddhismu i šintoismu více než sto miliónu lidí. 

Mnozí z těchto lidí nevidí problém nechat se oddat podle šintoistických rituálů a pohřbít 

podle buddhistických rituálů. Panuje názor, že zatímco šintoismus je náboženství života, 

tak buddhismus je náboženstvím smrti. Mnoho japonských hřbitovů přiléhají 

k buddhistickým chrámům. (Littleton, 1998) Stejně jako křesťanství nebo islám, je však 

buddhismus náboženstvím univerzálním. Tím se liší od jiných asijských systémů, které 

jsou obvykle vázány na určitou kulturu nebo národ. Platí to v případě hinduismu, který 

pojí pouto s Indií, japonského šintoismu nebo čínského taoismu. Buddhismus je naproti 

tomu přítomen v celé Asii a šíří se i v Evropě a Americe. Dalším důvodem potíží při 

určování počtu buddhistů je státní zřízení v mnoha asijských zemích, které z důvodu 

sekularizace a ateizace společnosti záměrně udává nižší čísla, než ve skutečnosti jsou. 

Typickým příkladem byla dlouhou dobu Čína, i když v posledních letech zde na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
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venkově a překvapivě i mezi městskou populací dochází k rychlému růstu počtu 

buddhistických věřících. Střední odhad počtu buddhistů na světě je kolem jedné 

miliardy. (Miltner, 2001) O Buddhovi samotném se za jeho života se nedochovaly 

žádné písemné zprávy, nicméně interpretace jeho učení vychází z tzv. pitak. Přestože 

byly sepsány až po jeho smrti, je pravděpodobné, že informace v nich skutečně obsahují 

Buddhovo učení. Případně něco velmi blízkého Buddhovu učení. 

Buddhismus je občas nazýván jako ateistické náboženství, ale to není zcela přesné, 

protože staré texty obsahují mnoho informací o nejrůznějších bozích, kteří byli 

označování jako dévové. Tato božstva ale byla velmi podobná lidem, ve své smrtelnosti 

a nevědomosti. Nicméně byli dlouhověcí, krásní a svými schopnostmi převyšovali 

obyčejného člověka. Přesto lze buddhismus za ateistické náboženství označit. 

V teistických náboženstvích je víra v Boha nezbytná, ale v buddhismu k dosažení 

osvobození víra v Boha není nutná. Přestože v pozdějších dobách byl vytvořen systém 

osvícených bytostí bódhisattvů, Bůh jako pojem není v buddhismu definován. 

Ohledně vztahu k duši buddhismus zaujímá mezi ostatními filosofickými a 

náboženskými systémy výjimečnou roli. Není to ani eternalistický systém, který 

vychází z konceptu, že s tělem se rodí i duše, která po smrti přetrvává, ale nepatří ani 

mezi nihilistické systémy, které tvrdí, že duše po smrti zaniká. Buddhismus se přiklání 

k myšlence, že oba výše zmíněné přístupy jsou chybné a že pro duši („já“) neexistuje 

žádná entita, s níž by bylo možno se identifikovat. (Werner, 2002) Termín buddhismus, 

coby jednotný filozofický směr, byl přijat vlastně nedávno. Buddhismus byl totiž 

v různých zemích a oblastech označován různými názvy. Fo-ťiao - Buddhovo učení 

v Číně, bukkjó v Japonsku, v Tibetu je obvykle používán termín nangpä čhö. Teprve v 

průběhu 19. století mniši různých buddhistických tradic začali hovořit o jediném 

buddhismu coby univerzálním náboženství, aby lépe čelili útokům křesťanských 

misionářů a koloniálních úředníků. Je ironií dějin, že vlastně první pokus o sjednocení 

buddhismu byl učiněn buddhistou ze západu plukovníkem Henry Steelem Olcottem. 

(Lopez, 2001) Jednou ze základních tezí Gautamy Buddhy je idea, že vše je pomíjivé a 

že je potřeba osvobodit člověka od neustálého koloběhu narození a smrti, což jsou 

zdroje strasti. Proto důležitou myšlenkou bylo vymanit se z neustálého koloběhu 

existence rození a umírání. Přerušení tohoto koloběhu se nazývá nirvána. Existence je 

vlastně strastiplná, protože neexistuje naše pravé já. (Eliade & Culianu, 1993) 

http://referaty-seminarky.cz/gautama-buddha/
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Důležitými prvky buddhismu jsou označovány reinkarnace a karma. Lidská bytost se 

vlastně převtěluje do jiných tělesných schránek a člověk po smrti se opět zrodí. Ale 

v jiném těle. Pojmem karma bývá označován aspekt činů z předchozích životů, které 

ovlivňují, čím bude člověk ve svém příštím životě. Lidská existence je zde chápána jako 

koloběh existencí v různých formách, kdy záleží na dobrých či špatných skutcích, tedy 

karmě. Důsledek karmy, který je možno ovlivnit dobrými nebo špatnými činy, vychází 

z rozpoložení mysli. Každý úmyslný čin je totiž doprovázen jiným stavem mysli. Pokud 

jsou činy konány s důrazem na nesobeckost, soucit a moudrost, potom jsou tyto činy 

chápany jako komicky výhodné. V případě, že činy provázejí pocity vycházející 

z hrabivosti, nenávisti a závisti, tak mohou vést ke špatné karmě. Cílem buddhismu je 

vlastně učit rozumné bytosti ke zbavování se nenávisti, zášti, hrabivosti a klamu. 

(Littleton, 1998) 

Výraz nirvána bývá v křesťanské věrouce často interpretován jako věčná blaženost, 

ovšem v buddhismu je to označení stavu, kdy se člověk zbavil věčného utrpení. Lze 

konstatovat, že nirvána je vlastně konečným cílem všech buddhistů. Je zajímavé, že 

Buddha neučil všechny své následovníky, jak dosáhnout okamžitého vysvobození, ale 

vyjadřoval se k mnoha životním aspektům a situacím tehdejšího života, a proto 

v buddhistických textech lze najít návody, jak být v životě šťastný, co dělat pro lepší 

zrození v dalším životě, jak mít ideální vztah, jak si udržet dobré přátele, jak zbohatnout 

apod. Cestu vedoucí k nirváně formuloval Buddha v tzv. Ušlechtilé osmidílné stezce, 

která obsahuje určité způsoby chování: pravé pochopení, pravé myšlení, pravou řeč, 

pravé jednání, pravý život, pravé úsilí, pravou bdělost a pravé soustředění. Tato 

Ušlechtilá osmidílná stezka, vedoucí ke konečnému vysvobození, tvoří poslední z tzv. 

„Čtyř vznešených pravd“, které lze považovat za základní kámen filosofie buddhismu. 

Čtyři vznešené pravdy jsou: 1. Existuje utrpení. 2. Existuje příčina utrpení 3. Utrpení je 

možné ukončit 4. Cesta vedoucí k zániku utrpení (neboli Ušlechtilá osmidílná stezka). 

Dále Buddha pro všechny své stoupence ustanovil pět základních pravidel, pro mnichy 

pak další pravidla, která se liší jak počtem, tak i zněním v závislosti na jednotlivých 

školách. Pravidla pro všechny stoupence zahrnují: nezabíjet, nekrást, zdržet se 

nesprávného sexuálního chování, nelhat, zdržet se zneužívání omamných prostředků. 

Přes drobné rozdíly lze říci, že těchto pět pravidel tvoří základní životní zásady každého 

buddhisty. 

javascript:void(0)
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Buddhistické učení lze historicky rozdělit podle vzniku, škol a původu. Théraváda 

(nauka starších) je buddhistická škola, která vychází z Buddhových rozprav, jež se 

zachovaly  v jazyce páli. Je to jediná ze starších škol, která byla zachována až do dnešní 

doby. Théravádový buddhismus je momentálně rozšířen především v oblasti 

jihovýchodní Asie (Srí Lanka, Barma, Laos a Thajsko). Dále část Vietnamu a Malajsie. 

Mahájána (velký vůz), je učení, podle tradice vzniklé po tzv. 2. Buddhovu otočení kola 

dharmy, podle některých mahájánových škol i po 3. otočením kola dharmy. Dle legendy 

se jednalo o tak hluboké učení, že nemohlo být pochopeno v Buddhově době, bylo proto 

uchováno v říši nágů, odkud jej později Nágárdžuna vynesl na zemský povrch. Podle 

většiny buddhistických vědců začala mahájána vznikat někdy kolem 1. století našeho 

letopočtu. Součástí mahájány je i zenový buddhismus, který sice vychází 

z mahájánových súter, ale má vlastní systém výuky. Vadžrajána je výraz pro tantrický 

buddhismus. Je to forma buddhismu, která je spojována hlavně s tibetským 

buddhismem. Obsahuje speciální praxe k již zavedeným metodám předchozích směrů. 

Hlavním předpokladem je iniciace/transmise od učitele, který uvede žáka na přímou 

cestu k osvícení. Dnes se praktikuje především na území Tibetu, Nepálu, Bhútánu a 

Mongolska. Lze se s ním setkat v některých částech Indie, Číny a Japonska. V dnešní 

době se rychle rozšiřuje zejména na Západě (prakticky celá Evropa i Amerika). (Eliade 

& Culianu, 1993) 

 

7. 3. Konfucianismus 

 

Konfucianismus je čínský etický a filosofický směr, který se původně vyvinul z učení 

čínského učence Konfucia. Je to ucelený systém morálky, sociálních, politických a 

náboženských myšlenek, které měly velký význam na vývoj čínské civilizace ještě do 

20. století. Konfucianismus ovlivnil kulturu zemí jako je Čína, Tchajwan, Korea, 

Japonsko, Vietnam a další země, kde žije mnoho Číňanů, například Singapur. Ideály 

konfucianismu vyznává téměř 1,5 miliardy lidí. Hlavní myšlenkou konfucianismu je 

pěstování ctností a rozvoj mravní dokonalosti. Konfucianismus se domnívá, že člověk 

by se měl vzdát svého života, pokud je to nutné, pasivně nebo aktivně, v zájmu 

zachování hlavních morálních hodnot jako je spravedlnost a shovívavost. Doopravdy 
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ušlechtilý člověk raději zemře, než aby porušil některou z mravních zásad. 

Konfucianismus vidí náboženství jako způsob vzdělávání. Pro stoupence konfucianismu 

bylo nejdůležitější funkcí náboženství vštípit lidem morální hodnoty. Zde nenajdeme 

žádné kněze ani sekty, dokonce ani žádná kréda, kterými se mají stoupenci tohoto 

filosofického učení řídit. Nekonají se pravidelné veřejné obřady, neexistuje ani osobní 

vztah k bohu. (Eliade & Culianu, 1993) 

Konfucianismus zaznamenává jistý praktický posun oproti taoismu: každý člověk má 

plnit to, k čemu je určen, a má zachovávat normy spravedlivého mravního chování. 

Konfucianismus je systém myšlenek a názorů založených na učení filozofa Konfucia 

(čínsky Kungzi, Kchung-c, přeloženo jako mistr Kchung), který žil v l. 551-479 př. n. l. 

Podle evropského pojetí je to více filosofie než náboženství. Konfucius učil morálnímu 

kodexu založenému na humanitě, etice a lásce. Základem jeho učení je představa, že 

lidé mají žít v harmonii. Za tímto účelem vypracoval systém mezilidských vztahů a 

principy dobré vlády. U Konfucia se vyskytuje pojem ren, což se dá interpretovat jako 

lidskost srdce nebo dobrota. Tento výraz, měl označovat souhrn všech ctností slušného 

člověka. Ren měl být jádrem ideálu lidských vztahů. (Littleton, 1998) Základní 

mezilidské vztahy jsou: vztah otce k synovi, manžela k manželce a staršího bratra 

k mladšímu bratrovi, dále vztahy mezi přáteli, vztah podřízeného k nadřízenému a 

naopak, vztah panovníka k poddaným atd. 

Prostřednictvím posledního z těchto vztahů se dostáváme k druhému okruhu jeho učení, 

k ideální vládě. Panovník má za úkol vládnout tak, aby se lidu jeho země vedlo dobře, a 

lid má povinnost panovníka ctít. Zpronevěří-li se však panovník svému poslání, má lid 

právo panovníka svrhnout a dosadit na trůn lepšího. V Hovorech, je často zmiňován 

výraz tun’c (princ, panovník) a přestože původní význam označoval příslušníka staré 

šlechty či rodu, tak u Konfucia nabyl nového výrazu. Označoval se tím člověk, který je 

lidský, na rozdíl od „malého“ člověka (siao-žen), který postrádá lidské kvality ve 

smyslu chabé morálky. (Konfucius, 1995) Jádrem Konfuciova učení je myšlenka, že 

společnost správně (harmonicky) funguje tehdy, zná-li každý své místo a svou úlohu a 

je-li vše pojmenováno pravým jménem. Základem společnosti je rodina. 

Po mistrově smrti se ujali jeho učení žáci, kteří Konfuciovy výpovědi shrnuli do knihy 

zvané Hovory. Hovory se skládají z 20 kapitol rozdělených na 49 částí. Konfuciovy 

názory jsou podávány formou stručných pojednání, kterým se celé generace učily 
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nazpaměť. Jejich studiem si jedinci utvářeli vlastní názory a po celý život se k nim 

vraceli, aby v nich objevovali poučeni a potvrzení životní zkušenosti. Konfucius nebyl 

náboženským reformátorem, ani zakladatelem nového náboženství. Byl především 

filozofem a etikem. V etice sladil zájmy jednotlivce a společnosti, stanovil normy a 

povinnosti člověka vůči rodině a státu. Upevňoval morálku a zdůrazňoval, že se každý – 

od vládce počínaje po prostý lid - musí naučit té společenské úloze, která mu náleží a 

podle níž by také měl žít. Dalším pojmem Konfuciovy etiky je li. Tento výraz znamená 

slušnost, řád věcí, obřad a rituál. Li označuje pravidla chování, kterými muž upravuje 

své vztahy vůči společnosti. Zachovávání li a ren se mělo promítnout do vztahů mezi 

otcem a synem, mezi starším a mladším bratrem, mezi manželem a manželkou, mezi 

starším a mladším člověkem a mezi vládcem a poddaným. (Littleton, 1998). 

Konfuciánství vede k uctívání nebe, země a předků. Vede člověka k uvědomování si 

vlastní odpovědnosti, aby tak mohlo být dosaženo harmonie v životě člověka i celého 

lidstva. Klade důraz na přesné vykonávání obřadů, na péči o zemřelé a jejich dobrý úděl 

na věčnosti. Zdůrazňuje rodinné a občanské ctnosti, význam náboženství pro stát. Proto 

byl konfucianismus dlouho státním náboženstvím Číny, přestože nemá, vlastní kněze. 

Vykonavateli obřadů (uctívání předků, nebe a země, svatební a pohřební obřady, obřady 

k poctě Konfucia) jsou vzdělaní úředníci, kteří jsou k tomu oprávněni na základě státní 

zkoušky. Konfucius putoval léta po kraji a hledal ideálního panovníka, kterého nikdy 

nenašel. Také mnozí z jeho žáků ho zklamali. Proto se cítil poražený a neúspěšný. 

Nazýval sám sebe „nerozvitou orchideou, jejíž květy nikdo nespatřil“. Nyní, po 2500 

letech, můžeme zodpovědně prohlásit, že nikdo nikdy neovlivnil život Číňanů tak jako 

Konfucius. 

 

7. 4. Zenový buddhismus – vznik a základní charakteristika 

 

Co je to zen? „Když mám hlad, jím. Když jsem unaven, odpočívám“ (Merzel, 1996, s. 

99) 

Zenový buddhismus je způsob života a životní názor, který je obtížné zařadit do některé 

formální kategorie západního myšlení. Není to ani náboženství ani filosofie, není to 

psychologie ani typ vědy. Tak popisuje zen asi největší zenový autor 20. století. 

http://www.abcviry.cz/clanek.php?id=49&go=e012s
http://www.abcviry.cz/clanek.php?id=58&go=m031s
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„Z historického hlediska lze zen považovat za naplnění dlouhých a hlubokých tradic 

indické a čínské kultury“ (Watts, 1995, s. 17). Je důležité vnímat, že zenový 

buddhismus (japonský buddhismus) je jeden z mnoha druhů buddhismu. Formy 

indického buddhismu (v sanskrtu dhjána) a čínského buddhismu (chan) se od zenového 

buddhismu liší. (Martínková, 2013) Zen, který vznikl v 5. století v Číně (podle 

tradičního příběhu ho z Indie přinesl mnich Boddhidharma), se dostal do Japonska již 

v 6. století. Vliv zenového buddhismu na bojové aktivity je však důležitý, jak již bylo 

uvedeno, v období 12.-13. století, kdy pro svou spontánnost a přísnost se stal brzy 

cestou samurajů a vedl tak ke „kultu válečníka“. Rozhodně se zenový buddhismus 

v Japonsku rychle uchytil a pronikl skoro do každé oblasti kulturního života.  Je dobré 

připomenout, že vedle Japonska je vlastí zenového buddhismu i Korea.  

Podle Wattse (1995) zenová tradice obyčejně popisuje Boddhidarmu jako přísně až 

divoce vyhlížejícího muže, který si prý podle legendy uřízl oční víčka, aby již znovu 

neusnul při meditaci. Další příběh říká, že tak dlouho meditoval vsedě, až mu ochrnuly 

nohy. Z tohoto důvodu se vždy na Nový rok v Japonsku prodávají červené loutky 

Boddhidarmy, které nemají nohy. (Littleton, 1998) Merzel (1996) upřesňuje, že seděl 

devět let v meditaci v jeskyni, než předal svou Dharmu druhému patriarchovi jménem 

Eka. Existuje spousta příběhů o Boddhidharmovi, zakladateli zenového buddhismu, 

nicméně v dnešní době se i ozývají hlasy, které tvrdí, že příběh o Boddhidharmovi je jen 

zbožným výmyslem pozdější doby, kdy škola zenu potřebovala historickou autoritu, 

která by podpořila tvrzení, že její praxe je přímým přenosem od samotného Buddhy. 

(Watts, 1995) Jakožto samostatný proud se zen prosadil až poté, co se vrátili mniši ze 

studijních pobytů v Číně. Asi nejznámějším je Eisai, zakladatel zenové sekty Rinzai a 

po něm Dógen, zakladatel sekty Sótó. Eisai také založil v Japonsku čajovou kulturu. 

(Reischauer & Craig, 1987) Zen vycházel z předávání pravdy z učitele (mistra) na žáka 

sofistikovanými metodami meditace, přísnou kázní. Cílem bylo pojímáno v tradičnějším 

buddhistickém smyslu satori (probuzení) prostřednictvím sebepoznání a sebekázně. 

Zatímco sekta Sótó kladla důraz na zazen, meditování vsedě, jako prostředek dosažení 

satori, tak sekta Rinzai se více soustředila na koany, těžko řešitelné, někdy až 

nesmyslné hádanky a úkoly, které měly vlastně za úkol vehnat meditujícího do náhlého 

intuitivního osvícení. (Reischauer & Craig, 1987) Podle Wattse (1995) výraz satori 

vlastně označuje náhlý a intuitivní způsob nahlédnutí něčeho, ať už to je vybavení si 

zapomenutého jména nebo vhled do nejhlubších principů buddhismu. Nicméně 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Samuraj
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připomíná, že pomocí slov lze zen jen těžko přiblížit a plně pochopit ho lze jen skrz 

vlastní prožití. Citát z knihy Podstata zenu doplňuje: „Zen se nevypráví a nemá nic, co 

by šlo říci člověku“ (Cleary, 1989, s. 129) 

Podle Suzukiho (1998) zen klade důraz především na prožívání člověka a směřuje ho 

k prožívání toho, co právě je. Naprostá přítomnost. Teoreticky by snad šlo vyjádřit zen 

jako praxi vedoucí k prožití stavu, ve kterém člověk není veden myslí. Je zde 

zdůrazněno neulpívání mysli na ničem, na myšlence, předmětu, jménu, soupeři či 

strachu ze smrti. Mysl je třeba tedy chápat jako „ne-mysl“ (mushin). Osvícení lze také 

chápat jako stav bez rozlišování, přesahující všechny duality. (Martínková, 2013)  

Úvodní slova nejstarší zenové básně Sin sin Ming, jehož autorství je připisováno třetímu 

zenovému patriarchovi Seng-ccchan, praví: 

 

„Dokonalá cesta je bez nesnadnosti, 

neboť se vyhýbá vybírání a rozhodování. 

Teprve tehdy, až vyloučíš záliby a nechuti,  

bude vše jasně pochopeno. 

Sebemenší rozdílnost, a nebesa a země jsou od sebe odtrženy! 

Jestli chceš poznat jasnou pravdu, 

nestarej se o správné a špatné. 

Konflikt mezi správným a špatným 

je nemocí mysli. 

Není-li pochopen hluboký smysl věcí, 

Je základní mír mysli zbytečně rušen“ (Merzel, 1996, s. 140) 

 

V zenu se klade důraz na principy spontaneity (přirozenosti), nemyslet s rozštěpenou 

myslí. Ve skutečnosti nemůže být mysl nebo pravá přirozenost člověka rozštěpena. 

Podle básně ze sbírky Zenrin je mysl: „jako meč, který seká, ale sám sebe nerozetne, 

jako oko, které vše vidí, ale sebe sama nezahlédne.“ (Watts, 1995, s. 142) Sensei Genpo 
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Merzel (1996) odkrývá další princip zenu a to odstranění dualismu takto: „Jaký užitek 

může vzejít z rozlišování a rozdělování?“ Proč rozdělovat na správné a nesprávné, život 

a smrt, dobré a špatné? Když jsme naživu, jsme naživu. Až zemřeme, budeme mrtví. 

Proč se raději nevěnovat přítomnému okamžiku? Není žádné zítra. Není žádné včera. 

Není dokonce ani žádné dnes, je pouze tento přítomný okamžik.“ (Merzel, 1996, s. 87) 

Zde je zmíněn i další důležitý princip zenového buddhismu a to prožívání přítomného 

okamžiku. Dalším aspektem pro zen typickým je, že jeho styl jednání se vyznačuje tím 

nejsilnějším pocitem odevzdání se. Pokud jde člověk do všeho celým srdcem a volně, 

svobodně, neměl by sám sebe pozorovat, ale soustředí se na tu jedinou konkrétní 

činnost. Nepřemýšlí o Bohu při mytí nádobí, prostě myje nádobí. To je spiritualita zenu. 

(Watts, 1995)  

V dnešní době může být zenový buddhismus často devalvován a špatně pochopen. 

Občas studenti zenu uvíznou v pasti zenových rčení nebo mají mysl příliš zatíženou 

zenem nebo prostě jen potkali špatného učitele a dostali se do problémů nepochopení. 

Ještě horší je, když pohnutky ke studiu zenu vycházejí z pýchy a ega, například, aby je 

okolí pokládalo za znalce zenu. To je již úplné odchýlení od (ne)konceptu zenového 

buddhismu. (Cleary, 1989)  

Dalším aspektem zenového buddhismu byla jeho vzrůstající popularita zejména ve 

druhé polovině 20. století. Hlavně na Západě se slovo zen dočkalo až módního zájmu. 

Zen bylo něco, co bylo kolikrát interpretováno jako cosi mystického a nadpřirozeného. 

V této době lze také vysledovat zvýšený zájem o knihy, které měly v názvu „Zen a 

umění…..“, nebo „Zen v umění ….“ Vyšlo poměrně mnoho knih, je možné, že tyto 

tituly byly více či méně ovlivněny Herrigelovou knihou Zen a umění lukostřelby. 

Některé tituly se dočkaly zvýšeného zájmu, například Zen a umění údržby motocyklů od 

Roberta Pirsiga z roku 1974. Každopádně některé publikace pravděpodobně neměly až 

takovou spojitost se zenovým buddhismem, jak by se z názvu mohlo zdát. Zen a umění 

práce s internetem: Příručka pro začátečníky od Brendana P. Kehoe z roku 1992 nebo 

Zen a umění pokeru od Larryho W. Phillipse z roku 1999. (Yamada, 2009) 

Zenová praxe tedy obsahuje dva důležité elementy. Zazen a koan. Zazen lze popsat jako 

meditace vsedě, jež je prostředkem k dosažení cíle, jímž je probuzení, nicméně pravda 

je trochu jiná. Praktikování zenu totiž není tou skutečnou praxí do té doby, dokud má na 

zřeteli dosažení cíle, a když už nemá na zřeteli cíl, je to probuzení – sám o sobě 
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postačující život „věčného teď“. Aby člověk viděl svět takový, jaký konkrétně je, musí 

na něj pohlížet s myslí, která nevytváří symboly – nepřemýšlí o něm. Není to 

„koncentrace“ na jediný bod nebo objekt, špičku nosu, plamen svíčky, je to prosté 

klidné vědomí všeho, co se děje tady a teď, vědění bez komentáře. Značná důležitost je 

kladena i na dodržování správné pozice při meditaci a samozřejmě na správné a 

pravidelné dýchání. Mělo by být pomalé a s důrazem na výdech. V chrámech obvykle 

bývají přestávky, ale jsou zde také dlouhé pasáže zazenu trvající mnoho hodin 

v souvislé meditaci, které se nazývají sesshin (soustřeďování mysli), které se v určitých 

ročních obdobích pravidelně opakují. (Watts, 1995) Při zazenu se nesmí myslet na 

dosažení satori ani se nesmí myslet na něco v budoucnu. Dešimaru (2003) chápe zazen 

jako velice důležitý aspekt k dosažení mistrovství. Přibližuje život jako vzájemnou 

závislost „vědomí“ (všeobecného vědomí vesmíru) a „závislého vědomí“(vědomí 

našeho ega). Bez „nechání ega být“ nelze dosáhnout k onomu vesmírnému vědomí. 

Vesmírné vědomí je zdrojem intuice a dlouhým cvičením a tréninkem v zazenu jsou 

zenoví mniši schopni dosáhnout velmi rozsáhlé intuice a hluboké moudrosti. A stávají 

se mistry. (Dešimaru, 2003) 

Škola Rinzai, jak již bylo řečeno, se věnuje výcviku formou koanů, což jsou vlastně 

úkoly, které jsou zadávány studentům zenu, jako předmět meditace. Řešení takového 

koanu může zabrat i několik let a nastane teprve tehdy, když žák pochopí jisté principy 

a dosáhne určité duchovní úrovně. Když se tomu tak stane, řešení koanu je „naprosto 

jasné“. Některé koany jsou docela známé. „Jak zní tlesknutí jedné ruky? Jak rozetneš 

jednu ruku ve dvě? Jak se dostaneš z místnosti bez použití rukou?“ (Merzel, 1996, s. 

130) Pointy jsou obvykle otevřené, paradoxní, se snahou odstranit naučený styl myšlení 

založený na logice, předsudcích a konvenčních očekávání. Detaily koanového výcviku 

jsou stále víceméně uzavřeným tajemstvím, vyřešené úkoly je podle školy Rinzai 

zakázáno zveřejňovat, protože podstatou tohoto výcviku je intuitivně si je sám pro sebe 

objevit. (Watts, 1995) 

Koanový systém je převážně dílem Hakuina (1685-1768), který rozdělil koanový výcvik 

na šest etap. Začíná pěti skupinami koanů. A posledním stupněm je studium 

buddhistických předpisů a regulí ve světle pochopení zenového buddhismu. Standardně 

je to výcvik na 30 let, ale rozhodně ne všichni mniši a studenti absolvují výcvik celý. 

Koanový výcvik v sobě zahrnuje zcela specifický vztah žáka a učitele. Učitel (mistr) je 

naprosto odpovědný za svého žáka a na druhou stranu od žáka se očekává naprostá 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meditace
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poslušnost a respektování autority. Mistr je pro studenta (mnicha) symbolem nejvyšší 

autority. Vztah mezi žákem a mistrem, už tak obtížně uchopitelný pro západní myšlení, 

má ještě jeden zajímavý aspekt. K formování vztahu mezi žákem a studentem mistr 

nijak nepřispívá, snaží se, aby to bylo na žákovi. Základním postojem zenu je, že nic 

neučí, nemá co říct. Pravda buddhismu je tak zřejmá a tak na očích, že slova jsou 

zbytečná a jenom můžou přispět ke zmatku. Proto mistr svému žáku nepomáhá (každá 

pomoc je vlastně překážkou), ale spíše se mu snaží do cesty stavět překážky. (Watts, 

1995) S tím souhlasí i Cleary (1989), podle něhož učitelova práce spočívá v neosobním 

vedení těch, kdo se k němu přihlásí. 

Mnichové v zenových klášterech se věnují kromě meditací vsedě a v chůzi i praktické 

každodenní práci, kterou se učí plně prožívat přítomný okamžik. Maximální soustředění 

na každou vykonávanou činnost vede k přesnému jednání, které se tak stává až 

ritualizovaným a které je maximálně účinné. V mnoha klášterech mniši vstávají kolem 

třetí ranní hodiny a meditují den co den celé hodiny, ubírajíce se cestou osvícení. 

Každodenní práce se tak stává formou meditace. (Littleton, 1995) Západní zenoví 

buddhisté se praxi zazenu věnují zpravidla vedle svého zaměstnání a vyhledávají 

možnosti prohloubení svého vnitřního života na již zmíněných sesshinech, 

soustředěných pobytech v některém zenovém klášteře, nyní často vybudovaném i v 

západních zemích. Zen značně ovlivnil některé aspekty běžného života i různých 

činností. Projev zenu najdeme v kaligrafii, malbě, poezii haiku, aranžování květin a 

hlavně v bojových aktivitách. (Watts, 1995) S tím se ztotožňuje i Littleton (1998), který 

poukazuje na to, že zen měl velký význam pro japonskou kulturu, kdy prostota zenu 

inspirovala básnictví, jeho klid byl vyjádřen v čajovém obřadu a vázání květin a jeho 

vztah k přírodě a kráse ovlivnil architekturu. Známé jsou zenové zahrady tvořící 

miniaturní stylizované krajiny složené z mechu, hrabaného štěrku či písku a hlavně 

z pečlivě složených kamínků. Pravděpodobně nejslavnější a nejproslulejší 

architektonickou stavbou zenu je známá zahrada Ryoanji v Kjótu. Tato kamenná 

zahrada je proslulou ukázkou zahradní formy „suché krajiny“. Tvoří ji 15 skalisek, které 

jsou uspořádány do skupinek a leží na podloží uhrabaného štěrku. Z kteréhokoli 

pohledu po obvodu zahrady lze vidět jen 14 z 15 skalek, při pohybu po obvodu se jedno 

skalisko objeví a jedno zmizí v zákrytu. Její původ i význam je neznámý, ale používá se 

k meditacím a mnoho lidí si ji spojuje se symbolem zenového buddhismu. (Littleton, 

1998) Ducha zenu lze také nalézt v divadle nó a výtvarném umění.  
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Zen se také prezentuje zenovými příběhy a citáty, které přesahují svou dobu a snaží se 

přiblížit, co to zen vlastně znamená. A jak „vysvětlit“ některé základní myšlenky zenu.  

Odpovídající citát, který by mohl osvětlit aspekty zenu, prožíváním přítomného teď je 

výrok Fa – Čchanga, který když umíral, a na střeše zapištěla veverka, řekl: „To je to. A 

nic jiného“ (Watts, 1995, s. 210). 

 

7.5.  Zenový buddhismus v bojovém umění 

 

Přítomnost zenu se bezesporu objevuje v mnoha oblastech lidského života. Není tomu 

jinak ani v  oblasti japonských bojových aktivit (bojových umění, bojových cest). Podle 

Martínkové (2013) lze v této problematice nalézt dva odlišné náhledy na vztah zenu a 

bojových aktivit. První proud, jehož zastánci jsou D. T. Suzuki, Taisen Deshimaru, S. 

Kamata, G. Leonard, zastává názor, že zenový buddhismus je základem japonských 

bojových umění. (Martínková, 2013) Podle Taisena Deshimaru je zenový buddhismus 

nezlomně spojen s bojovými uměními a během cvičení se myšlení nesmí účastnit 

vědomě. Není možné ani na okamžik rozvažovat. Když člověk jedná, jeho záměr a akce 

musí probíhat zároveň. (Deshimaru, 2003) Dle jeho názoru má zen i bojové umění 

stejnou podstatu. Další názory tohoto proudu naznačují, že bojová umění jsou formou 

zenu v pohybu. D. T. Suzuki dokonce naznačuje, že zenový buddhismus a veškerá 

japonská kultura a umění jsou hluboce spojeny. „Takuan (1573-1646), zenový mnich, 

který měl velký vliv na zpopularizování spojení mezi zenem a uměním meče, obhajuje 

koncept ‚ne-mysli‘, připomíná však, že mu-shin není zenový výraz, pouze je v zenu 

velice často užíván“ (Kiyota & Kinoshita, 1990, s. 23). Suzuki (1949) zdůrazňuje fakt, 

že na cestě meče je nejdůležitější se dostat za techniku meče až ke spirituální části, která 

ovlivňuje a ovládá umění celkově. Stav mysli (ne-mysl) neznamená být bez myšlenek, 

bez pocitů nebo idejí, když stojíte s mečem před svým protivníkem. Znamená to nechat 

své přirozené schopnosti jednat bez uvědomování si vlastních myšlenek, citů a asociací. 

Tento stav mysli lze také interpretovat jako stav bez ega, kdy myšlenky jsou prosty ega 

a uvědomování si cíle. Často je tento stav popisován jako odraz měsíce na vodní 

hladině. Ani měsíc ani voda žádný takový jev nepředjímalo. Voda je ve stavu 

„nemyšlení“ stejně jako měsíc. Měsíc je pouze jeden, ale vodní hladina může odrážet 

mnoho odrazů měsíce. Pokud lze toto pochopit, pak je bojové umění perfektní a 
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celistvé. Zen a cesta meče jsou shodné ve smyslu překročení duality života a smrti. 

(Suzuki, 1949) Martínková (2013) zařazuje spojení zenového buddhismu a bojových 

technik ve společnosti, která nemá potřebu bojovat a která zdůrazňuje zdokonalování 

člověka, celistvou výchovu a sebekultivaci, do kategorie “zenová bojová cesta“.  

Druhým myšlenkovým proudem, jehož zastáncem je například Yamada (2009) a 

Guttmann & Thompson (2001), je spíše chladnější a rezervovanější přístup. Tito autoři 

nevylučují přítomnost zenu v bojových uměních a jejich souvislosti, nicméně poukazují 

na to, že se tak děje více v pozadí. Hlavní důraz je zde kladen na cvičení bojových 

technik, jejich využívání k boji s protivníkem a také na morální přístup a výchovu. 

Yamada, patřící mezi hlavní kritiky nesmírně populární knihy Eugena Herrigela Zen a 

umění lukostřelby poukazuje na mnoho nesrovnalostí ohledně spojení mezi zenem a 

japonskou lukostřelbou kyudo. Ve svých pracích velmi detailně odkrývá „míru 

nedorozumění“ v interpretaci zenu podle E. Herrigela. (Viz kapitola Eugen Herrigel a 

jeho vliv na japonskou lukostřelbu.) 

Martínková (2013) poukazuje na to, že stupeň propojení zenu a bojových praktik je 

velmi rozdílný a v zásadě záleží na přístupu každé školy bojových umění. 

Pojem „cesta“ se v západním pojetí chápe jako postup, který někde začíná a někde má 

cíl a pojem sebezdokonalování je vesměs brán jako vyniknutí nad ostatními, dosáhnutí 

rekordu, zlepšení svých vlastností a dovedností či porážka protivníka. V zenovém pojetí 

sebezdokonalování je míněno jako popření ega, opuštění sama sebe, obrácení do 

intenzifikace nitra života a dosažení plné přítomnosti mysli. D. T Suzuki říká: „Mysl se 

musí dostat do souznění s nevědomím. Jestliže si člověk skutečně přeje stát se mistrem 

umění, tak technika musí být překonána tak, že umění se stane ‚uměním bez umění‘, 

vyrůstajícím z nevědomí“ (Suzuki in Herrigel, 1994, s. 5). T. Deshimaru (2003) 

doplňuje: „Tajemství meče je nikdy jej nevytasit: nesmíš tasit meč, protože jestliže 

usiluješ někomu o život, musíš pro to sám zemřít. Namísto toho je třeba zabít sám sebe, 

zabít svou vlastní mysl, pak ostatní lidé vystrašeně utíkají“ (Deshimaru, 2003, s. 52). 

Hlavním slučujícím bodem samurajského kodexu a praktikování zenu je stav mushin 

(no-mind). Je to stav absence myšlení, který vyústí ve spontánní a kreativní reakci na 

životní případně bojovou situaci. „Tento stav nevědomí je realizován pouze tehdy, když 

je zcela osvobozen a oproštěn od sebe sama a sjednotí se s perfektností své technické 

dovednosti“ (Suzuki in Herrigel, 1994, s. 6). Vzhledem k tomu, že v reálném bojovém 
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nebezpečí není čas přemýšlet nad adekvátní reakcí na útok, člověk se má nechat vést 

nevědomím, instinkty. A až poté co nebezpečí skončí, zjistí, že soupeř je poražen, 

netvor probodnut……Jde zde o neulpívání na ničem, na předmětu, na protivníkovi, na 

žádných vnějších vlivech. Takový ne-myslící bojovník se pohybuje ladně, rychle, 

připraven čelit jakékoli situaci, naprosto ponořen do skutečné přítomnosti. (Martínková, 

2013) 

Zenový buddhismus měl zcela jistě vliv na koncepci prázdné mysli v rámci kodexu 

samurajů. (Kyiota & Kinoshita, 1990) Kritici ovšem tvrdí, že neustálé propojování zenu 

a bojových umění (včetně kyudo) jsou jen populární představy, a že než se stal součásti 

buddhismu zen, tak technika prázdné mysli (odstranění touhy a strachu) byla vytvořena 

indickými jogíny. Co samuraje na této zenové technice zaujalo nejvíce, byla naděje, že 

pokud se naučí odstranit strach ze smrti, mohou se stát výkonnějšími, pokud ne přímo 

neporazitelnými válečníky. Vstoupit do bitvy bez neustálé obavy o svůj život, jim 

zlepšilo techniku a přesvědčení, že nemohou být v bitvě zabiti. Odstranění strachu ze 

smrti je ostřejší než meč. Někteří to nazývají „myšlenkové vakuum“ (White Rose 

Kyudojo, 2008) Martínková (2013) k tomu podotýká, že strach je při boji nebezpečný, 

protože omezuje možnosti protivníka tím, že ho ochromuje. Bojovník beze strachu 

může bojovat naplno. 

Je nesporné, že k dosažení mu-shinu nelze dojít hned, ale až po letech důkladného 

osvojení techniky. Často se jedná o jednu techniku, která se piluje stále dokola. Velmi 

dobře je to patrné na příkladu kyudo. Zde je vlastně technika stále stejná sestávající ze 

známých postupů. Konečnou technikou v kyudo  je odstranění touhy k zasažení terče. 

Některé tyto technické prvky, které se hojně vyskytují v literatuře, jsou taková lákadla 

pro lidi, kteří se zajímají o kyudo  z toho důvodu, že zažijí něco kouzelného a 

spirituálního. Technika mu-shinu následuje ale, až po mnoha letech správně 

prováděného tréninku, kdy vlastně lukostřelec po perfektním zvládnutí techniky střelby, 

se na ní již nemusí koncentrovat, dělá ji vlastně mimovolně a svou pozornost může 

zaměřit na spirituální úrovně kyudo. Nesmírně důležité pro bojové cesty je též dýchání, 

snaha o neusilování a ladnost pohybu (krása a elegance). (Martínková, 2013) Je 

nasnadě, že prvotní motivace pro vstoupení na cestu bojových umění je většinou proto, 

že adept se chce naučit ubránit se nebo přemoci protivníka. Postupem času však dochází 

k proměně hodnot a očekávání. Plné prožívání přítomnosti bez předsudků přichází skrze 
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celoživotní cvičení. Dochází k zdokonalování celkového bytí člověka a jeho celkového 

růstu. (Martínková, 2013) 

Během nestrukturovaných rozhovorů s členy pražského oddílu kyudo jsem se každého 

lukostřelce ptal, jaký je jeho vztah k zenu. Velice mne zaujalo, že nikdo žádný vztah 

nezaznamenal, o zenu se mnou ani moc nechtěli hovořit. Jejich pohnutky, proč se věnují 

japonské lukostřelbě, byly k mému úžasu velice praktické. Je toto tedy praktikování 

zenu v celé jeho podstatě? Bez nutnosti něco sdělovat, nevědomky praktikovat 

lukostřelbu pro praktikování lukostřelby? Nejdéle praktikující a náš nejvýše postavený 

lukostřelec v České Republice mně k tématu spojení zenu a japonské lukostřelby řekl: 

„Každý, kdo hledá zen v kyudo si ho tam může najít, pokud chce“. 

Na závěr se tedy lze ztotožnit s tvrzením Martínkové (2013), že míra propojení 

zenového buddhismu a bojových technik ve vlastní praxi finálně záleží na jednotlivé 

škole bojových umění a jejím charakteru. Člověk, který se chystá věnovat nějaké bojové 

aktivitě, se musí zamyslet nad tím, co celkově od praktikování očekává a jaká škola a 

aktivita pro něj bude přínosem. 
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9.  Eugen Herrigel a jeho vliv na japonskou lukostřelbu 

 

Eugen Herrigel hraje podle většiny pramenů zabývajících se moderní japonskou 

lukostřelbou naprosto jedinečnou roli. Jeho kniha Zen a umění lukostřelby (1953) 

vyvolala nebývalý ohlas jak v Evropě, tak posléze i v Japonsku. Výrazně ovlivnila 

chápání a interpretaci moderního kyudo a je nezbytné se podívat na dílo tohoto 

německého filozofa trochu detailněji. Pro moderní evropskou (a dnes i částečně 

japonskou interpretaci) kyuda je jeho kniha klíčová. Po svém příjezdu do Japonska, kam 

přijel na studijní pobyt, se zde seznámil s jedním z předních učitelů lukostřelby jménem 

Kenzó Awa a studoval pod jeho vedením několik let. Jako Evropanovi, který se 

seznamuje s japonskou filozofií, viděl v kyudo vrcholné vyjádření japonského pojetí 

existence a vztahu ke světu, spojovaného se zenovým buddhismem. Po svém návratu do 

vlasti nejprve napsal knihu Rytířské umění lukostřelby (1936), která ovšem byla 

předělána a doplněna do finální verze Zen a umění lukostřelby (1953), díky které se 

kyudo (Herrigel jej nazýval kyujutsu) dostalo do povědomí Evropanů ve spojení se 

zenovým pohledem na svět.  Někteří moderní japonští lukostřelci se dokonce tomuto 

pojetí luku houževnatě brání a mnoho myšlenek, které jsou v knize zmiňovány jako 

projevy zenu, vysvětlují nepochopením učitelových poznámek, které musely být 

autorovi překládány do angličtiny. Herrigelova znalost japonštiny nebyla totiž perfektní, 

což i sám připustil (Yamada, 2009). V celé knize je několik momentů údajného 

nedorozumění, které mnoho autorů, kteří studovali Herrigelovo dílo, zkoumalo. 

Pravděpodobně nejdiskutovanější a asi nejslavnější scéna, kdy Herrigel, již znavený 

marnou snahou o pochopení podstaty lukostřelby, přišel sám za učitelem a ten mu 

údajně ve zcela ztemnělém doju předvedl střelbu na terč, označený pouze doutnající 

vonnou tyčinkou, je popisována údajně na základě nepochopení Mistrových náznaků. 

Ve chvíli, kdy Herrigel, zcela fascinován učitelovou dokonalostí, přinesl terč zasažený 

přesně do středu a nadšeně učiteli ukazoval, že druhý šíp čistě rozčísl svého předchůdce, 

učitel jen pokýval hlavou a odešel. Podle současného japonského výkladu ovšem svým 

odchodem nechtěl vyjádřit samozřejmost skvělého výkonu. Byl zklamán, protože jako 

učitel zklamal. Zcela soustředěn na chvilkový požitek z naprosto přesných zásahů, 

zapomněl na úctu k pomůckám a jednu si dokonce zničil. Správně by se měly dva šípy 

(Hoya a Otoya), které tvoří nerozlučnou dvojici a svými opačnými rotacemi symbolizují 

principy jin a jang, zabodnout vedle sebe ve vzdálenosti asi 10 centimetrů. Samozřejmě 
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při vzdálenosti 28 metrů a terči o průměru 32 cm je to obdivuhodná přesnost. Takové 

zásahy lze dosáhnout pouze dlouhým, poctivým tréninkem, dokonalým soustředěním a 

naprostým odpoutáním se od reality. (Kučera, 2006) Tato situace je popsána Herrigelem 

takto: „Mistr na šípy pohlédl kriticky. První výstřel nebyl velkým činem, budete si 

myslet, že proto, že jsem po všech těch letech tak obeznámen s polohou terče, že musím 

vědět, dokonce i v úplné temnotě, kde terč je. Tomu tak může být a nechci tvrdit nic 

jiného. Avšak druhý šíp, který zasáhl první – co z toho vyvodíte? Já každopádně vím, že 

to není „já“, komu je třeba vděčit za tento výstřel. „TO“ vystřelilo a „TO“ zasáhlo. 

Pokloňme se před cílem jako před Buddhou!“  (Herrigel, 1994, s. 72) Tato situace, 

tímto způsobem interpretována, dle Yamady (2009) odstartovala nebývalý zájem o 

japonskou lukostřelbu. V rozhovoru pro srpnové číslo časopis Kyudo v roce 1965 

ovšem Awa říká: „To byla náhoda. Nechtěl jsem nic takového demonstrovat“ (Yamada, 

2009, s. 55). Dnes již pravděpodobně nikdo nezjistí, jak skutečně proběhl tento 

inkriminovaný moment, co Awa skutečně řekl či neřekl. Jisté je, že plamen zájmu o 

japonskou lukostřelbu ve spojení s něčím mystickým či ve spojení se zenem byl 

zažehnut a knížka Herrigela začala být po nějakém čase brána velmi vážně a mnoho 

uznávaných autorů se na informace v ní začalo odvolávat. Ve své knize Zen a bojová 

umění (2003) se například T. Deshimaru v několika kapitolách zmiňuje o Herrigelovi a 

jeho knize Zen a umění lukostřelby (1994). Také Suzuki se zmiňuje o roli Herrigela. 

Kučera (2006) podotýká, že moderní  kyudo bylo vlastně reimportováno zpět do 

Japonska. Knížka Zen a umění lukostřelby vyšla nejprve v Německu 1953 a poté byla 

přeložena do japonštiny jako Yumi to Zen (1956). Herrigel údajně hledal prvky zenu 

v japonské lukostřelbě tak usilovně, že dal vzniknout novodobému mýtu. V jeho knize 

byl obraz Japonska, jeho kultury, tradic a životní filosofie vykreslen tak ideálně, že 

málokterý Japonec by se po přečtení této knížky odvážil něco kritizovat.  

Je nutné zmínit, že v roce 1937 vyšla v menším nákladu publikace The Fundamentals of 

Japanese Archery od Williama R. B. Ackera, která popisovala japonské umění kyudo. 

Ale popisovala ho naprosto jiným jazykem. Obsahovala techniku střelby a tréninkové 

metody výuky ovšem zcela jednoduchým a pochopitelným jazykem a beze stopy zenu 

či něčeho nadpřirozeného. Možná proto tato publikace zůstala téměř bez povšimnutí, 

vědí o ní jen někteří znalci lukostřelby. (Yamada, 2009) V Japonsku se studiu vlivu 

Eugena Herrigela na japonskou lukostřelbu doposud věnuje poměrně mnoho autorů. Je 

to například Sogen Omori, Yasunosuke Sakurai, Jisaburo Shibata  nebo Ryoen 
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Minamoto. Mezi těmito autory vyčnívá Shoji Yamada, profesor na kjótské univerzitě 

(International Research Center for Japanese Studies) který věnoval mnoho času, úsilí a 

energie prozkoumat co nejdetailněji vliv Eugena Herrigela na japonskou lukostřelbu. 

Pokládá závažné otázky, které vyvolávají nejasnosti ohledně celé této kauzy. Kolik let 

studoval Herrigel u svého mistra japonskou lukostřelbu? Herrigel píše, že 6 let, Yamada 

dochází k závěrům, že asi 3 roky. Nebyly vzhledem k jazykové bariéře některé věci 

mylně vyloženy a špatně interpretovány?  Proč se Herrigel přidal v roce 1937 

k nacistům? (Yamada, 2006) Náš nejlepší lukostřelec k tomu dodává, že kdyby nebylo 

Herrigela, tak kyudo je mimo Japonsko neznámý pojem, a že i v Japonsku by bylo 

obtížné zpopularizovat ho do takové míry, jak se to povedlo vydáním knihy Zen a 

umění lukostřelby. Přesto, že to bylo špatně pochopeno a interpretováno. A možná, že 

právě proto. (Kučera, 2013) Jisté je, že tato publikace měla nesmírný ohlas a mnoho 

lukostřelců se začalo této bojové cestě věnovat právě po jejím přečtení. (Yamada, 2009) 

Každý, kdo se bude chtít začít věnovat japonské lukostřelbě kyudo, neudělá chybu, 

pokud si tuto knížku přečte. To, co si z ní vezme, již bude pouze na něm. 
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10. Kyudo ve světě 

 

Podle posledního sčítání je momentálně na světě asi půl milionu registrovaných 

lukostřelců. Drtivá většina je samozřejmě z Japonska, kde se sdružují v rámci již 

zmiňované ANKF – All Nippon Kyudo Federation (Celojaponská Federace Kyudo). All 

Nippon Kyudo Federation je organizace zastřešující japonskou lukostřelbu zodpovědná 

za rozvoj, podporu a udržení standardů  kyudo v Japonsku. Dalším aspektem je těsná 

spolupráce s Mezinárodní Federací Kyudo (IKYF), hlavně organizování národních a 

mezinárodních soutěží. Je též zodpovědná za pořádání školení, seminářů a zkoušek, na 

jejichž základě je oprávněna udělovat mistrovské stupně (dany). 

Mezinárodní Federace Kyudo byla založena v roce 2006, jakožto organizace, která 

zastřešuje národní organizace kyudo, které se nacházejí po celém světě. Momentálně má 

18 členů a několik dalších nepřidružených národních asociací. Dále pořádá závody a 

soutěže, odborné semináře a workshopy. Vydává také publikace, manuály a bulletiny 

k propagaci tohoto krásného japonského umění. (IKYFb, 2013) 

Evropská Federace Kyudo (EKF) byla založena v roce 1980 a nyní má 19 členů v rámci 

jednotlivých států. Dohromady je to zhruba 3000 registrovaných lukostřelců. A dále je 

zdě několik přidružených národních asociací (mezi které patří Česká republika) 

s přibližně 100 registrovanými lukostřelci. Tato organizace úzce spolupracuje s IKYF  a  

ANKF. V kyudo existují stupně (dany), které označují úrovně mistrovství. Je jich deset.  

Udílet mistrovské stupně mohou pouze japonští mistři a tak každý rok přijedou do 

Evropy (do USA dvakrát ročně) vybraní mistři kyudo z Japonska a v rámci 

několikadenního semináře jsou oprávněni zhodnotit úroveň schopností a dovedností 

jednotlivých studentů. Stupně a hodnosti (shogi) jsou udělovány po absolvování 

praktické zkoušky (u vyšších stupňů i písemného testu případně pohovoru). V rámci 

zkoušky adept provede před komisí a japonskými mistry celý rituál střelby na cíl a poté 

se dozví verdikt. Zda ve zkoušce uspěl či nikoli. Tyto zkoušky jsou velmi psychicky 

náročné a sleduje se mnoho faktorů celého střeleckého aktu. V případě neúspěchu lze 

další zkoušku absolvovat až za rok. Říká se, že pro dosažení dalšího danu je potřeba 

trénovat tolik let, jaký je následující stupeň. Takže ze 4. danu na 5. dan je nezbytné 

cvičit alespoň 5 let. Do zhruba 7. danu je to otázka víceméně technická. Udílení 8. 9. či 

10. danu už je záležitost spíše duchovní a ceremoniální. Tyto stupně se obvykle dávají 
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za zásluhy, za osvětu apod. coby čestné tituly. Je zřejmé, že jen ti nejlepší a 

nejvytrvalejší jich mohou dosáhnout. V Evropě lze dosáhnout 1. až 6. danu, a získat 

instruktorskou hodnost  renshi (instruktor). Dalším stupněm je kyoshi (učitel) a nejvýše 

pak je hanshi (mistr). Tyto mistrovské stupně a hodnosti (shogi) lze ovšem získat pouze 

v Japonsku. Mimo Japonsko je v dnešní době nejpočetnější členská základna ve Francii 

a v Německu. Tyto dva státy také mají nevyšší počet nejenom řadových členů, ale také 

renshi a kyoshi.  

Zajímavostí je, že víceméně jediným zdrojem financování chodu těchto institucí, 

zkoušek, workshopů a seminářů jsou členské příspěvky a poplatky za semináře a 

zkoušky. Při výuce kyudo stále platí, že učitel nesmí od svých žáků za své služby brát 

peníze. Tento kodex je zavazující a je jenom dobře, že naprosto eliminuje formy 

případných finančních nátlaků a závislostí. (EKFa, 2013) 
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11. Kyudo v podmínkách ČR 

 

V České republice existuje kyudo přibližně 8 let a členská základna zahrnuje asi 40 

lukostřelců. Hlavním zakladatelem je Václav Kučera (4. dan), který vlastně importoval 

tuto činnost z Japonska. Strávil zde několik let a po svém návratu do České republiky 

založil se skupinkou nadšenců CKA (Česká asociace japonské lukostřelby, 2006), která 

koordinuje a zastřešuje veškeré aktivity spojené s japonskou lukostřelbou v našich 

podmínkách. Kyudo v naší republice má dvě hlavní střediska. Hlavním centrem je oddíl 

v Praze, který momentálně čítá dvě desítky členů, kteří se aktivně věnují japonské 

lukostřelbě. Zastřešující osobou je již výše zmíněný Václav Kučera, který organizuje 

drtivou většinu lukostřeleckých aktivit. Druhé významné místo, kde se věnují 

lukostřelbě kyudo je v Ostravě, kde skupina nadšenců založila oddíl Sakura Dódžó, 

který se věnuje několika japonským bojovým uměním. Iaidó, Naginatadó, Kendó, 

Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu a kyudo. Tyto oddíly spolu samozřejmě spolupracují, 

během roku se potkávají a navzájem si předávají zkušenosti. Dále je zde několik 

jednotlivců, kteří občas docházejí k některým mistrům ze zahraničí, kteří se několikrát 

do roka objeví v ČR a jinak trénují individuálně. Přes omezený počet členů jsou aktivity 

CKA poměrně široké. Jsou zde domácí aktivity, soustředění ve Voticích, ukázky střelby 

v ZOO, při japonských dnech nebo při různých seminářích či workshopech.  

Další důležitou aktivitou je kontakt a spolupráce se zahraničními asociacemi a oddíly 

kyudo. Poměrně úzké vazby byly navázány s anglickou, německou a především 

rakouskou asociací kyudo. Návštěvy a společné tréninky ve Vídni rozhodně nejsou 

výjimkou. V ostravském Sakura Dódžó je úzký vztah s polskými lukostřelci, kteří se 

kupříkladu účastní pravidelných soustředění ve Voticích. Komunita kyudo v České 

republice hlavně zásluhou pana Kučery dostává poměrně pravidelný update ohledně 

techniky a vývoje. Je to dáno cestami do Japonska, které Václav Kučera pravidelně 

absolvuje a kde se setkává se svou mistryní kyudo. Pochopitelně nabyté vědomosti a 

zkušenosti předává svým svěřencům. Přestože kyudo je fascinující záležitostí a má své 

následovníky, situace kolem navyšování počtů členské základny v ČR není jednoduchá. 

Momentálně počet studentů, kteří provozují kyudo je stále na stejné úrovni, tj. asi 40 

lukostřelců. Je zde několik příčin, které brání výraznějšímu nárůstu zájemců o tuto 

činnost. Především neinformovanost o tomto bojovém umění a řekněme roztříštěnost 
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různých aktivit. V dnešní době je nabídka různých sportovních a volnočasových aktivit 

nesmírně široká. A proto mnoho lidí raději „sáhne“ po nějaké tradičnější aktivitě. 

Dalším a dle mého názoru možná důležitějším důvodem, proč zájemců o kyudo není 

mnoho je kompletně odlišný koncept. Ten, kdo chce praktikovat kyudo, na sobě stále 

musí pracovat, po každém výstřelu musí být schopen se samokorigovat a opravovat. 

„Cesta luku není pro každého, nikoho na ni nelze přivést na provázku. Je to cesta, 

kterou si každý může či nemusí vybrat, která někomu může sedět jako ušitá, jiného 

může pouze svazovat a nedopřát mu dostatečný rozlet. Je to cesta zavazující, bez 

výhledu na odpočinek či dokonce cíl. Snad proto je tolik fascinující a zvoucí, stejně 

jako každá cesta, která neslibuje uspokojení ve formě dosažení snadného cíle. 

Procházeje její strmou a kamenitou podstatu člověk poznává a neustále zdokonaluje 

sama sebe“ (Kučera, 2006, s. 42). V poslední době se ozývá názor, který zní docela 

logicky, že náborové akce v minulosti byly cíleny na příliš mladé zájemce. Pointa je 

taková, že mladší zájemci se stále ještě neangažovali dostatečně v jiných, řekněme 

„adrenalinovějších“ aktivitách a nejsou dostatečně morálně vyspělí, vydat se na tuto 

cestu luku. U běžné sportovní lukostřelby můžete víceméně střílet na terč hned od 

prvního dne tréninku. Zde to funguje na jiném principu. Před prvním skutečným 

výstřelem na terč musíte absolvovat několik měsíců tréninku a tvrdé dřiny, která se 

skládá z nácviku poloh, pozic a střelby „na sucho“ před cvičným slaměným terčem.  I 

proto také nemnoho zájemců vydrží u kyudo. Jen budoucnost ukáže, zda „zacílení“ na 

vyšší věkové skupiny bylo tou správnou cestou.  

A jaké jsou vize na rok 2014 pro české lukostřelce? Václav Kučera říká: „Jedním cílem 

může být možnost stát se po „zkušební době“, právoplatným členem Evropská Federace 

Kyudo (EKF), ale největší událostí zcela určitě bude mezinárodní šampionát (World 

Kyudo Taikai Competitions), který se bude konat v Paříži.“ 
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12. Závěr 

 

Cesta japonského luku napříč historií byla dlouhá. Na počátku byl luk používán k lovu, 

poté se užíval coby symbol autority a vážnosti. Dále sloužil jako nástroj na odhánění 

zlých duchů případně jako posvátný instrument zajišťující přízeň bohů a hojnost úrody. 

A vlastně během celé této cesty byl používán jako válečná zbraň a nástroj ničení. Je 

určitě dobře, že v dnešní době, kdy není potřeba užívat luk k zabíjení, slouží jako 

prostředek pro sebekultivaci, sebepoznávání a pro někoho i jako cesta vedoucí 

k duchovnímu růstu nebo osvícení. 

Co je to vlastně kyudo pro nás, pro lidi žijící v západní společnosti? Západní 

interpretace zní jasně. Cesta luku. Člověk začínající s japonskou lukostřelbou by 

pravděpodobně začal vyjmenovávat všechny možné technické aspekty střelby, mistr 

luku praktikující kyudo desítky let by možná řekl: „Nevím“. Někdo by možná řekl, že je 

to cesta k zenu, jiný, že je to cesta k osvobození. Pro studenta vysoké školy v Japonsku 

to může být jeden z mnoha předmětů v ročníku a pro někoho jiného to může být sport 

nebo volnočasová aktivita, ale pro držitele 8. danu to je zcela jistě následování životní 

cesty, která je lemovaná důstojností, úctou, krásou a duchovním vhledem. Přestože 

moderní kyudo abstrahovalo od mnoha rituálů a tradic, stále to není jen sportovní 

záležitost hodnocená počtem zasažených středů terče. Sportovní lukostřelba má jasná 

pravidla a luky používané na sportovní střelbu, dělané ze stále sofistikovanějších 

materiálů, někdy již jen zdálky připomínají své historické předchůdce. Cesta luku 

v japonském pojetí se od sportovní lukostřelby diametrálně odlišuje.   

Pokud budeme považovat za všeobjímající výraz „bojové aktivity“, tak zatímco 

kyujutsu bylo zcela jistě válečné umění, zařazené pod „boj zblízka“, tak kyudo patří 

mezi „bojové cesty“, která vycházela z „bojového umění“. Detailněji ho lze ještě 

rozdělit na „zenovou bojovou cestu“ a na cestu inspirovanou například E. Herrigelem tj. 

„Herrigelovu zenovou bojovou cestu“. Přes veškeré pochyby o díle Eugena Herrigela 

byl vliv jeho díla Zen a umění lukostřelby nevídaný. Inspiroval mnoho lidí, kteří se 

chtěli vydat po cestě zenu, nebo po cestě jiné než západní lukostřelby. Podle některých 

výzkumů to byl jeden z nejdůležitějších impulsů, proč začít s japonskou lukostřelbou 

kyudó. Kyudo pomáhá rozvíjet fyzickou zdatnost a technické mistrovství, ale jeho 
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hlavní kvality přesahují rámec běžného sportu. Japonská filosofie bojových umění a 

bojových cest se významně liší od západního pojetí svým důrazem na etické a 

spirituální hodnoty. Kyudo, japonská lukostřelba z neupraveného tradičního luku může 

být cestou, jak se dostat blíže k duchovnu, k zenu a jak objevit síly, které adeptům 

lukostřelby pomohou rozvinout spirituální růst a také prožít život svobodněji a 

smysluplněji. Přiblížit kyudo veřejnosti a odhalit jeho skrytou krásu, která se nachází na 

konci této trnité a nesnadné cesty, bylo hlavním cílem mé práce. 
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Přílohy  

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Tabulka č. 1 – stav členské základny k roku 2009 (EKFc, 2013) 

Příloha č. 2: Tabulka č. 2 – důvody, které vedly k praktikování kyudo u 

západoněmeckých střelců 

 

Příloha č. 1 

Tabulka č. 1 – stav členské základny k roku 2009 (EKFc, 2013)  

Země 
Mistr 

(Hanshi) 

Učitel 

(Kyoshi) 

Instruktor 

(Renshi) 

Počet pokročilých 

střelců * 

Celkový 

počet 

členů 

Německo 

Francie 

Itálie 

Švýcarsko 

Rusko 

Švédsko 

Velká Británie 

Belgie 

Španělsko 

Rakousko 

Holandsko 

Finsko 

Rumunsko 

Norsko 

Dánsko 

Portugal 

Litva 

Island 

Lucembursko 

 1 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

7 

18 

7 

5 

 

 

3 

1 

1 

1 

2 

388 

363 

66 

108 

39 

29 

62 

45 

54 

31 

39 

30 

7 

17 

5 

8 

7 

9 

6 

1220 

621 

190 

137 

112 

107 

89 

85 

79 

78 

75 

60 

29 

27 

23 

18 

18 

16 

11 

CELKEM  7 45 1313 2995 

 

Přidružené nečlenské země 

Země Pokročilí * Celkem Země Pokročilí * Celkem 

Polsko 

Maďarsko 

10 

3 

51 

18 

Česko 

Lotyšsko 

13 

5 

17 

14 

CELKEM    31 100 

 

* lukostřelci, kteří dosáhli 1. nebo vyššího danu (EKFc, 2013) 
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Příloha č. 2 

Tabulka č. 2 – Důvody, které vedly k praktikování kyudo v NSR.  (131 lukostřelců)  

Výzkum provedl Kyudo Chair na Universitě v Tsukubě v roce 1983. (Yamada, 2009) 

 

Duchovní trénink 84,0 % 

Zájem o japonskou kulturu 66,4 % 

Zájem o zen 61,1 % 

Touha po krásném držení těla 54,2 % 

Přečetli Zen a umění lukostřelby od E. Herrigela 48,9 % 

Pozn.:  Možná volba více odpovědí.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

  


