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Abstrakt: 

Ve své práci se věnuji procesu osamostatňování kamakurské vlády v 

oblasti Kantó během období Muromači. Uvádím přehled historických událostí 13. 

až 15. století, které měly podstatný vliv na fungování šógunátu Muromači, pod 

jehož formální kontrolu spadala kamakurská vláda. Dále se věnuji 

administrativním orgánům šógunátu a ekonomické situaci v průběhu období 

Muromači, jelikož oba tyto faktory hrály podstatnou roli v procesu 

osamostatňování oblasti.  

Klíčová slova:  

Muromači, separatismus, Kantó, Ašikaga, kubó, kanrei, bakufu, Kamakurafu 

 

Abstract: 

In my thesis I am dealing with the separatization process of the Kamakura 

government in the Kantō region during the Muromachi period. I present an 

overview of historical events from the 13th to the 15th century which influenced 

the activities of the Muromachi shōgunate, which was formally in control of the 

Kamakura government. Furthermore I deal with the administrative organs of the 

shōgunate and with the economical situation during the Muromachi period 

because both factors played an essential role in the process of gaining 

independence of the Kantō region. 

Keywords: 
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Transkripční a překladatelská poznámka: 

 Ve své práci používám českou transkripci pro veškeré termíny, jména a 

názvy japonského původu. U osobních jmen, názvů institucí a klíčových 

reálií  uvádím v poznámkách znakový zápis k usnadnění jejich dohledání 

v dalších pramenech. U jmen japonského původu je nejdříve uvedeno jméno 

rodové a následně jméno osobní. Pokud se tatáž osoba vyskytuje v textu 

frekventovaně, jako například Ašikaga Takaudži, je po vzoru G. Bailey Sansoma 

dále uváděno pouze její osobní jméno ke zjednodušení a zpřehlednění textu. 

 Veškeré citace jsou mé vlastní překlady z angličtiny, případně z japonštiny. 

České překlady institucí a hodností jsem čerpal z díla Dějiny Japonska od Zdeňky 

Vasiljevové. Termíny, které svůj český překlad postrádaly, jsem si dovolil sám 

přeložit z japonského originálu. 
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Úvod 

Vláda šógunátu Muromači je často přehlíženým obdobím japonských dějin. 

Období Muromači bývá považováno za přechodné období mezi první vojenskou 

vládou v Kamakuře a sjednocením Japonska. Je pravda, že po administrativní a 

politické stránce nepřinesl šógunát Muromači příliš mnoho změn – s drobnými 

úpravami uplatňoval stejný správní a politický systém, jako šógunát Kamakura. 

Byl to však jediný šógunát za celou dobu existence této instituce, jehož sídlo bylo 

mimo oblast Kantó v Kjótu, což mu značně ztěžovalo kontrolu východní části 

Japonska. 

Dalším podstatným rozdílem byla rovnováha sil. Ašikagové sice byli 

v první polovině 14. století nejsilnějším rodem v Japonsku, přesto jejich pozice 

nikdy nebyla silná natolik, aby dosáhli tak dominantního postavení, jako předešlá 

a následující vojenská vláda. To Ašikagy nutilo k mnohým ústupkům vůči 

vazalům za cenu ztrát některých výsadních práv, jako bylo například uvalování 

daní a jmenování hejtmanů. Tyto úlevy přispěly k separatistickým tendencím na 

několika administrativních úrovních. Tato práce se věnuje separatismu na úrovni 

nejvyšších správních orgánů v Kamakuře a administrativním a ekonomickým 

faktorům, které proces separatizace umožnily. 

Kamakurský kancléř měl široké pravomoci, které mu usnadňovaly 

kontrolu oblasti Kantó. Jeho možnosti rozhodovat o daňových, pozemkových a 

vojenských záležitostech byly srovnatelné s možnostmi samotného šóguna, jehož 

vliv se v případě Kamakury de facto omezil na roli zaštiťovatele legitimity tamní 

vlády. Vyjma formálního a administrativního podřízení byla jinak kamakurská 

vláda rovnocenným partnerem vlády kjótské. Díky přítomnosti rodu Uesugi měla 

i silné vojenské postavení. 

Kancléř zajišťoval uvedení centrálních nařízení v oblasti Kantó do praxe a 

zároveň v případě potřeby dodával vojenskou podporu, kterou šógunát zoufale 

potřeboval. Již od počátků své existence měl totiž šógunát mocného nepřítele, 

druhý císařský dvůr v Jošinu, který vznikl v důsledku konfliktu Ašikagy 

Takaudžiho s císařem Godaigem. Spor s takzvaným Jižním dvorem trval přes půl 

století a rozděloval vojenské rody na zastánce mladší a starší císařské větvě, 

přičemž mladší císařská větev představovala hnutí bojující za restauraci císařské 
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moci, kdežto starší větev byla loutkovou dynastií k legitimizaci vojenské vlády. 

Většina rodů se však přikláněla k některé ze stran pouze z pragmatických důvodů, 

sledujíce vlastní zájmy. 

Šógunát rozdělovaly i vnitřní spory. Už za vlády prvního šóguna 

Takaudžiho nastal konflikt mezi šógunovými zástupci Ašikagou Tadajošim a 

Kóem no Moronaem, který přerostl v ozbrojený střet a bratrovraždu. Od nástupu  

Ašikagy Motoudžiho do funkce kancléře v Kamakuře se však vztahy na 

nejvyšších místech státní správy stabilizovaly a to až do přelomu 14. století, kdy 

Ašikaga Micukane změnil politiku Kamakury vůči Kjótu a přislíbil vojenskou 

pomoc nepřátelům centrální vlády během nepokojů Óei. Tím započal otevřený 

pokus o osamostatnění kamakurské vlády. 

Osamostatněním kamakurské vlády myslíme proces změny formálně 

nerovnocenného partnerství ve snahu o převzetí moci a získání nejvyššího 

vojenského titulu seiitaišógun. Tento proces byl doprovázen decentralizací 

politických, ekonomických a administrativních záležitostí oblasti Kantó z Kjóta 

do Kamakury. Paralelně tak na základě rodových a především formálních vazeb 

fungovaly dvě svébytné vlády, s rozdělenými sférami vlivu. Ve své práci se 

snažím prozkoumat vzájemné vztahy obou vlád a hledat příčiny, které vedly 

k výše zmíněným snahám o uzurpaci moci kjótské vládě a jejímu přesunu do 

Kamakury. 

V práci vycházím především z děl A History of Japan of Japan: 1334-

1615 od George Bailey Sansoma a Japan in the Muromachi Age od Johna 

Whitney Halla a Tojody Takešiho. Zejména dílo A History of Japan of Japan: 

1334-1615 je skvělým zdrojem informací a souvislostí. Nechybí v něm 

podrobnosti o událostech, kterým v jiných dílech není věnováno příliš pozornosti. 

Z dalších zdrojů bych chtěl zmínit díla The Bakufu in Japan History od Jeffreyho 

Paula Masse, Dějiny Japonska Zdeňky Vasiljevové a Life in Medieval an Early 

Modern Japan Williama Deala. Ostatní zdroje jsou uvedeny na konci práce. 
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1. Historie šógunátu Muromači 

Šógunát Muromači trval necelá tři století mezi lety 1336 až 1573
1
. Vláda 

Ašikagů byla plná zrad, nepokojů a vyvažování sil. Šógunát měl mnoho nepřátel a 

s každým z nich bylo třeba se vypořádat, měl-li nadále fungovat. Mnoha 

vojenským rodům se však více vyplatilo šógunát podporovat, než se jej pokoušet 

zničit. Ašikagové stavěli autoritu nejen na vojenské dominanci, ale i na císaři, 

který mnohé činy šógunátu formálně legitimizoval. Nelze však hovořit o 

dobrovolné podpoře, císař byl pouhou loutkou šógunátu a nechtěl-li být vyměněn 

za některého svého příbuzného, musel poslouchat.  

Vojenské rody využívaly šógunát k legitimizaci vlastních činů a 

k uzurpování lokálního vlivu. Roku 1349 podnikl šógun Ašikaga Takaudži 

důležité kroky k získání kontroly nad oblastí Kantó – usídlil svého syna 

Motoudžiho do Kamakury a jmenoval jej kancléřem a zároveň pověřil předáky 

dvou věrných rodů, aby Motoudžimu asistovali. Šógunát sice splňoval 

předpoklady k tomu, aby oblast Kantó úspěšně ovládal - měl potřebnou vojenskou 

sílu i spojence dané v oblasti. Nedokázal si však trvale udržet loajalitu svých 

nejbližších příbuzných, na kterých podstatná část kontroly závisela. V této 

kapitole se budeme věnovat historickému vývoji šógunátu Muromači a jeho 

samostatné správě se sídlem v Kamakuře. Časově pokryjeme období od založení 

šógunátu až do roku 1439, kdy byl v Kamakuře sesazen oblastní správce 

Močiudži, s jehož odchodem skončila přímá vláda Ašikagů v oblasti Kantó. 

 

1.1 Pád šógunátu Kamakura 

 Než se budeme věnovat samotnému šógunátu Muromači, je potřeba uvést 

několik slov o předcházející vládě, šógunátu Kamakura. Jednak jeho sídlo leželo 

ve stejném místě, jako později správní centrum oblasti Kantó v období Muromači, 

jednak představoval novou formu vlády, která byla s organizačními změnami 

dominantní až do roku 1868, kdy v čele Japonska po více jak pěti stoletích znovu 

stanul císař. Kamakurský šógunát byl první vládou vojenské šlechty a sloužil jako 

                                                             
1 Někdy se počátek šógunátu datuje rokem 1338, kdy Ašikaga Takaudži získal titul velkého 

generála na potlačení barbarů seiitaišógun (征夷大将軍), který mu založení šógunátu oficiálně 

umožňoval. Konec šógunátu lze taktéž datovat rokem 1597. Toho roku zemřel v exilu poslední 

šógun z rodu Ašikaga, Ašikaga Jošiaki (足利 義昭). 
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vzor následujícím vojenským vládám, mezi něž se řadí i šógunát Muromači. Ten 

kromě formy vládnutí přebral i značnou část administrativní struktury předešlého 

šógunátu, ačkoliv si ji podle potřeb přizpůsobil. Například názvy funkcí a úřadů 

povětšinou zachoval. Změnil však jejich náplň, pravomoci a několik nových úřadů 

a funkcí přidal. Administrativní struktuře šógunátu je věnována celá druhá 

kapitola.  

Kamakurský šógunát byl založen roku 1192 po válce Genpei Minamotem 

no Joritomem
2
. Tomu se podařilo přemoci konkurenční rod Taira a dosáhnout 

dominantního vojenského a politického postavení. Šógunát se od dosavadní vlády 

lišil zejména tím, že nevládl skrze dvorskou aristokracii, nýbrž svou vládu stavěl 

na válečnických rodech, které na rozdíl od dvorské aristokracie měly vojenské 

prostředky k prosazování své vůle. Díky tomu se šógunát jevil jako efektivnější 

forma vládnutí a byl proto volen i dalšími vládci Japonska, ačkoliv na počátku 14. 

století se začali dostávat ke slovu i zastánci dvorské aristokracie. To bylo 

zapříčiněno úpadkem moci šógunátu, který se hroutil pod vlivem mnoha faktorů. 

Pro jasnější pochopení následujících událostí, které vedly k založení šógunátu 

Muromači, je vhodné zmínit alespoň ty nejpodstatnější důvody rozpadu šógunátu 

Kamakura. 

Jedním z faktorů byla ekonomická zátěž zapříčiněná mongolskými 

invazemi, které se odehrály v letech 1274 a 1281. Šógunát následně podnikl 

mnoho čistě obranných opatření bez výhledu na válečnou kořist, což jej 

ekonomicky vyčerpalo. Mobilizoval četné vazalstvo, jehož vojska si žádala 

obrovské náklady na vydržování. Dal rovněž postavit mnoho obranných valů a 

pevnůstek na západním pobřeží Kjúšú a jižním pobřeží Honšú. Zároveň všem 

vazalům bez rozdílu rodové příslušnosti přislíbil odměnu za účast v boji proti 

Mongolům. Ačkoliv tato opatření pomohla odrazit druhý mongolský útok roku 

1281, byla nadále zbytečná, jelikož očekávaná třetí mongolská invaze nepřišla. To 

však šógunát nemohl tušit a tak vynakládal obrovské prostředky na ochranu země. 

Jelikož však šógunát nepodnikl žádnou invazi na území Mongolské říše
3
, kde by 

mohl v případě úspěchu určitou část nákladů kompenzovat válečnou kořistí, 

                                                             
2 Minamoto no Joritomo (源 頼朝), žil v letech 1147-1199. 
3 Roku 1275 byl zvažován útok na nepřátelské přístavy a základny v Koreji a o rok později 

dokonce začaly přípravy k jeho provedení. Vláda však později usoudila, že nemá dostatek 

prostředků k vedení obranné a zároveň útočné války a od plánu upustila. 
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nezbývaly mu pak prostředky na odměňování vazalů, kteří značnou část 

obranných opatření museli hradit ze svého, což vedlo k jejich nespokojenosti. 

Dalším z důvodů, proč šógunátu docházely prostředky, byl i rozpad 

systému držby a správy půdy ricurjó a s tím spojený nárůst vrchnostenských 

statků šóen
4
. To šógunát připravilo o stabilní zdroj financí a decentralizovalo 

správu půdy. Šógunátem pověření vojenští správci džitó
5
, díky kterým šógunát 

vykonával své pravomoci i na vzdálených pozemcích, ztráceli nad svěřenými 

pozemky faktickou moc a byli postupně vytlačováni mocnějšími lokálními rody. 

S postupným selháváním vojenských správců šógunát již nemohl efektivně 

vybírat daně a spravovat své území. Ve výsledku tak o ně přicházel, čímž se mu 

zkomplikovalo i získávání prostředků na odměny vazalům. 

Stabilitu šógunátu dále podkopávali sami Hódžóové
6
, kteří sice od smrti 

Minamota no Joritoma roku 1199 vládli šógunátu, nicméně nebyli schopni čelit 

vojenským rizikům v zemi. Mezi ně patřily činnosti loupeživých band akutó
7
, 

revoltující rolníci a zmíněné mongolské vpády. Hódžóové tak byli nuceni spoléhat 

na mocné vazalské rody, které se však od nich začaly odvracet, jelikož se jim 

nezamlouvala jejich čím dál tím více autokratická politika a ani fakt, že jim 

rozpadající se šógunát nemá za služby co nabídnout. Situaci nezměnily ani akty 

dobrotivosti tokuseirei
8
, které anulovaly závazky zadlužených šógunátních vazalů 

vůči věřitelům. Mnoho z nich se zadlužilo kvůli obranným opatřením před 

Mongoly. Akty dobrotivosti však v důsledku snížily kredit vazalů jakožto 

dlužníků a značně jim zkomplikovaly získávání prostředků pomocí půjček. 

Další závažný problém pro kamakurský šógunát předstaoval ambiciózní 

císař Godaigo
9

. Právě on stanul v čele zastánců dvorské aristokracie, která 

problémy, s nimiž se vláda potýkala, přisuzovala právě neschopnosti vojenské 

                                                             
4 Vrchnostenské statky šóen (荘園) – Označení půdy v soukromém vlastnictví stojící mimo systém 

dělby a správy půdy. Vrchnostenské statky byly osvobozeny od daní a mimo přímou kontrolu 

centrální vlády. Jejich počet nepřímo úměrně vzrůstal s klesajícím vlivem centrální vlády 

v důsledku nárůstu moci lokálních vládců. 
5 Vojenský správce džitó (地頭) – vojenský úřad pozemkového správce vzniklý v době, kdy byl 

Minamoto no Joritomo jmenován vrchním správcem džitó císařským dvorem. Byli pověřeni 

výběrem daní a jejich distribucí. Časem se funkce stala dědičnou.(viz. kapitola 2.1). 
6  Hódžó (北条) – rod, který zastával funkci regentů mezi lety 1206 a 1333 v kamakurském 

šógunátu. 
7 Bandité akutó (悪党). 
8 Akt dobrotivosti Tokuseirei (徳政令). 
9 Godaigo (後醍醐), žil v letech 1288-1339. 
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šlechty vládnout a zastávala názor, že politická moc by se měla vrátit do rukou 

císaře. Godaigo vzhledem k situaci, v níž se šógunát nacházel, rychle získal 

značnou podporu a začal tak představovat skutečné riziko. V řadách jeho zastánců 

totiž bylo i mnoho vojenských rodů, které však spíše, než že by skutečně 

podporovaly dvorskou aristokracii, pragmaticky využily situace k vlastnímu 

prospěchu. Mezi ně patřil například Ašikaga Takaudži
10

, budoucí zakladatel 

šógunátu Muromači. Hódžóové nemohli Godaiga vojensky sami zvládnout a byli 

nuceni spolehnout se tedy na své vazaly. Ti však již většinou sledovali vlastní, 

odlišné cíle a příliš nedbali výzev centrální vlády. 

Kombinace všech výše zmíněných faktorů způsobila pád šógunátu 

Kamakura a dala prostor novým hráčům. Ti byli zpočátku v boji proti společnému 

nepříteli Hódžóům jednotní. Jakmile však byli Hódžóové poraženi, obrátili se 

kvůli neshodám ohledně vedení země proti sobě. Rody nespokojené s vojenskou 

formou vlády, si přály obnovení císařské moci, například rod Nitta, jiným rodům 

však pouze nevyhovovala vládnoucí dynastie, to byl případ Ašikagů. Mnoho 

vojenských rodů nemělo tedy žádný zájem o návrat moci do rukou dvorské 

aristokracie. Velká část rodů účastnících se následujících bojů navíc měla i jiné 

čistě vlastní důvody ke spolupráci s procísařskou nebo vojenskou stranou. 

 

1.2 Vzestup rodu Ašikaga 

 Situace kamakurského šógunátu byla vážná a navíc s rostoucí podporou 

Godaiga se rodila silná opozice. Problémy s Godaigem začaly již roku 1326, když 

náhle zemřel korunní princ Kunijoši
11

 a rozpoutal se spor o jeho následníka. 

Godaigo usiloval o to, aby se následníkem stal některý z jeho synů. Do sporu však 

vstoupil šógunát a za následníka zvolil prince Kazuhita
12

. To vedlo k tomu, že se 

Godaigo roku 1331 podílel na plánu svržení šógunátu. Povstalci však byli včas 

odhaleni a zatčeni. Godaigo musel následně uprchnout z Kjóta a byl vyhnán do 

                                                             
10 Ašikaga Takaudži (足利尊氏) žil 1305-1358, syn Ašikagy Sadaudžiho(足利貞氏 1273 - 1331), 

pocházel ze stejné větve Seiwa (清和), jako zakladatel šógunátu Kamakura Minamoto no Joritomo. 

Jeho rod přijal jméno Ašikaga poté, co získal území Ašikaga no šó (足利荘) v tehdejší provincii 

Šimocuke (下野国).x; 
11 Kunijoši (邦良), žil v letech 1300-1326. 
12 Kazuhito (量仁), při nástupu na trůn přijal jméno Kógon (光厳), žil v letech 1313-1364, vládl 

v letech 1331-1333. 
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exilu na ostrovy Oki. Roku 1333 se mu však podařilo s pomocí odpůrců šógunátu 

z exilu vrátit a postavil se do čela vznikajícího povstání
13

.  

Hódžóové na to reagovali povoláním svých vazalů, mezi nimiž byl i 

Ašikaga Takaudži, s cílem procísařské povstání vojensky zničit a celou situaci tak 

uklidnit. Ovšem mnozí z těchto vazalů byli s rodem Hódžó dlouhodobě 

nespokojeni a usoudili, že nadešla ta pravá chvíle se Hódžóů zbavit. Přestože 

Godaigův záměr povětšinou nesdíleli, využili povstání za obnovení císařské moci, 

aby legitimizovali svoje akce proti šógunátu. Důvodů k nespokojenosti měli hned 

několik.  

Prvním z nich byla příliš autokratická politika Hódžóů, kteří ne vždy 

respektovali skutečnost, že ačkoliv měli velkou formální moc, tak co se týkalo 

jejího prosazování, byli závislí na svých vazalech, kteří na rozdíl od nich vládli 

potřebnou vojenskou silou. Vazalům se například nezamlouvalo, že Hódžóové do 

čela strategických provincií jmenovali příslušníky svého rodu. Vláda ale měla 

prostředky jak držet vazaly pod kontrolou. Ovšem na počátku 14. století o ně 

začala přicházet. Hódžóové například využívali vzájemné nedůvěry mezi vazaly. 

V případě povstání vazalům hrozilo, že by je oportunisticky napadli jiní vazalové, 

kteří chtěli za odměnu získat jejich pozemky. Tato hrozba však přestávala být 

relevantní s tím, jak se sílící procísařská opozice stávala stále reálnějším 

kandidátem na vítězství v případném povstání
14

. Šógunát dále kontroloval některé 

vazaly ekonomicky. Zejména vazalové, kteří se účastnili obrany země před 

Mongoly, byli závislí na šógunátní ekonomické podpoře. Bez podpory by jejich 

lokální vliv zanikl. Avšak i tento faktor přestal hrát roli ve chvíli, kdy šógunát 

začal postrádat potřebné zdroje. Vazalové se pak začali poohlížet po jiném 

partnerovi, který by jim je zajistil. 

 Jedním z hlavních důvodů úspěchu procísařské opozice byla podpora 

Ašikagů. Přestože si jejich vůdce Takaudži získal důvěru Hódžóů, když se roku 

1331 účastnil útoku na Kasagi
15

, čímž pomohl zhatit protišógunátní povstání byl 

                                                             
13 Louis G. Perez, Japan at War: An Encyclopedia, ABC-CLIO, 2013. Str. 93-95. 
14 Na straně Godaiga stáli například bojovní mniši z Enrjakudži. Rody Nitta, Kusunoki, Akamacu, 

Ašikaga a další. Měl podporu i části bojovníků označovaných vládou za bandity akutó. 

Dohromady představovali značnou sílu. Ve chvíli kdy se k povstalcům přidal i Ašikaga Takaudži, 

šógunát přišel o svého nejsilnějšího vazala a již neměl šanci se povstání ubránit. 
15 V Kasagi se Godaigo ukrýval před šógunátními silami. Byl však dopaden a vyhnán do exilu na 

ostrov Oki. 
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s rodem Hódžó nespokojen, neboť stál v cestě jeho vlastní ambicím. Zároveň se 

svým původem cítil vůči Hódžóům nadřazen. Ašikagové byli jednou z větví rodu 

Minamoto, který patřil mezi bližší příbuzné císařského rodu než Hódžóové. 

Takaudži tedy neměl zájem poslouchat jejich rozkazy. Především s Takatokim
16

 

se nesnášel, jak naznačuje záznam z díla Taiheiki z druhé poloviny 14. století.  

 „Takatoki je pouhým potomkem Hódžóa Tokimasy, jehož rod již dávno 

klesl mezi prostý lid, zatímco já jsem z generace rodu Gendži, který se teprve 

nedávno odloučil od císařské rodiny. Není tedy pochyb, že to Takatoki by měl být 

můj vazal, než aby (mi) takhle opovržlivě rozkazoval!“
 17

 

Rovněž mu jako záminka ke zběhnutí sloužila skutečnost, že císař byl stále 

formálním vlastníkem jeho pozemků v Šimocuke, kde měli Ašikagové sídlo a tím 

pádem i jeho rozkazy byly formálně nadřazeny rozkazům Hódžóů. Jako případný 

protiargument by mohl sloužit fakt, že si Ašikagové často vybírali manželky z řad 

žen rodu Hódžó a Hódžói samotnými byli mimo jiné i proto považováni za 

spojence. Takaudži však s rodem Hódžó pokrevně příbuzný nebyl, jelikož jeho 

matka pocházela z rodu Uesugi
18

.  

Takaudži tedy během dvou let změnil svůj postoj vůči Hódžóům a přidal 

se tajně na stranu císaře, přestože navenek se tvářil jako vazal šógunátu. Sitauce 

vyvrcholila roku 1333, kdy na pochodu proti procísařské opozici změnil cíl a 

zamířil místo plánované provincie Hóki, kde Godaigo shromažďoval vojska, na 

Rokuharu
19

 a během modlitby k šintoistickému božstvu války Hačimanovi 

prohlásil rod Hódžó za zvrácené násilníky
20

 a veřejně také vyjádřil svou loajalitu 

k císaři. Dal tak jasně najevo, na čí straně stojí. Godaigo dopisem jeho zradu 

šógunátu legitimizoval
21

 a Takaudži vytáhl proti rodu Hódžó.  

 Takaudži, který se díky velké vojenské síle stal jedním z vůdců odporu 

proti rodu Hódžó, pod sebou rychle shromáždil další spojence. Bez větších potíží 

                                                             
16 Hódžó Takatoki (北条 高時) žil 1303-1333. 
17 Helen C. McCullough, The Taiheiki: A Chronicle of Medieval Japan, Columbia University press, 

1959.  Str. 237-238. 
18 Uesugi (上杉氏) 
19 Rokuhara (六波羅), hlavní sídlo rodu Hódžó v Kjótu (京都) 
20

 Shin'ichi S. (進一佐藤), Kamakura bakufu sosho seido no kenkyu (鎌倉幕府訴訟制度の研究), 

Tokyo: Iwanami shoten (東京：岩波書店), 1993. Str. 250. 

21 Šlo o dopis, kterým Takaudžiho pověřil zničením rodu Hódžó v Rokuhaře. Takaudži tak mohl 

tvrdit, že jedná na rozkaz císaře a ne z vlastních pohnutek. 
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zničil Rokuharu a dobyl pro Godaiga Kjóto. Souběžně jeho tehdejší spojenec 

Nitta Jošisada
22

 zničil rod Hódžó v Kamakuře. Hlavní síly rodu Hódžó tak byly 

poraženy a jejich další odpor se omezoval pouze na menší výboje. 

 Jakmile byli Hódžóvé vyhnáni z Kjóta, vrátil se tam Godaigo a do této 

chvíle jednotná opozice se začala štěpit. Důvodem byly rozsáhlé reformy Kenmu
23

, 

které mimo jiné měnily vlastnická práva týkající se pozemků. Godaigo se pevně 

chopil role vládce země a nařídil, aby jej všichni majitelé půdy požádali o 

potvrzení vlastnictví pozemků
24

. Pokud něčí vlastnictví nebylo potvrzeno, o půdu 

přicházel. Tím se však Godaigo vystavil obrovskému tlaku a vytížení, když se do 

Kjóta začaly sjíždět stovky zástupců jednotlivých rodů, které žádaly potvrzení. 

Všichni se tuto záležitost snažili vyřídit co nejdříve. Pokud by otáleli, hrozilo by, 

že císař vlastnictví některého jejich pozemku přizná jinému rodu. Některé rody 

totiž vznášely vlastnické nároky datující se do předešlého období, kdy měly být 

poškozeny rodem Hódžó. Jiné rody dokonce lhaly a své nároky si vymýšlely. 

Mezi zájemci byla i dvorská aristokracie, která často žádala stejné pozemky, co 

vojenské rody. 

Přerozdělování půdy bylo velmi choulostivou záležitostí. Godaigo 

potřeboval vyjít vstříc oběma stranám. Vojenským rodům protože na nich byl 

vojensky závislý, dořanům protože obnovoval vládu dvorské aristokracie. 

Godaigo však nemohl tento administrativní nápor zvládnout sám a tak si zařídil 

asistenci několika úřadů. Jmenovitě šlo o císařskou kancelář kirokušo, rozhodující 

radu hjódžóšú a vyšetřovací radu hikicukešú
25

. I přesto však později pod 

administrativním náporem komplikovaným falešnými nároky, Godaigo slevil ze 

svého rozkazu a uznal veškeré vlastnické nároky lidu a vojenských rodů. 

Vyhrazoval si však právo rozhodnutí měnit. Tato náhlá změna však způsobila 

v pozemkovém vlastnictví chaos. K mnohým vládcům se druhé rozhodnutí císaře 

ani nedostalo a stále se oháněli prvotním potvrzením vlastnictví od císaře
26

. Takto 

                                                             
22 Nitta Jošisada (新田義貞) žil 1301-1338, hlava rodu Nitta na počátku 14.století.  
23 Restaurace Kenmu Kenmu no šinsei (建武の新政). Souhrnné označení pro reformy v letech 

1333 – 1336.  
24

 Andrew E. Gobble, Kenmu: Go-Daigo´s Revolution, Harvard Univ. Press, 1996. Str. 137-173. 
25 Císařská kancelář kirokušo ( 記録所), rozhodující rada hjódžóšú (評定衆), vyšetřovací rada 

hikicukešú (引付衆) . 
26 Ibid. 



 

16 
 

vzešlé spory měla následně řešit nová apelační kancelář zaššokecudanšo
27

. Ke 

zlepšení organizace byl také založen úřad odměn onšógata
28

. Vzniklý chaos však 

nadělal nenapravitelné škody, které podlomily Godaigov vojenskou podporu. 

Mnoha vojenským rodům, které ho v boji podpořily, se nezdály adekvátní 

odměny, které od císaře obdržely, resp. v některých případech neobdržely. 

Godaigo bohatě odměňoval dvorskou aristokracii, a to i na úkor vojenských rodů. 

Některé pozemky, které zástupci vojenských rodů žádali, císař osobně přiznal 

některému z dvořanů
29

. V důsledku, přestože Godaigovi náleželo velké území, 

které si jakožto císař nárokoval, neměl dost půdy, aby dostatečně odměnil 

každého ze svých příznivců. Svým nejdůležitějším spojencům se samozřejmě 

snažil vyjít vstříc, jak jen mohl. Takaudžimu sice neudělil titul velkého generála 

na potlačení barbarů (dále jen „velký generál“) seiitaišógun
30

, snažil se mu však 

alespoň zavděčit jinými tituly. Těm méně vlivným však nevěnoval příliš velkou 

pozornost. Mezi takové patřil například rod Akamacu, který měl dostat za odměnu 

provincii Harima, později však toto rozhodnutí bylo zrušeno. Tyto menší rody se 

pak během Takaudžiho povstání přidaly na jeho stranu a bojovaly proti císařským 

vojskům.  

Mezi nespokojence patřil i Takaudži, který si jakožto nejsilnější Godaigův 

spojenec přál mít na vládě podíl. Chtěl mít na starosti záležitosti vojenských rodů 

skrze nový šógunát. Godaigo však v Takaudžim viděl potencionální konkurenci a 

nechtěl, aby jeho moc dále narůstala. Rozhodl se tedy Takaudžimu neudělit tituly 

velkého generála a vrchního velitele sócuibuši
31

 , které k oficiálnímu založení 

nového šógunátu potřeboval. Namísto toho mu udělil tituly velitele severních 

vojsk čindžufušógun a generále podrobujícího východní barbary seitóšógun
32

, ty 

mu však stejnou pravomoc nedávaly. Godaigo pak do funkce velkého generála 

                                                             
27 Apelační kancelář zaššokecudanšo (雑訴決断所). 
28 Úřad odměn onšógata (恩賞方). 
29 George S., A History of Japan: 1334-1615, Dawson Publishing, 1978. Str. 30. 
30 Dosl. velký generál na potlačení barbarů seiitaišógun (征夷大将軍). Původně titul udělovaný 

velitelům tažení proti kmenům Emiši, později adoptován vojenskou vládou v Kamakuře, jako 

označení jejího vládce. V tomto významu se titul užíval v letech 1292 – 1867 
31Vrchní velitel sócuibuši (総追捕使). 
32

 Velitel severních vojsk čindžufušógun (鎮守府将軍), generál podrobující východní barbary 

seitóšógun(征東将軍). 
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postupně jmenoval své syny Morinagu a Norinagu
33

. Ačkoliv se toto gesto jeví 

skoro jako provokace, ve skutečnosti šlo o Godaigův pragmatický krok 

k uklidnění Morinagy, který volal k ozbrojenému střetu s Takaudžim. Viděl v něm 

osobního rivala, který oslaboval jeho autoritu mezi vojenskými rody. Godaigo ho 

tedy hodností velkého generála formálně postavil nad Takaudžiho a situaci 

dočasně uklidnil. Pro vojenské rody to však byla zpráva, že jejich místo je pouze 

na okraji politické scény. 

 Pozemková část reforem Kenmu a jmenování císařova syna do nejvyšší 

vojenské funkce rozčarovalo mnoho vojenských rodů včetně Takaudžiho. Ten se 

jakožto příbuzný rodu Minamoto těšil mezi vojenskými rody značné autoritě. Měl 

dokonce podporu i mezi bývalými vazaly šógunátu Kamakura. Jeho spojenci 

navíc ignorovali císařova nařízení a poslouchali pouze Takaudžiho. Takaudži, 

vědom si svého postavení, založil úřad správce bugjóšo
34

. Skrze něj pak začal 

přerozdělovat půdu nezávisle na Godaigovi. To v praxi znamenalo, že jmenoval 

hejtmany šugo
35

, kteří měli na starost správu pozemků. Pro mnoho rodů to 

představovalo kýženou odměnu za podporu během povstání, jelikož nová funkce 

jim umožňovala z pozemků čerpat výnosy ve formě daní. Na rozdíl od Godaiga se 

Takaudži soustředil na vojenskou šlechtu a do funkcí hejtmanů jmenoval i 

zástupce menších rodů. Tím si získal přízeň těch, které Godaigova rozhodnutí a 

vzniklý chaos poškodily
36

 a položil tak základy opozice vůči Godaigově vládě.    

 

1.3 Založení šógunátu Muromači 

Godaigova nová vláda nezvládla pozemkovou otázku a způsobila 

rozčarování v řadách spojenců. Naopak Takaudži se těšil přízni těchto skupin, 

když mnoho nespokojenců jmenoval hejtmany. Na rozdíl od Godaiga však neměl 

právo nikoho do takové funkce jmenovat. To by si vyžadovalo alespoň hodnost 

velkého generála, kterou však měl Godaigův syn Morinaga. Navzdory tomu 

                                                             
33 Morinaga (護良) žil v letech 1308-1335, znám také jako Morijoši se stejným znakovým zápisem. 

Norinaga (義良) po nástupu na trůn Jižního dvora přijal jméno Gomurakami (後村上), žil v letech 

1328-1368. 
34 Úřad správce bugjóšo (奉行所). 
35 Hejtman šugo (守護). 
36 Například výše zmíněný rod Akamacu roku 1336 pomáhal Takaudžimu během tažení na Kjóto 

proti Godaigovi. 
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Takaudžiho podpora v kombinaci s jeho vojenskou silou byla taková, že si mohl 

udělování funkcí dovolit i mimo oficiální rámec. V první polovině 14. století 

v zemi nebyl nikdo dost silný na to, aby mu v tom mohl zabránit. Jen v Kjótu měl 

početnou skupinu vojáků, která v případě mobilizace naháněla mnohým strach 

pouhou přítomností
37

. Godaigo byl tedy přinucen Takaudžiho počínání tolerovat. 

Důsledkem byla existence dvou velkých neslučitelných autorit v letech 1333-1336. 

Jednu představoval Godaigo jakožto legitimní císař s nezanedbatelnou vojenskou 

podporou. Druhou byl Takaudži bez významnější funkce, což však 

vynahrazoval obrovskou vojenskou silou a podporou vojenských rodů
38

. Pokud 

ale Godaigo chtěl plně obnovit císařskou moc, nemohl existenci druhého 

mocenského centra dopustit. Takaudži však odmítal předat záležitosti vojenských 

rodů dvorské aristokracii.  

 Godaigo však neměl zájem podnikat radikální akce. Chtěl se vyhnout 

ozbrojenému střetu a radši Takaudžiho vliv postupně oslabovat. Jedním z kroků, 

který tomu měl napomoct, bylo získání pevné kontroly nad oblastí Kantó. 

Ašikagové měli v Kantó své spojence
39

 a hlavní sídlo v Šimocuke. Pokud by se 

Godaigovi podařilo oblast efektivně ovládat, mohl by Takaudžiho připravit o 

velkou část vojenské podpory.  Godaigo tedy poslal svého syna prince a velkého 

generála Norinagu, do Kamakury, aby na východě Japonska upevnil autoritu 

císaře. Takaudži ale obratně této situace využil a pověřil svého bratra Tadajošiho
40

, 

aby princovi dělal ochranný doprovod. Takaudži si pak na základě informací z 

doslechu stěžoval Godaigovi, že mu Morinaga v Kjótu usiluje o život. Tím císaře 

přiměl
41

, aby do Kamakury pod Tadajošiho dohledem vyslal i Morinagu. Tak se 

Takaudžimu podařilo dostat z Kjóta oba císařovy syny a zároveň je mít pod 

dohledem svého loajálního bratra, což bylo klíčové pro následující události. 

 V roce 1335 dva lokální rody z provincie Sagami dobyly Kamakuru a 

přinutily Tadajošiho společně s Morinagou a Norinagou prchnout z města. 

                                                             
37 Ibid. Str. 37. 
38

 Godaigo měl podporu i některých větších rodů, jakým byl například rod Nitta. Žádný z nich se 

však nemohl vojensky s Ašikagy srovnávat. Podpora mnoha menších rodů Takaudžimu 

zajišťovala naprostou vojenskou dominanci v Japonsku. 
39 Mezi ty nejvýznamnější patřily například rody Hosokawa a Uesugi. 
40 Ašikaga Tadajoši (足利直義) žil 1306-1352, pokrevní bratr Takaudžiho. 
41 Morinaga minimálně před tím, než obdržel titul velkého generála, skutečně o Takaudžiho život 

usiloval. To přidalo na váze Takaudžiho stížnosti. Godaigo chtěl předejít střetu v hlavním městě, 

tak Takaudžimu vyhověl. 
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Tadajoši vzniklého chaosu obratně využil a nechal prince Morinagu zabít. 

Norinaga netušil, že má smrt jeho bratra na svědomí Tadajoši a pokračoval do 

Kjóta. V Kjótu se začala šířit zpráva, že rody, které zaútočily na Kamakuru, 

jednaly na popud zbývajících členů rodu Hódžó. Takaudži se císaři nabídl, že 

útočníky zneškodní. Za to však požadoval hodnost velkého generála, který by jej 

oprávnil založit nový šógunát. Godaigo ale tuto nabídku odmítl. Když Takaudži 

viděl, že u císaře po dobrém nepochodí, rozhodl se do Kamakury vydat na vlastní 

pěst bez císařova svolení. Následně se setkal s Tadajošim v provincii Mikawa a 

společně zahájili pochod na Kamakuru, kterou se jim v září podařilo dobýt nazpět. 

Takaudži se rozhodl v Kamakuře usídlit a aniž by legálně mohl, začal se 

situovat do role šóguna. Odměňoval své spojence a uděloval pozemky 

v provinciích Šinano a Hitači. Godaigo Takaudžimu nařídil, aby se urychleně 

vrátil do Kjóta. Ten jej však pod záminkou, že mu Godaigův věrný spojenec Nitta 

Jošisada usiluje o život, odmítl poslechnout. Následně si Takaudži dovolil 

jmenovat člena rodu Uesugi do funkce hejtmana provincie Kócuke, což byla 

provincie darovaná samotným Godaigem Jošisadovi. Toto opovážlivé jednání 

vzbudilo velkou nevoli v procísařských kruzích. Nejen že Takaudži neposlouchal 

císařovy rozkazy, ale dokonce nerespektoval Godaigova rozhodnutí o 

pozemkovém vlastnictví. Godaigo proto povolal své stoupence do Kjóta 

k přípravě tažení proti Takaudžimu, jehož následovníci se zase shromáždili 

v Kamakuře.  

 Godaigo označil Takaudžiho za „nepřítele trůnu“ a zbavil jej všech 

hodností. Jošisadu s dalšími vojevůdci pověřil, aby oblast Kantó dobyli nazpět a 

Takaudžiho s Tadajošim zlikvidovali. Takaudži však nehodlal v Kamakuře 

vyčkávat na příchod císařských vojsk a podnikl útok na Kjóto. To se mu roku 

1336 podařilo bez větších potíží dobýt. Po několika dnech ale dorazily procísařské 

posily ze severní provincie Mucu a zahnaly Takaudžiho na ústup. Ten se musel 

postupně stáhnout až na ostrov Kjúšú 

 Takaudžimu se ale během ústupu podařilo získat na svou stranu mnoho 

tamních rodů
42

. Těm se zamlouval nejen Takaudžiho vstřícný postoj vůči 

vojenské vrstvě, ale i půda, kterou jim výměnou za podporu přislíbil. Takaudžimu 

                                                             
42 Například Šóni Jorihisa (少弐頼尚) vedl předvoj 2000 jezdců do bitvy Minatogawy, aniž by 

jeho rod byl formálně jakkoliv s Ašikagy spřízněn. 
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se také povedlo získat pověření zničit Jošisadu a ostatní „povstalce“ od 

odstoupeného císaře Kógona
43

. Ten mu nabídl svou podporu výměnou za slib 

přídělu půdy, příjmů a závazkem, že dosadí na trůn jeho bratra Jutahita
44

. Ten by 

jinak císařem být nemohl, jelikož trůn měl nyní náležet Godaigovým potomkům, 

respektive mladší větvi císařského rodu. Podpora rodů z Kjúšú stačila 

Takaudžimu k tomu, aby ještě téhož roku znovu podnikl tažení na Kjóto. Zvítězil 

v rozhodující bitvě u Minatogawy
45

 a donutil tak Jošisadu, aby se do Kjóta stáhl. 

Godaigo se pak musel ukrýt mezi mnichy na hoře Hieizan na severovýchodě 

Kjóta. 

 Takaudži dobyl Kjóto a své sliby Kógonovi splnil. Daroval mu půdu a 

Jutahito byl korunován jakožto císař Kómjó
46

. Přestože se fakticky jednalo o 

vyhnání právoplatného císaře, podařilo se jeho nástupce v očích mnohých 

legitimizovat, mimo jiné i díky císařským insigniím, které starší větev císařského 

rodu, z níž princ Jutahito pocházel, za nejasných okolností od Godaiga získala
47

. 

Na oplátku za dosazení na trůn obržel Takaudži dvorskou hodnost výkonného 

vysokého kancléře gondainagon
48

, která ho nepřímo stavěla do role velitele 

vojenské vrstvy a rovněž ospravedlňovala jeho akce. Svůj úřad správce bugjóšo 

pak přetransformoval na šógunát, který usídlil v části Kjóta zvané Muromači. 

Ačkoliv mu byla hodnost velkého generála udělena až roku 1338, již dva roky 

předtím vyhlásil regule Kenmu
49

. Tímto krokem dal najevo, že se jeho vláda bude 

řídit přísným morálním kódem a bude stát na autoritě vojenské šlechty.  

Zákoník zakazoval pití alkoholu, hraní hazardních her, úplatky, výslovně 

vyžadoval disciplínu a k hlavním zásadám řadil i naslouchání stížnostem chudých 

a spravedlnost. Zároveň se jím Takaudži zavazoval k tomu, že bude hájit zájmy 

                                                             
43 Ibid. 44. 
44 Jutahito (豊仁), při nástupu na trůn přijal jméno Kómjó. Žil v letech 1322-1380 a vládnul 

v letech 1336-1348. Byl pokrevní bratr císaře Kógona. 
45 Proběhla 4. července roku 1336 u řeky Minato (湊川) poblíž Kóbe (神戸).  
46 Viz pozn. 27. 
47

 Sporné nabytí insignií bylo jádrem sporů o legitimitě nového císaře. Godaigo a jeho zastánci 

tvrdili, že jsou insignie falešné a odmítli nového císaře a jeho následovníky uznat za právoplatné. 
48 Vysoký kancléř gondainagon (権大納言), také známý jako kamakurský vysoký kancléř 

kamakura dainagon (鎌倉大納言). Právě pozdější název funkce jej stavěl do role zástupce 

vojenské šlechty, jelikož Kamakura stále představovala symbol vojenské vlády.  
49 Regule Kenmu Kenmu šikimoku (建武式目), zákoník o 17 článcích pojednávající o morálních 

hodnotách, bezpečnostních opatření, odměňování vazalů a roli dvorské šlechty a kněží. Spíše než o 

komplexní zákoník moderního formátu šlo o hrubý náčrt pravidel a směru, kterým se bude vláda 

ubírat. Počet článků nebyl náhodný, nýbrž odkazuje na první takový zákoník prince Šótoku kolem 

roku 604, který měl taktéž 17 článků.  
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vojenské šlechty, které výslovně sliboval odměny za zásluhy, ke kterým patřily  

např. hodnosti a pozemky. V zákoníku bylo dále uvedeno, že zakročí proti 

vlivným dvořanům a kněžím, kteří se již neměli nadále plést do administrativních 

záležitostí a museli vrátit udělené dary a hodnosti. Zákoník rovněž kladl za cíl 

důkladné prošetřování stížností chrámů a svatyň, neboť tyto instituce prý mohly 

zneužívat poskytnuté příspěvky. Pozornost byla dále věnována rekonstrukci 

válkou zničených měst a protipožárním a bezpečnostním opatřením. V neposlední 

řadě obsahoval text, kde bylo uvedeno, že bývalí nepřátelé nebudou nespravedlivě 

trestáni a každý případ bude posuzován individuálně
50

. 

 Nový císař Kómjó na rozdíl od Godaiga neměl zájem se v politice aktivně 

angažovat a veškerou vládu přenechal Takaudžimu. Ten díky titulu velkého 

generála mohl legitimně vládnout vojenským rodům a s jejich pomocí prosazoval 

svou vůli. Výměnou za věrnost a poslušnost jmenoval představitele rodů do 

různých funkcí, nejčastěji do funkce hejtmana. Nově vzniklá vojenská vláda pod 

taktovkou Takaudžiho však ještě zdaleka neměla vyhráno. Godaigo se stále 

odmítal vzdát nároku na vládu s tvrzením, že korunovační insignie v rukou starší 

větve císařské rodiny jsou falešné. V roce 1337  pak založil vlastní dvůr jižně od 

Kjóta v Jošinu, který byl pro svou polohu příznačně nazývaný Jižním dvorem. 

Vládla v něm pouze mladší větev císařského rodu. Dvůr v Kjótu, nazývaný 

Severním dvorem, nadále beze změny fungoval a byl sídlem starší větve 

císařského rodu. Roku 1337 tak započalo období Jižního a Severního dvora 

Nanbokučó
51

, kdy současně vládli dva císařové, jeden z mladší a jeden ze starší 

větvě rodu. Ačkoliv měl Godaigo stále značnou podporu, nemohla se jeho moc 

rovnat s mocí, kterou měl v rukou Takaudži stojící za Kómjóem. I přesto mezi 

sebou vojska Severního a Jižního dvora bojovala a to až do vyčerpání, po němž si  

dopřály dočasný klid zbraní, aby mohly načerpat síly a znovu v bojích pokračovat. 

Tak tomu bylo až do roku 1392, kdy abdikoval císař Jižního dvora Gokamejama
52

. 

                                                             
50 Ibid. 57-58. 
51 Nanbokučó džidai (南北朝時代), období Severního a Jižního dvora. Některé zdroje uvádějí za 

jeho počátek už rok 1336, kdy Godaigo do Jošina uprchnul. Často bývá považováno pouze za 

součást období Muromači, lze se však i setkat s publikacemi, kde je bráno za celé samostatné 

období, v tom případě se počátek období Muromači posouvá na letopočet jeho konce, tedy do roku 

1392. 
52 Gokamejama (後亀山) vládl v letech 1383-1392. 
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 V závěru kapitoly bych se rád ještě navrátil k Takaudžiho rozhodnutí 

založit šógunát v Kjótu. Takaudži totiž váhal, zdali nemá nový šógunát po vzoru 

toho předešlého založit v Kamakuře, čímž by se mu značně zjednodušila kontrola 

oblasti Kantó. Ta byla významná díky velkému ekonomickému potenciálu a 

silným vojenským rodům. Také měla svou prestiž jakožto sídlo předešlé vojenské 

vlády. Takaudži rovněž z vlastní zkušenosti věděl, že lze oblast využít jako 

centrum odporu proti Kjótu. Navzdory tomu se rozhodl usídlit v hlavním městě a 

oblast Kantó kontrolovat z dálky pomocí zástupců. Takaudži chtěl mít přímý 

dozor a ochranu nad císařem, který vládě dodával legitimitu. Svou roli sehrála i 

prestiž císařského hlavního města a jeho poloha; Kjóto leželo ve strategicky 

výhodné pozici ve středu šógunátem
53

 kontrolovaného území. 

 Prvním zástupcem v oblasti Kantó byl Takaudžiho čtyřletý syn Jošiakira. 

Ten byl usídlen v Kamakuře spolu s Tadajošim v době, když tam ještě dělal 

ochránce princi Norinagovi. Jošiakira v Kamakuře zůstal i během Takaudžiho a 

Tadajošiho tažení do Kjóta proti Godaigovi. Jako malé dítě by však pro ochranu 

zájmů Ašikagů moc nezmohl. Proto bylo několik blízkých rodů pověřeno, aby 

Jošiakirovi asistovaly. Jednalo se o rody Šiba, Kó, Hosokawa a Uesugi. 

V asistování se průběžně střídaly. Zástupce rodu Šiba Ienaga
54

 byl prvním 

vojenským asistentem mladého Jošiakiry. Ienaga uznával autoritu Ašikagů a jeho 

rod patřil mezi nejbližší spojence šógunátu. Po jeho smrti roku 1338 byl asistencí 

pověřen zástupce rodu Kó Moronao. Ten byl jmenován do funkce šógunova 

zástupce šicudži.  

 

1.4 Nepokoje Kannó 

 Otevřená válka šógunátu s Jižním dvorem, zástupce obou stran velmi 

vyčerpávala. Zpočátku měl šógunát navrch, ale do roku 1349 se Jižnímu dvoru 

podařilo dosáhnout důležitých vítězství a dostat se do rovnocenného postavení 

vůči šógunátu. V obou válkou zmožených táborech se zároveň ozývaly hlasy 

volající po usmíření a opětovném sjednocení císařské linie, což by válku 

definitivně ukončilo. Než však mohlo dojít k jakémukoliv vyjednávání, otřásla 

                                                             
53 Jeffrey P. Mass, The Bakufu in Japanese History, Stanford University Press, 1993. Str. 68. 
54 Šiba Ienaga (斯波 家長), žil v letech 1321-1338. 
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šógunátem bratrovražedná událost, která razantně změnila mocenské poměry. 

Jedná se o nepokoje Kannó
55

, které trvaly od roku 1350 do roku 1351. 

 Příčiny nepokojů sahaly až k počátku šógunátu Muromači. Když se 

Takaudži během svého povstání proti Godaigovi rozhodl obrátit na bývalého 

císaře Kógona, začal tím politiku upevňování moci pomocí dvorských hodností. 

Druhá možnost byla konsolidovat moc čistě hrubou silou nezávisle na dvorské 

aristokracii. Cesta, kterou zvolil, mu umožňovala postupně přebírat pravomoci 

skrze dvorské hodnosti a činit tak veškeré kroky v souladu se zaběhlými 

zvyklostmi a zákony. Aby ale Takaudži mohl potřebné hodnosti získat, potřeboval 

podporu dvorské aristokracie; získal si ji ochranou jejich majetků, když vazalům 

mimo jiné zakázal loupit a uzurpovat majetek dvořanů a náboženských institucí. 

 A právě tato volba byla příčinou neshod na nejvyšších místech šógunátu. 

Zatímco Tadajoši Takaudžiho rozhodnutí chápal a respektoval, jeho generálové 

bratři Kó no Moronao a Kó no Morojasu
56

 zastávali jiný názor. Razantně odmítali 

jakékoliv smířlivé chování vůči dvorské aristokracii. Jejich radikální postoj 

dokazuje jeden z výroků přisuzovaných Moronaovi: 

„K čemu je král? A proč bychom se mu měli klanět? Pokud je z nějakého 

důvodu skutečně potřeba, tak si ho vyrobme ze dřeva nebo z kovu a všechny živé 

krále můžeme zavrhnout.“
57

 

Oba bratři měli navíc pochybnou pověst, co se způsobů a chování týče. 

Byli však zasloužilými vojevůdci a věrnými spojenci. Moronao od počátku 

pomáhal s organizací šógunátu jakožto šógunův zástupce šicudži. Stejnou hodnost 

měl i Tadajoši, který se na řízení šógunátu podílel zejména v administrativních 

záležitostech. Navzdory tomu, že Moronao byl „pouhý“ vazal a Tadajoši 

Takaudžiho vlastní bratr, jejich postavení byla vyrovnaná. Nejspíš právě proto se 

nesnášeli natolik, že se zvěsti o jejich konfliktech dostaly až k Jižnímu dvoru
58

. 

Kromě vzájemné rivality měli neshody i politického a osobního charakteru. 

Tadajoši byl stoupencem smířlivější politiky s aristokracií a nedopouštěl se 

                                                             
55 Nepokoje Kannó Kannódžóran (観応擾乱). 
56 Kó no Moronao (高師直), Kó no Morojasu (高 師泰) , oba zemřeli roku 1351. 
57 George S., A History of Japan: 1334-1615, Dawson Publishing, 1978. Str. 141. 
58 O sporech se totiž dozvěděl Kitabatake Čikafusa (北畠 親房), slavný autor klasických děl, 

zarytý stoupenec Jižního dvora a císařův poradce. 
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zbytečného násilí. Moronao měl postoj vůči aristokracii přesně opačný a byl 

nechvalně známý svými krutostmi.   

 Mezi lety 1349 a 1350 se jejich vzájemné neshody vyostřily do té míry, že 

hrozil ozbrojený střet. Oba umístili kolem vlastních sídel vojáky a Moronao začal 

po Takaudžim vyžadovat, aby mu Tadajoši vydal své dva zástupce, Uesugiho 

Šigejošiho a Hatakejamu Naomuneho
59

 pod záminkou, že jsou hlavní příčinou 

vzájemných neshod s Tadajošim. Ve skutečnosti však chtěl oslabit Tadajošiho 

pozici v Kjótu. Takaudži odmítl muže vydat a namísto toho Moronaovi slíbil, že 

oba dotyčné vyžene do exilu. Také slíbil, že Tadajošiho nahradí ve funkci 

zástupce jeho syn Jošiakira. Konflikt se pak přesunul mimo hlavní město, když se 

Moronao rozhodl zničit Tadajošiho podporu v provincii Bingo
60

.  

 Takaudži chtěl zabránit další eskalaci situace, která už tak byla kritická., 

jelikož jeden z jeho vrchních generálů usiloval o život jeho vlastního bratra. Jak 

Takaudži slíbil, odvolal Tadajošiho z funkce zástupce šóguna a místo něj nechal 

z Kamakury povolat Jošiakiru, kterého jmenoval do funkce. Oblast Kantó dostal 

nově na starost Takaudžiho mladší syn Motoudži, kterého zároveň jmenoval do 

funkce kancléře kanrei
61

. Tomu v té době bylo pouhých devět let, a tak Takaudži 

pověřil Kóa no Morofuja a Uesugiho Noriakiho, aby jej zastupovali. Tadajoši 

postupně zbavený všech funkcí vstoupil na počátku roku 1350 do kláštera 

v hlavním městě. Moronaovi to však ještě nestačilo, a tak vydal rozkaz zabít 

Naomuneho a Šigejošiho, kteří tou dobou již byli v exilu
62

, a Tadafuja
63

 vyhnal až 

na Kjúšú. Tomu se tam však podařilo získat mnoho příznivců, kteří následně 

přestali uznávat autoritu šógunátu. Později téhož roku byl sám Takaudži nakonec 

nucen vyjet spolu s Moronaem na Kjúšú potlačit bouřící se knížata. 

 Pár dní před tím, než se Takaudži s Moronaem vydali na vojenskou 

výpravu, začal Tadajoši jednat. Opustil tajně Kjóto a vydal se směrem k Jižnímu 

dvoru. Takaudži se o Tadajošiho útěku dozvěděl a navzdory Moronoaovým 

apelům, aby se Tadajošiho zbavil, nedal rozkaz k jeho pronásledování. Tadajoši se 

                                                             
59 Uesugi Šigejoši (上杉 重能), Hatakejama Naomune (畠山 直宗). 
60 Chtěl zlikvidovat Tadajošiho adoptovaného syna Tadafujua, který měl z funkce místodržícího 

tandai ovládat 8 západních provincií. 
61 Kancléř kanrei (管領).  
62 Moronaovi muži však byli neúspěšní a Šigejoši se brzy Moronaovi pomstil. 
63 Ašikaga Tadafuju (足利 直冬), žil v letech 1326-1400. Byl pokrevním synem Takaudžiho ale 

adoptovaný Tadajošim. 
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následně přidal na stranu Jižního dvora, kterého využil k vydání císařského 

rozkazu migjódžo
64

 . Ten jej opravňoval zničit oba bratry Kó. Tadajoši pak využil 

nepřítomnosti většiny šógunátních vojsk, které táhly na Kjúšú, a rozhodl se 

zaútočit na Kjóto. Vojenskou podporu získal zejména od rodů ze severnějších 

částí oblasti Kantó. Nejvýznačnějším z nich byl rod Momonoi
65

 z provincie 

Kózuke. 

  Roku 1351 se Tadajošimu podařilo dobýt Kjóto. Takaudži s Moronaem 

sice přerušili pochod na Kjúšú s cílem vrátit se co nejrychleji do hlavního města, 

ale po cestě se setkali s tvrdým odporem a jejich postup byl zastaven. Takaudžimu 

tak nezbývalo nic jiného, než začít vyjednávat. S Tadajošim se domluvil na klidu 

zbraní a zároveň vyhověl jeho požadavku, aby oba bratři Moronao a Morojasu 

odešli do kláštera, kam je osobně doprovázel. Po cestě však byli zastaveni 

Šigejošim a jeho družinou. Šigejoši pak převzal spravedlnost do svých rukou a 

oba bratry nechal na místě zabít.  

Se smrtí obou bratří Kó  se situace uklidnila. Takaudži se vrátil do Kjóta, 

Tadajoši se znovu ujal administrativy a Jošiakira nadále zůstával 

v Kjótu. Kamakuru měl stále na starost Motoudži. Tadajošimu se jeho plán 

vydařil. Zbavil se obou nepřátel a posílil své postavení. Ve válce přemohl 

vlastního bratra a získal si podporu v oblasti Kantó. Jeho adoptovaný syn 

Tadafuju mu zároveň zajistil podporu na Kjúšú. Takaudži začal mít obavy, že by 

se po jeho smrti mohl namísto jeho dětí chopit moci Tadajoši. Takaudži se tedy 

rozhodl, že se svého bratra během vhodné příležitosti zbaví.  

 Po válce stále existovalo napětí mezi Takaudžiho a Tadajošiho příznivci. 

Do bojů se zapojilo mnoho větví mocných rodů, ne však nutně na stejné straně. 

Například Moronao se snažil zabít Šigejošiho z rodu Uesugi, ale jeho příbuzný 

Morofuja s jiným příslušníkem rodu Uesugi s Norijakim společně dělali poradce 

Motoudžimu. Frakce utvořené během války zůstávaly i po odeznění konfliktu 

neusmířené, což se ukázalo jako velký problém a to především ve chvíli, kdy 

Tadajošiho a Takaudžiho spojenci, kteří mezi sebou byli nepřáteli, měli být 

                                                             
64 Císařský rozkaz migjódžo (御教書), rozkaz vydávaný úředníky vysokého postavení s platností 

císařského dekretu. Také přepisovaný jako mikjódžo. Pro Jižní dvůr to byl pragmatický krok, jak 

nechat dva své nepřátele zničit se navzájem. To dokládá i fakt, že se Tadajošimu příliš nedostalo 

vojenské podpory z řad zastánců Jižního dvora. 
65 Rod Momoi (桃井氏). Za zmínku stojí, že rod byl s Ašikagy pokrevně příbuzný. 
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odměněni za své služby. Tadajošiho hrdinové byli pro Takaudžiho 

opovrženíhodní povstalci a naopak. Nesmíme opomenout, že válka probíhala 

během bojů proti Jižnímu dvoru v době, kdy se šógunátu příliš nedařilo. Všichni 

účastníci byli nečekaným konfliktem velmi vyčerpaní a přáli si i konec bojů mezi 

oběma dvory.  

Tadajoši se roku 1351 pokoušel konflikt mezi dvory vyřešit, ale nebyl 

úspěšný, jelikož Jižní dvůr odmítal přijmout jeho podmínky. Toho se Takaudži 

rozhodl využít a přijít k Jižnímu dvoru s vlastním návrhem. Sjednáním míru by 

totiž dosáhl ukončení bojů, které vyčerpávaly jeho vazaly a zároveň by mohl 

vyjednat i císařské pověření zničit Tadajošiho. Ještě v tom samém roce, co byl 

Tadajoši odmítnut, Takaudži uznal svrchovanost Jižního dvora, navrátil 

korunovační insignie, přiměl tehdejšího císaře Severního dvora Sukóa
66

 odstoupit, 

přísahal věrnost císaři Jižního dvora Gomurakamimu
67

 a nařídil zastavení všech 

bojů vedených proti Jižnímu dvoru. Výměnou za učiněné kroky ve prospěch 

Jižního dvora Takaudži dostal od císaře kýžené pověření zničit Tadajošiho. 

Následovalo několik vojenských střetů, až se Tadajoši v roce 1352 vzdal a byl 

převezen do Kamakury, kde byl následně uvězněn a zemřel v důsledku otravy. 

Tím nepokoje Kannó skončily, avšak klid ještě nenastal. Jižní dvůr se 

rozhodl využít Tadajošiho smrti, která šógunát dále oslabila - kromě únavy 

z téměř dvaceti let neustálých bojů šógunát navíc přišel o podporu vazalů, kteří 

byli na Tadajošiho straně. Mnoho z nich se přidalo do řad spojenců Jižního dvora. 

Takto posilněná císařská vojska zahájila útok na Kjóto a oblast Kantó, přesněji na 

Kamakuru a provincii Musaši. Obranu Kjóta měl na starosti Jošiakira, Takaudži 

se vydal bránit Kamakuru. Císařským vojskům se sice podařilo Takaudžiho 

z Kamakury vytlačit, ale jen na krátko. Takaudži Kamakuru dobyl zpět a situaci 

zvrátil ve svůj pospěch. Císařské síly se sice držely v provincii Sagami na severu 

oblasti Kantó až do jara roku 1353, pak se ale jejich obrana zhroutila a byly 

zahnány na ústup. 

Situace v Kjótu se vyvíjela obdobně. Jošiakira z Kjóta bez většího boje 

ustoupil a snažil se vyjednávat. Nepřítel ale nebyl vyjednávání příliš nakloněn. 

Císařským vojskům se také podařilo zajmout všechny bývalé císaře Severního 

                                                             
66 Sukó (崇光) žil 1334-1398, vládnul 1348-1351. 
67 Gomurakami (後村上) žil 1328-1368, vládnul 1339-1368.  
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dvora. Jošiakira a jeho jednotky se následně přeskupili a s novými posilami z rodů 

Hosokawa a Akamacu zaútočili na Kjóto. Po těžkých bojích se šógunátu podařilo 

zahnat vojska Jižního dvora na ústup. Ofenziva Jižního dvora pokračovala až do 

roku 1355. Kjóto do té doby ještě několikrát změnilo pána, když se vedení útoku 

vojsk Jižního dvora ujal Tadafuju. Tou dobou byla již situace v oblasti Kantó 

stabilizovaná a Takaudži tak mohl podpořit svého syna v boji. Takaudži pak 

přemohl i Tadafujua, čímž výboje Jižního dvora definitivně ukončil. Následně 

Takaudži obnovil Severní dvůr k zajištění legitimity své vlády. Na trůn byl 

dosazen syn bývalého císaře Kógona Ijahito
68

. Protože však císařské insignie 

zůstaly v rukou Jižního dvora, korunovace vyvolala rozporuplné reakce a 

mnohými byla považována za neplatnou
69

. Na celkovou situaci to však nemělo 

velký vliv. Jižní dvůr byl po bojích příliš slabý na to, aby této kontroverze využil. 

Ani pochyby na vyšších místech šógunátu nevedly k dalším vojenským rozkolům. 

Nepokoje Kannó byly kritickým momentem celé historie šógunátu. 

Neustálé boje mezi různými frakcemi, jejich štěpení a změny podporovaných 

stran citelně rozvracely stabilitu vojenské podpory šógunátu. Už během 

Godaigovy snahy o obnovení císařské moci měly rody na výběr, zda jeho snahu 

podpoří, nebo zůstanou loajální šógunátu. Krátce na to měly před sebou další 

volbu, jestli podpořit Takaudžiho, nebo zůstat loajální Godaigovi a poté k jakému 

dvoru se přidat. A následně jakého Ašikagu podpořit. Většina rodů se rozhodovala 

z čistě pragmatických důvodů a podpořila toho, kdo nabízel víc. S nadsázkou lze 

říci, že loajalitu měnily rody ze dne na den. Mezi skutečně loajální patřila jen 

malá část z nich. Budování stabilní vlády jen s malou konzistentní podporou byl 

náročný úkol, se kterým se šógunát potýkal po celou dobu své existence. 

 

1.5 Vláda šógunů Jošiakiry a Jošimicua  

 Tři roky po odražení ofenzivy Jižního dvora v roce 1358 umírá Takaudži. 

Krátce před smrtí se ještě chystal vypořádat s procísařskými silami na Kjúšú, 

které podporovaly Jižní dvůr od chvíle, kdy se na ostrov musel stáhnout Tadafuju 

a zajistit tak na tomto území stejnou stabilitu, jaké se těšil v okolí Kjóta a 

                                                             
68 Ijahito (弥仁),  při nástupu na trůn přijal jméno Gokógon (後光厳). Žil v letech 1338-1374 a 

vládl v letech 1352-1371. 
69 Mezi osoby se spíše skeptickým pohledem na platnost korunovace patřil i Takaudžiho Jošiakira. 
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Kamakury. V polovině 14. století byla Kamakura stále na straně šógunátu. 

Šógunát za to vděčil přítomnosti Motoudžiho a několika loajálních rodů, 

jmenovitě Hosokawa a Uesugi
70

. Takaudži také provedl organizační změny dané 

oblasti. Po přemožení Tadajošiho již nejmenoval další asistenty, aby vypomáhali 

Motoudžimu, ten měl nyní „vládnout“ sám. Na skutečné vládnutí byl Motoudži 

ještě příliš mladý. V 50. letech 14. Století byl teprve náctiletý, takže jeho starší 

bratr Jošiakira, který se stal šógunem po smrti svého otce, ve většině případů 

rozhodoval za něj.  

Jak ale Motoudži dospíval, začal přebírat vládu nad oblastí do svých rukou. 

Dařilo se mu rozšiřovat vliv a udělat z Kamakury spolehlivého spojence šógunátu. 

I když to byl Jošiakira, kdo rozhodoval o celkové politice, Motoudži měl v oblasti 

Kantó volnou ruku při ladění detailů a provedení. Vliv kamakurské správy se 

dokonce začal postupně šířit i mimo její hranice až do provincií Izu, Kai a Suruga.  

Tomu předcházelo několik zásadních rozhodnutí, které Motoudži podnikl v 60. 

letech. Roku 1362 nechal jmenovat Uesugiho Noriakiho
71

 kancléřem oblasti 

Kantó
72

, čímž si získal podporu jednoho z nejmocnějších rodů v regionu. Zároveň 

si uvědomoval, že k udržení lokální autority nevystačí pouze vazby na centrální 

vládu, jelikož ta z Kjóta nemohla rychle a efektivně řešit případné problémy. 

Začal tedy centralizovat kontrolu do Kamakury. Toho docílil založením 

administrativních úřadů, jako byla například kancelář pro věci politické 

mandokoro
73

 ke správě financí. Spolupráci lokálních rodů si zajistil pomocí 

odměn a jmenováním do některých funkcí, například do funkce hejtmana. 

Motoudži sice upevňoval lokální vazby na Kamakuru na úkor vazeb na Kjóto, ale 

stále plnil Jošiakirovi rozkazy a jednal především ve prospěch šógunátu
74

.  

 Roku 1360 pověřil Jošiakira svého bratra, aby shromáždil síly k útoku na 

tehdejší sídlo Jižního dvora v Amanu
75

. Útoku, který začal téhož roku se sám 

účastnil
76

. Jeho armáda město dobyla a zničila většinu sil Jižního dvora. Situace, 

ve které se Jižní dvůr ocitl, byla tak zoufalá, že na stranu šógunátu chtěl 

                                                             
70 Jednalo se o rodovou větev původem z Ógigajacu v Kamakuře. 
71 Uesugi Noriaki (上杉 憲顕), žil v letech 1306-1368.  
72 Motoudži sám Noriakiho do funkce jmenovat nemohl, jelikož to právo náleželo pouze šógunovi. 
73 Kancelář pro věci politické mandokoro (政所). 
74

 Jeffrey P. Mass, The Bakufu in Japanese History, Stanford University Press, 1993. Str. 75-78. 
75 Jižní dvůr byl sice založen v Jošinu, ale často se ze strategických důvodů stěhoval. 
76 Za zmínku stojí, že armádu zmobilizoval především rod Hatakejama, který byl po jmenování 

Noriakiho do funkce kancléře šógunátem napaden a poražen. 
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přeběhnout dokonce i princ Okinaga
77

. Situace pro Jižní dvůr se začala trochu 

zlepšovat až později v 60. letech. Důvodem byly neshody mezi vojenskými rody 

na straně šógunátu. Rozepře byly zejména osobního a pozemkového charakteru. 

Rozhádané rody věnovaly veškerou energii těmto rozepřím a o probíhající tažení 

se příliš nezajímaly. Jižní dvůr totiž nepředstavoval takovou hrozbu, co dříve, a 

rody tak nejspíše věřily, že si šógunát poradí i bez nich. Navzdory tomu se Jižní 

dvůr pokusil sporů vně šógunátu využít a zahájil protiútok. Procísařským silám se 

sice podařilo dobýt Kjóto, byly ale rychle vyhnány. Ačkoliv měl Jižní dvůr 

podporu velké části rodů na Kjúšú, nebyl po řadě neúspěchů schopen větší 

vojenské akce. Některé rody v řadách Jížního dvora začaly pochybovat o 

vojenském řešení a místo toho se rozhodly volit jinou cestu
78

. 

  Jošiakirovi se podařilo zničit velkou část vojenských sil Jižního dvora na 

Honšú, ale jelikož nepokračoval v plánu otce, který se před smrtí chystal zaútočit 

na Kjúšú, měl tam Jižní dvůr stále nezanedbatelnou vojenskou základnu. Bojů o 

Kjúšú se Jošiakira ale nedožil. Započaly až na počátku 70. let pod taktovkou 

kancléře Hosokawy Jorijukiho
79

. Hosokawa Jorijuki byl do funkce kancléře 

jmenován roku 1362. Jednou z jeho důležitých funkcí bylo zastupování šóguna 

v případě, že byl šógun ještě příliš mladý na to, aby vládnul sám. To byl i případ 

třetího šóguna Jošimicua
80

, kterému bylo pouhých 10 let, když se stal šógunem. 

Naštěstí pro Ašikagy se Jorijuki funkce zhostil více než dobře.  

Co se týče tažení na Kjúšú, Jorijukimu se s pomocí Imagawy Rjóšuna
81

, 

kterého roku 1370 jmenoval do funkce místodržícího Kjúšú tandai
82

, podařilo 

velkou část Kjúšú ovládnout a zničit procísařský odpor. Rjóšun byl do funkce 

místodržícího vybrán ze stejných důvodů co Jorijuki do funkce kancléře. Byl 

dlouholetým a zasloužilým vazalem šógunátu již od dob Takaudžiho. Dalo se tedy 

předpokládat, že šógunát nezradí, což bylo ve 14. století vzácné. Před příchodem 

Rjóšuna byl ostrov pod kontrolou prince Jižního dvora Kanenagy
83

.  Rjóšunovi se 

                                                             
77 Okinaga (興良), taktéž čteno jako Okijoši. Narodil se roku 1326, rok úmrtí není znám. Na trůn 

nikdy neusedl. Nabídl se ale, že bude šógunovým zástupcem v Jošinu. 
78 Například Kusunoki Masanori (楠木 正儀), jehož rod dlouhodobě podporoval Jižní dvůr, se po 

roce 1362 rozhodl ukončit boje a přešel k Severnímu dvoru. 
79 Hosokawa Jorijuki (細川 頼之) žil 1329-1392. 
80 Ašikaga Jošimicu (足利 義満 ) žil 1358-1408. 
81 Imagawa Rjóšun (今川 了俊) žil 1326-1420, také znám jako Imagawa Sadajo (今川貞世). 
82 Místodržící tandai (探題). V případě místodržícího Kjúšú Kjúšú tandai (九州探題) 
83 Kanenaga (懐良) zemřel 1383, také znám pod jiným čtením totožných znaků Kanejoši. 
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však podařilo již necelé tři roky po jmenování do funkce velkou část severu 

ostrova získat pod kontrolu. Tím snížil riziko další ofenzivy Jižního dvora. 

Jednotek na Kjúšú bylo potřeba k obraně proti Rjóšunovi, nešlo je tedy využít 

k dalšímu útoku proti Kjótu. Celá válka na Kjúšú trvala až do roku 1383, kdy 

zemřel princ Kanenaga a s ním veškeré naděje Jižního dvora na opětovnou vládu 

nad ostrovem. Po smrti prince obrana ostrova zkolabovala a šógunát vzešel ze 

střetu jako vítěz. 

V roce 1367 zemřeli oba bratři Jošiakira a Motoudži, ale jelikož jejich 

synové byli na vládnutí příliš mladí
84

, stanuli u moci kancléři Jorijuki a Noriaki. 

Drželi se zavedené praxe, takže Jorijuki řídil šógunátu v Kjótu a Noriaki měl na 

starost správní centrum v Kamakuře. Mladí Ašikagové byli velkým rizikem pro 

autoritu šógunátu. Přimět předáky mocných vojenských rodů k loajalitě vůči 

dětem byl náročný úkol. Naštěstí pro Ašikagy byl Jorijuki jedním 

z nejschopnějších a nejloajálnějších vazalů. Díky němu se podařilo udržet ve 

vládě pořádek a disciplínu mezi vazaly. Toho dosáhl vyžadováním striktního 

dodržování zákoníku z éry Kenmu. Jedním z úkolů, které měl jakožto kancléř 

nyní na starost, byl dozor nad úřady centrální správy. Zde zároveň sloužil jako 

šógunův prostředník. Věděl, že bez podpory silných rodů nemá šógunát šanci 

přečkat období dospívání nového šóguna. Rozhodl se tedy pojistit loajalitu 

nejsilnějších vazalů šógunátu. Mimo vlastní rod Hosokawa se Jorijuki ještě obrátil 

na rody Šiba a Hatakejama
85

. Rodům nabídl postupné střídání ve funkci kancléře 

a ty na jeho nabídku přistoupily. Funkce kancléře zvyšovala jejich prestiž a 

zároveň jim dávala značné pravomoci, kterým se budeme podrobněji věnovat 

v druhé kapitole. 

 Mezi další Jorijukiho kroky patřila ochrana majetků dvorské aristokracie a 

náboženských institucí, čímž si získal podporu dvora na úkor příjmů hejtmanů, 

kteří do té doby vybírali daně i od těchto subjektů. Ale díky uvážlivému 

rozhodování v pozemkových sporech a snížení daní vazalům se mu podařilo 

ztráty hejtmanů kompenzovat. Jorijukiho politika se však některým vojenským 

rodům nelíbila, neboť si dle jejich názoru hromadil přílišnou moc a nechtěl svolit 

ke zdanění pozemků aristokracie a náboženských institucí. Tou dobou byl však již 

                                                             
84 Motoudžiho syn Udžimicu byl pouze o rok starší (8) než Jošiakirův syn Jošimicu(9). 
85 Šiba (斯波氏), Hatakejama(畠山氏).  
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Jošimicu dospělý a k uklidnění situace propustil roku 1379 Jorijukiho ze služby. 

Od té chvíle začal Jošimicu jakožto 3. šógun z rodu Ašikaga vládnout sám.  

 Situace v Kamakuře byla odlišná. Pravomoci kancléře v Kjótu byly 

omezené, jelikož hlavní slovo ve všech záležitostech měl šógun. Jorijuki tedy 

musel jednat jménem šóguna. Oproti tomu kancléř v Kamakuře měl pravomoci 

mnohem širší. To z důvodu, aby mohl efektivně oblast řídit a urychleně reagovat 

na nastalé situace. Počítalo se s tím, že hlavní slovo v Kamakuře bude mít 

příslušník rodu Ašikaga, ale jelikož byl příliš mladý, mohl jen formálně 

autorizovat akce kancléře z rodu Uesugi, který mu dělal opatrovníka
86

. Šógun 

jednání kancléře v oblasti Kantó mohl omezovat, ale jelikož v letech 1368-1378 

místo něj vládl kancléř Jorijuki, měl rod Uesugi v Kamakuře volné ruce.  

Toho Uesugiové neváhali využít a ještě roku 1368 vyměnili hejtmany 

několika provincií za své soukmenovce. To se samozřejmě nezamlouvalo rodům, 

které o své funkce přišly a začaly se bouřit. Zejména v provincii Ucunomija byl 

proti změnám silný odpor. Rodu Uesugi se ale podařilo povstání potlačit a dále 

pokračovat v šíření svého vlivu, mimo jiné zabíráním pozemků poražených 

povstalců. Například roku 1380 přemohli povstalce Ojamu Jošimasu
87

 hejtmana 

z provincie Šimocuke a následně místo něj do funkce jmenovali Uesugiho 

Norikatu
88

. Uesugiové si dokázali vybudovat tak obrovský vliv v oblasti Kantó, že 

nebylo nikoho, kdo by jim byl schopen lokálně čelit. Zůstávali ale stále věrni 

šógunátu, jelikož si tím legitimizovali své postavení. Ačkoliv byl v té době mladý 

kancléř Udžimicu pouze dítě, přeci jen zůstával bratrem šóguna, který formálně 

jednal ve jménu císaře. 

Udžimicu se začal v oblasti Kantó politicky angažovat v roce 1378 po 

smrti Uesugiho Jošinoriho. Roku 1380 již tedy stanu po boku rodu Uesugi v boji 

proti rodu Ojama. Byl to začátek nové symbiózy, která upevnila autoritu 

Kamakury pro několik nadcházejících let. Udžimicu byl ale v nevýhodné pozici. 

Sice zajišťoval legitimitu svým spojencům, ti ale drželi v rukou tak velkou 

vojenskou moc, že Udžimicu neměl prostředky, jak jejich postavení oslabit a 

následně potlačit případné povstání. 

                                                             
86

 Po smrti Noriakiho v roce 1368 se stal kancléřem Uesugi Jošinori (上杉 能憲). Žil v letech 

1333-1378. 
87

 Ojama Jošimasa (小山 義政), zemřel v roce 1382. Rok narození není znám.  
88 Uesugi Norikata (上杉 憲方), žil v letech 1335-1394. 



 

32 
 

 Poté, co se Jošimicu plně zhostil role šóguna, udělal v šógunátu několik 

organizačních změn. Například přiměl předáky některých rodů, aby se 

přestěhovali do Kjóta. Tak je mohl mít po drobnohledem a zároveň tím upevnil 

jejich vazbu na centrální vládu. Upravil také náplň funkce kancléře, který měl 

nadále sloužit jen jako spojka mezi ním a vazaly. Kamakurského kancléře se však 

toto rozhodnutí netýkalo, ten se i kvůli efektivní kontrole v oblasti Kantó těšil 

širokým pravomocím. Ve skutečnosti ale Udžimicu sám sebe za kancléře 

nepovažoval. Jmenoval se do funkce oblastního správce kubó
89

, čímž se formálně 

povýšil na úroveň samotného šóguna, který byl označován stejným termínem. 

Jeho pravomoci a podpora sice takovému postavení odpovídaly, ale vzhledem 

k absenci potřebných titulů velkého generála a vrchního velitele nelze hovořit o 

druhém šógunovi. Jošimicu sice tento opovážlivý krok neschvaloval, ale toleroval. 

Nechtěl začínat zbytečný střet s Kamakurou. Potřeboval Udžumicovu podporu 

v bojích proti některým mocným rodům, jako byl například rod Jamana
90

.  

 

1.5.1 Nepokoje v období Meitoku 

 Konflikt Jošimicua s rodem Jamana započal roku 1391, kdy se Jamanové 

rozhodli svrhnout šógunát v reakci na Jošimicuovy kroky, které měly jejich rod 

oslabit. Původně rod Jamana stál na straně Ašikagů již za Takaudžiho a patřil 

mezi dlouhodobé spojence. V nemilost upadl ve chvíli, kdy začal jednat obdobně, 

jako rod Uesugi. Jamanové ale neměli stejné výsadní postavení co Uesugiové, 

přestože kontrolovali celkem šest provincií
91

, což z nich dělalo velmi mocný rod. 

Začali však překračovat hranice svých pravomocí vůči šógunátu. Když v provincii 

Izumo zabrali pozemky náležící císařské rodině, čímž porušili šógunátní nařízení 

z období vlády Jorijukiho, bylo rozhodnuto, že je potřeba v zájmu rovnováhy sil 

vrátit rod do patřičných mezí. Roku 1390 dal Jošimicu rozkaz k vyhnání dvou 

předáků rodu, konkrétně Micujukiho a Udžikija
92

, do Tadžimi. Tímto 

rozhodnutím vyprovokoval útok, který započal nepokoje Meitoku
93

. 

                                                             
89

 Oblastní správce kubó (公方). Termín je blíže vysvětlen v druhé kapitole. 
90 Jamana (山名), mocný vojenský rod sídlící na západním pobřeží Japonska. 
91 Rodu Jamana náležely provincie Mimasaka, Bizen, Bičú, Inaba, Tanba a Izumo. 
92 Jamana Micujuki (山名満幸), Jamana Udžiki (山名氏清). 
93 Nepokoje Meitoku Meitoku no ran (明徳乱). 
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 Jošimicu povolal zpět do služby bývalého opatrovníka Jorijukiho, aby 

naplánoval tažení proti rodu Jamana. Zároveň se mu povedlo získat pomoc jiného 

mocného rodu, který později stál za nepokoji Óei
94

. Jednalo se o rod Óuči
95

, jehož 

pomoc byla pro vítězství klíčová. Jošimicu dokázal nejen přesvědčit vůdce rodu 

Óuči Jošihira
96

, aby se přestěhoval do Kjóta, ale zároveň šikovně využil rivality 

mezi oběma rody. Jošihira v přesídlení do Kjóta, spatřoval totiž možnost, jak 

získat prestiž a podporu šógunátu a tím i lepší formální postavení vůči rodu 

Jamana
97

. Pomoc v boji přislíbil i Udžimicu. Boje však skončily dříve, než se do 

nich mohl zapojit. Hejtmani z rodu Jamana se pokusili dobýt Kjóto, ale byli drtivě 

poraženi. Rod pak přišel o většinu provincií a vůdci povstání byli popraveni.  

Kromě triumfu proti Jamanům se Jošimicuovi podařilo přimět císaře 

Gokamejamu, aby abdikoval a vrátil se v roce 1392 do Kjóta, čímž ukončil více 

než půl století dlouhé období Nanbokučó. Jošimicu Gokamejamovi slíbil, že se 

nadále budou na trůnu pravidelně střídat obě větve císařského rodu. Slib ale nebyl 

byť jen jednou dodržen a na trůn usedali pouze příslušníci starší větve císařského 

rodu. Roku 1394 Jošimicu odstoupil z pozice šóguna a místo něj nastoupil jeho 

osmiletý syn Jošimoči
98

. Jošimicu nadále řídil záležitosti šógunátu z pozadí. Čtyři 

roky na to zemřel Udžimicu. Dalším oblastním správcem se stal jeho syn 

Micukane
99

, který se chystal nastavenou politiku vůči Kjótu změnit.  

 

1.5.2 Nepokoje v období Óei 

 Přestože se Jošimoči, stal šógunem, vzhledem k jeho mládí si v otázkách 

vlády ponechával hlavní slovo jeho otec Jošimucu a to i navzdory tomu, že se 

roku 1394 zbavil všech světských hodností a stáhl se do svého sídla v Kitajamě. 

Oproti tomu Micukanemu bylo v době nástupu do funkce už dvacet let. Kromě 

Kamakury po svém otci zdědil i ambice stát se šógunem. Ačkoli se ale Udžimicu  

jmenoval do funkce oblastního správce a upevňoval si vlastní pozici pomocí rodu 

                                                             
94 Nepokoje Óei Óei no ran (応永乱). 
95 Óuči (大内氏), mocný vojenský rod z tehdejší provincie Suó (周防国). 
96 Óuči Jošihiro (大内義興) žil 1356-1399. 
97 Rod Óuči ztrádal proti rodu Jamanu v počtu provincií. Kontroloval „pouze“ čtyři provincie: 

Nagato, Iwami, Bizen a Suó. Potřeboval tedy získat podporu šógunátu, měl-li se měřit s 

mocnějšími soupeři. Po porážce rodu Jamana získal dvě jeho provincie Izumi a Kii. 
98 Ašikaga Jošimoči (足利 義持), žil v letech 1386-1428. 
99 Ašikaga Micukane (足利 満兼), žil v letech 1378-1409. 
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Uesugi, radikálnější kroky k získání titulu šóguna nepodnikl. Bylo to mimo jiné 

zapříčiněno i tím, že jeho protějšek v Kjótu, Jošimicu, byl pouze o rok mladší a 

byl tedy více než rovnocenným oponentem, ať už se jednalo o množství 

zkušeností nebo vojenskou sílu. Navíc byl legitimním šógunem s císařskou 

podporou v zádech. Micukaneho situace ale byla odlišná. Jeho protějšek byl 

v roce 1398, kdy nastupoval do funkce, pouze desetiletý chlapec. Je pravda, že 

Jošimicu byl stále naživu, ale jelikož se zřekl všech svých funkcí a hodností, 

stačilo by se zbavit Jošimočiho. To však neznamenalo, že by se Micukane chtěl se 

svými ambicemi angažovat v Kjótu. Kdyby se mu podařilo zbavit se současného 

šóguna a přimět císaře, aby mu udělil potřebné tituly, nejspíš by se následně vrátil 

do Kamakury, kde by založil šógunát nový. Tuto domněnku potvrzuje především 

fakt, že veškerá Micukaneho vojenská podpora byla v oblasti Kantó. 

 Micukaneho záměr začal být patrný v roce 1399, kdy se schylovalo 

k dalším nepokojům. Tentokrát byl viníkem rod Óuči. Jeho vůdce Jošihira, 

posilněný o nové provincie po porážce Jamanů, chystal již delší dobu povstání 

proti šógunátu. Důvodem byla nespokojenost s tím, že se musel finančně podílet 

na Jošimicuových extravagantních počinech, jako příklad můžeme uvést 

Jošimicovo sídlo v Kitajamě, dnes známé jako Zlatý pavilon, které bylo 

financováno právě z kapes jeho vazalů. I když Jošimicu neměl již v roce 1399 

žádnou oficiální funkci, Jošihirův plán tkvěl v porážce Jošimicua v poli. Útok na 

Kjóto a Jošimočiho měl přijít až v následující fázi. Jošihira věděl, že teprve 

třináctiletý Jošimoči nepředstavuje žádnou hrozbu a že hlavním problém bude 

Jošimicu.  

 Jošihiro měl na své straně mnoho spojenců. Mezi nimi byli například piráti 

z Vnitřního moře a příbuzní ze západních provincií Suó, Aki, Bizen a Nagato. 

Dále svoji pomoc přislíbily i rody Ótomo
100

 a Micukane. Po získání takové 

podpory se Jošihiro opevnil ve městě Sakai, které bylo dobře přístupné z moře. 

Tak se mohli boje účastnit právě i jeho spojenci z řad pirátů. Jošimicu se pokoušel 

vyjednávat, ale Jošihiro byl neoblomný. Jošimicuovi tedy nezbývalo, než zaútočit. 

Vzal si na povel jednotky rodů kjótských kancléřů a zahájil pochod na Sakai. Boje 

trvaly několik týdnů bez jasného vítěze. To se však změnilo v půlce ledna roku 

1400, kdy šógunátní vojska využila povětrnostních podmínek a zapálila velkou 

                                                             
100 Rod Ótomo (大友氏). 
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část města. Po následném útoku se jim podařilo prolomit obranu nepřítele a 

povstání potlačit
101

. 

 Micukane se po vzoru svého otce nestihl bojů zúčastnit, čehož pak využil, 

když tvrdil, že s rebely nemá nic společného. Zkušený Jošimicu samozřejmě 

Micukaneho prohlédl, ale aby předešel dalším nepokojům, nehodlal jej potrestat. 

Přemožení rodu Óuči a jeho spojenců upevnilo pozici šógunátu a zároveň je 

zbavilo posledního skutečně nebezpečného nepřítele. Micukane věděl, že se nyní 

s šógunátem nemůže měřit a tak stejného roku, kdy padli povstalci, přísahal 

Jošimicuovi věrnost. Tím se vztahy Kjóta a Kamakury stabilizovaly až do 

Micukaneho smrti roku 1409, kdy do funkce nastoupil jeho syn Močiudži
102

. 

 

1.6 Vláda šóguna Jošimočiho 

 V roce 1408 zemřel Jošimicu. Jeho nástupce Jošimoči byl tou dobou ale již 

dospělý a za jeho vlády se šógunát těšil relativnímu klidu až do roku 1417
103

, kdy 

se musel vojensky angažovat v záchraně Močiudžiho. Ten se dostal do křížku 

s nejdůležitějším spojencem, kterého v Kamakuře měl, to jest s rodem Uesugi. 

Močiudži nastoupil do funkce oblastního správce ve věku pouhých jedenácti let a 

stejně tak, jak tomu bylo u jeho předchůdce, i on měl za opatrovníka kancléře 

z rodu Uesugi Udžinoriho
104

. 

 Jejich spor má počátky v roce 1411, kdy Udžinori nastupoval do funkce po 

zesnulém bratrovi Norisadovi
105

. Hned po nástupu začal Udžinori plánovat, jak se 

Močiudžiho zbaví, respektive, jak jej vymění za jeho staršího nevlastního bratra 

Močinagu
106

. Močiudži se však později o jeho plánu dozvěděl a nechal 

Udžinoriho z funkce kancléře odvolat. Na to Udžinori o rok později odpověděl 
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 George S., A History of Japan: 1334-1615, Dawson Publishing, 1978. Str. 148-150. 
102 Ašikaga Močiudži (足利持氏), žil v letech 1398-1439. 
103 Je pravda, že roku 1412 se obnovily spory mezi bývalými stoupenci Jižního dvora a šógunátem, 

když abdikoval císař ze starší větve Gokomacu (後小松) a místo něj na trůn usedl jeho syn Mihito 

(躬仁 nebo 實仁). Tím byla porušena dohoda z roku 1392, jejíž dodržování bylo podmínkou pro 

sjednocení Jižního a Severního dvora. K vážným ozbrojeným střetům však nedošlo. 
104 Uesugi Udžinori (上杉氏憲), také znám pod svým buddhistickým jménem Zenšú (禅秀). 

Zemřel v roce 1417. Rok jeho narození je neznámý. 
105 Uesugi Norisada (上杉 憲定), žil v letech 1375-1411. 
106 Ašikaga Močinaga (足利 持仲), zemřel roku 1416. Rok narození je neznámý. Jeho matka byla 

nízkého původu a tak Močinaga Micukanem zatajován. Až roku 1400 byl uznán za právoplatného 

potomka. 
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velkým povstáním, které si získalo podporu téměř poloviny všech knížat 

z východních a severních provincií. Ještě téhož roku se mu podařilo dobýt 

Kamakuru a zahnat Močiudžiho na útěk. Jelikož se jednalo o útok na šógunátního 

zmocněnce, Jošimoči na povstání odpověděl vysláním jednotek z Kjóta, s jejichž 

pomocí roku 1417 Močiudži Udžinoriho porazit a vrátit se zpět do Kamakury
107

. 

 Ještě nějakou dobu po skončení konfliktu s rodem Uesugi Močiudži 

napadal Udžinoriho spojence i po tom, co se již stáhli. Jošimočimu se však 

podařilo uklidnit i tuto situaci a Močiudžiho jednání kontrolovat až do své smrti 

roku 1428. 

 

1.7 Vláda šóguna Jošinoriho 

 Jošimoči se po vzoru svého otce vzdal všech světských hodností a 

přenechal šógunát svému synovi. Roku 1423 tak nastoupil do čela šógunátu 

Jošikazu. Ten však nečekaně zemřel již o dva roky později a Jošimoči musel 

vybrat nového šóguna. Neměl ale žádného jiného potomka, který by mohl 

Jošikazua nahradit, a tak byl nucen vybrat jednoho ze svých bratrů, potomků 

Jošimicua. Do své smrti však nástupce nevybral. Ten byl nakonec roku 1428 

vybrán losem, který padl na Jošinoriho
108

. 

  S cílem nastoupit do funkce šóguna přijel do Kjóta i Močiudži. Volba 

však dopadla v jeho neprospěch, s čímž se jen těžko smiřoval; počínaje 

maličkostmi, když odmítl pojmenovat období počínající zvolením nového šóguna 

jménem Eikjó, protože bylo s Jošinorim asociováno, až po odmítnutí plnění 

rozkazů, které hrozilo přerůst v ozbrojený konflikt. Roku 1432 kancléř 

Norizane
109

 Močiudžiho žádal, aby se po čtyřech letech strávených v Kjótu vrátil 

zpět do Kamakury a věnoval se svým povinnostem. Na to Močiudži odpověděl 

vysláním vojska s cílem na Norizaneho zaútočit. Do toho se už však vložil 

Jošinori a vyslal početnou armádu, aby střetu mezi Močiudžiho a Norizaneho 

                                                             
107 Waki T. (和氣俊之), Eikjó no ran to Ónin – Bunmei no ran (享徳の乱と応仁・文明の乱), 

Hosei University Repository (法政大学学術機関リポジトリ), 2004. 

108 Ašikaga Jošinori (足利 義教), žil 1394-1441 
109 Uesugi Norizane (上杉 憲実), žil 1410-1466. 

http://repo.lib.hosei.ac.jp/feedback
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jednotkami zabránila. Jošinori přirozeně nechtěl, aby se situace z 10. let 

opakovala.  

 I přes veškerou snahu šógunátu však do roku 1438 Močiudži znovu na 

Norizaneho zaútočil. Jošinori se ale tentokrát rozhodl agresi netolerovat a vyslal 

do Kamakury trestnou výpravu, aby se s Močiudžim vypořádala jednou pro vždy. 

Roku 1439 byla Kamakura dobyta a Močiudži spáchal sebevraždu. Oblast Kantó 

měl nyní na starosti rod Uesugi. Nový oblastní správce již zvolen nebyl. 

 Jak jsme mohli sledovat v historickém přehledu, šógunátní pobočka 

v Kamakuře dlouho plnila svojí funkci znamenitě. Motoudžimu se dokonce 

podařilo rozšířit vliv Kamakury za hranice oblasti Kantó a asistoval Kjótu během 

bojů proti Jižnímu dvoru. Jeho synové si však začali pohrávat s myšlenkou 

vlastního jmenování do pozice šóguna, čímž poškodili do té doby vybudovanou 

důvěru. Micukane dokonce zašel až tak daleko, že se spojil s nepřítelem šógunátu, 

aby tohoto cíle dosáhl. Močiudžiho léta byla už jen jakýmsi vyvrcholením 

frustrace rodové větve, která ačkoliv držela velkou moc, tak se stále musela 

zodpovídat příbuzným v Kjótu. Přestože se oblastní správce těšil autoritě nejen 

mezi místními rody, a de facto celou oblast Kantó řídil, byl závislý na šógunovi, 

který jeho vládu a tím i akce jeho vazalů legitimizoval. Nebýt prestiže císařského 

rodu a hodnosti šóguna, rozhodně by se Kamakuře takové pozornosti nedostalo. I 

nejdůležitější spojenec Kamakury rod Uesugi byl loajálním vazalem hlavně kvůli 

legitimitě, kterou čerpal z Kjóta skrze Kamakuru. 
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2. Administrativní a politické faktory 

 Jak lze vypozorovat z historického přehledu první kapitoly, existence 

šógunátu závisela na podpoře vazalů. Ti byli hlavním zdrojem vojenské síly a 

příjmů šógunátu. Jednotlivé administrativní funkce v šógunátu pak sloužily jako 

forma odměny k získání jejich přízně. Vazalové si ale často žádali více, než jim 

šógunát nabízel, a nezřídka se neostýchali vzít si, na co cítili, že mají nárok, a to i 

navzdory šógunátním nařízením. Například zaváděli vlastní daně, zdaňovali 

pozemky mimo svou pravomoc a rozšiřovali svůj vliv za hranice jim svěřeného 

území. Toto balancování na hranici svých pravomocí, či přímo jejich překračování, 

bylo náročnou zkouškou trpělivosti šógunátu.  

 V Kamakuře byla situace podobná, akorát na místě šóguna stál kancléř 

nebo oblastní správce. Původně v Kamakuře nebyla žádná administrativní 

instituce. Důvod k tomu byl pokus o centralizaci vlády do Kjóta. Všichni hejtmani 

se měli zodpovídat pouze šógunovi. Jenže jakmile se Takaudži sám přesvědčil, 

jak jsou na něj kjótské autority v Kamakuře krátké, rozhodl se posílit správu 

oblasti Kantó pomocí kancléře, který měl lokální záležitosti řešiz přímo. Motoudži 

a Udžimicu následně správu oblasti systematizovali a rozšířili o vlastní 

administrativní aparát. Ten fungoval paralelně s kjótským správním systémem. 

Nelze však říct, že jej rozšiřoval, jelikož nebyl šógunem autorizován. Rozšíření 

kamakurského správního systému bylo samovolným počinem kancléře a správní 

instituce byly na Kjótu nezávislým svébytným celkem. Pozdější kamakurští vládci 

tak stanuli v čele aparátu, který se strukturou velmi podobal šógunátu. Tvrzení, že 

kamakurský vládce byl druhým šógunem, nejsou tedy příliš přehnaná, 

přehlédneme-li tu skutečnost, že kancléři a oblastní správci čerpali svou legitimitu 

ze šóguna, který ji čerpal z císaře.    

 V následující kapitole se tedy budeme věnovat administrativě centrální 

vlády a kamakurské pobočky, neboť právě administrativní systém dělal z oblasti 

Kantó neoficiální „šógunát v šógunátu“. První část se zabývá administrativními 

funkcemi a úřady šógunátu. Vztahu Kjóta s Kamakurou je věnována druhá část 

této kapitoly. Poslední část je vyhrazena rozpadu systému držby půdy, který byl 

jednou z hlavních příčin ztráty příjmů šógunátu a naopak růstu příjmů lokálních 

rodů. 
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2.1 Administrativní orgány šógunátu 

 Takaudži se při budování administrativního aparátu inspiroval předešlou 

vojenskou vládou šógunátem Kamakura. Proto i zde představovali základ pro 

kontrolu nad jednotlivými provinciemi především hejtmani. Ty měli zprvu na 

starost zástupci šicudži Tadajoši a Kó no Moronao, kteří se zodpovídali pouze 

šógunovi. V některých oblastech stál nad hejtmany kancléř a místodržící. Tak 

tomu bylo například na Kjúšú a v oblasti Kantó. Šógun si však samozřejmě 

ponechával výsadní právo o jakékoliv záležitosti přímo rozhodovat sám. 

 Zástupce Moronao řídil komoru pro věci služební samuraidokoro a 

oddělení pro odměny onšógata
110

. Komora pro věci služební se zabývala 

záležitostmi souvisejícími s vojenskými taženími, organizací vojenských oddílů a 

strategií. Dále dohlížela na hejtmany a řešila jejich případné vzájemné konflikty. 

Zároveň přebrala funkci Godaigovy vojenské kanceláře mušadokoro, jejímž 

účelem bylo udržování klidu a pořádku Kjótu a časem nahradila i úřad policejního 

náčelníka kebiiši
111

. Ve skutečnosti byl úřad náčelníka spíš odstrčen do ústraní, 

jelikož komora pro věci služební vykonávala většinu činností úřadu efektivněji a 

s předstihem. Úřad policejního náčelníka měl původně za úkol dohlížet na klid a 

pořádek v hlavním městě, přijímat žaloby a rozhodovat některé soudní pře. Šlo o 

jakousi centrálně řízenou bezpečnostní složku, díky níž se Moronaovi dařilo 

vytvářet tlak na Takaudžiho a Tadajošiho, jelikož mohl rychle mobilizovat větší 

počet vojáků a použít je jako donucovací prostředek. 

Oddělení pro odměny se zabývalo přiznáváním odměn zasloužilým 

válečníkům v řadách šógunátu a dvořanům. Dvořané sice vojensky šógunát příliš 

nepodpořili, byli ale důležití k získání dvorských hodností, o které Takaudži 

usiloval. Navíc dvořané, jakožto nejvzdělanější vrstva, byli nejvhodnějšími 

kandidáty do úřednických funkcí. Bylo tedy rozumné s nimi v rámci možností 

udržovat dobré vztahy. Šógunát tím také dočasně omezil lokální vliv vojenských 

rodů, když je nutil se o místní půdu dělit.   

Zástupce Tadajoši byl v čele rozhodující rady hjódžóšú, což byla státní 

rada složená z dvořanů, prominentních vojevůdců a učenců. Její hlavní role 

                                                             
110 Komora pro věci služební samuraidokoro(侍所). Oddělení pro odměny onšógata (恩賞方). 
111 Vojenská kancelář mušadokoro (武者所). Úřad policejního náčelníka kebiiši (検非違使). 
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spočívala v projednávání pozemkových, náboženských a císařských záležitostí. 

Dále také rozhodovala v soudních záležitostech, kde se rozhodnutí řídilo 

většinovým hlasováním o jednotlivých případech. Případy a návrhy jejich řešení, 

o kterých rada hlasovala, přicházely z vyšetřovací rady hikicukešú. Vyšetřovací 

rada prošetřovala a navrhovala rozhodnutí v případech, které jí byly poslány 

kanceláří pro věci politické mandokoro. Ta spravovala vládní finance a 

propůjčování lén a zároveň sloužila jako instituce, jíž byly doručovány stížnosti 

poddaných. Kancelář pro věci politické také řešila drobné právní záležitosti, 

jakými byly žaloby, žádosti týkající se pozemků, obchodu a půjček. Tadajoši tedy 

nepřímo rozhodoval o přidělování půdy, právních sporech a stížnostech, 

spravování některých chrámů a organizaci dvorských záležitostí. S Moronaem se 

tak často dostával do střetu, když stejný pozemek přidělil jinému vazalovi apod.  

 Po smrti obou zástupců nebyl nikdo jmenován na jejich místo. Takaudži 

funkci zástupce nahradil funkcí kancléře. V Kamakuře byl kancléř Motoudži již 

od roku 1349. Jeho postavení však bylo odlišné oproti kancléřům v hlavním městě. 

Kjótský kancléř v případě, že byl šógun příliš mladý na to, aby byl schopen 

vládnout sám, plnil funkci jeho zástupce. Mohl tak šógunovým jménem provádět 

veškeré úkony v rozmezí šógunových pravomocí. Pokud nastala situace, že 

zemřelý šógun neměl vlastí mužské potomky, byl kancléř povinen zvolit někoho 

z rodu Ašikaga za nástupce
112

. V případě, že šógun opatrovníka nepotřeboval, byl 

kancléř především jeho prostředníkem v komunikaci s administrativními úřady 

nebo vůdcem v čele armády. Role kancléře se však měnila v závislosti na 

šógunovi a docházelo i k situacím, kdy kancléř vědomě překračoval rámec svých 

pravomocí. Za silnějších vládců, kteří dávali přednost autokratickému způsobu 

vlády, mezi ně patřil například Jošimicu, se kancléřům moc prostoru nedostávalo. 

Naopak za slabších šógunů, jako byl například Jošimasa
113

, si mohl kancléř 

dovolit začít i ozbrojený konflikt. 

Další vysokou funkcí šógunátu, byla funkce místodržícího tandai. 

Místodržící spravovali zejména strategicky důležité a vzdálené regiony jak po 

politické, tak i po vojenské stránce. Funkce místodržícího byla obsazována ve 

třech oblastech: Kjúšú, Óšú a Ušú. Místodržící měli pod přímou kontrolou lokální 

                                                             
112 Například šógun Jošinori byl takto kancléřem dosazen k moci. 
113 Ašikaga Jošimasa (足利 義政), žil v letech 1436-1490. 
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hejtmany a zodpovídali se přímo šógunovi. Sami o sobě neměli dost silnou vlastní 

armádu na kontrolu celé svěřené oblasti a tak byli závislí na podpoře lokálních 

vazalů, kterou si získávali například darováním práva na výběr daně hanzei (viz 

níže). Nemohli však darovat půdu, a tak byli především prostředníky mezi 

hejtmany a šógunem. Posílali doporučení na přerozdělení půdy ve prospěch 

lokálních spojenců, které následně schvaloval šógun. 

Jednou z nejdůležitějších funkcí v administrativním aparátu šógunátu byla 

funkce hejtmana. Sloužila jako nejběžnější forma odměny pro vazaly k zajištění 

jejich loajality a vojenské podpory. Hejtmani měli za úkol zajišťovat pořádek, 

vyšetřovat zločiny a rozhodovat o drobných právních sporech na svěřeném území. 

Také poskytovali muže ke stráži v Kjótu a Kamakuře a na příkaz šóguna trestali 

jakoukoliv zradu vůči centrální vládě. Rovněž trestali nelegální sklízení plodin, 

respektive krádež úrody. Dále vykonávali na rozkaz šógunátu konfiskace a 

přerozdělování půdy. Někteří, zejména veteráni z války, měli i dočasné právo 

vybírat podíl rýže hjóró
114

 z určitých oblastí, aby se jim tak kompenzovaly ztráty 

způsobené válkou.  

Právo na výběr rýže hjóró garantoval hejtmanům šógunát. Hejtmani však 

dočasně navíc obdrželi pravomoc iniciovat podobný výběr rýže i vlastním 

zasloužilcům. Hejtmani tak v praxi daň využívali k získávání vlastních vazalů
115

. 

Centrální vláda původně plánovala tuto praxi časem zrušit, hejtmani ji však 

uplatňovali nadále i navzdory vládnímu zákazu. Zpočátku byla daň šikovným 

kompromisem. Částečně uspokojila vazaly a zároveň přímo nekonfiskovala 

majetek dvorské šlechtě, z jejíchž území se také odváděla. Takaudži tak šikovně 

balancoval mezi dvorskou aristokracií a vojenskými rody. Později se šógunátu 

spíše vymstila, jelikož rostoucí bohatství umožňovalo hejtmanům jednat víc 

nezávisle. 

Později v polovině 14. století byla výše daně stanovena na polovinu 

z celkového ročního výnosu pozemku, aby hejtmanům pomohla s financováním 

vojska. Takto stanovená výše daně se nazývala hanzei. Důvodem byla potřeba 

posílit loajální vazaly v boji proti Jižnímu dvoru. Co se výše daně týče, byla 

                                                             
114 Hjóró (兵糧 nebo兵粮), někdy také hjórómai (兵糧米 nebo兵粮米) . 
115 Prescott B. Wintersteen, The Muromachi Shugo and Hanzei, z Medieval Japan Essays in 

Institutional History ed. John W. Hall, Jeffrey P. Mass, Yale University press, 1974, Str. 210-214. 
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v důsledku nařízením, aby si hejtman a majitel pozemku výnos rozdělili. Majitel 

sice přišel o značnou část výnosu, zároveň mu ale centrální vláda celou polovinu 

přiznala, čímž majitele chránila před hejtmany, kteří se nezdráhali si uzurpovat i 

větší část. Legálně se jednalo o výběr rýže hjóró ve větším měřítku a vztahovala 

se pouze na pozemky v provinciích Ómi, Mino a Owari. Hejtmani ovšem již za 

necelý měsíc začali daň vybírat i v dalších pěti provinciích
116

. Někteří hejtmani 

navíc k dani hanzei požadovali i původní daň hjóró, což šógunát zakazoval. Viníci 

však nebyli příliš trestáni, jelikož se jednalo o důležité spojence, na kterých byl 

šógunát zejména v období ofenziv Jižního dvora velmi závislý. 

Mimo těchto výhod mohl navíc hejtman s požehnáním šógunátu vybírat i 

výjimečné daně pro zvláštní události, jakými byly různé slavnosti a ceremonie. 

Časem však podobné výběry daní začali hejtmani iniciovat sami bez požehnání 

vlády. A přestože funkce hejtmana nebyla myšlena jako dědičná, začala se 

předávat z generace na generaci. Hejtmani tedy měli hned několik finančních 

zdrojů, které jim zajišťovaly značný příjem. To jim umožnilo financovat armádu 

nebo poskytovat půjčky. Zároveň některá ze svých daňových práv propůjčovali 

jiným rodům v oblasti, čímž si z nich prakticky udělali vlastní vazaly. Centrální 

vláda v důsledku o svou autoritu postupně přicházela. Takto sílící hejtmani pak 

stáli za nepokoji v období Meitoku a Óei. Stejným způsobem se obohacoval a 

upevňoval svoji pozici i rod Uesugi. To byl také jeden z důvodů proč Uesugiové 

pevně stáli za oblastním správcem. Posilovali tak autoritu šógunátu v oblasti, 

který jim výměnou poskytoval prostředky ke zvětšení svého vlivu. 

 K funkci hejtmana se vztahují i vojenští správci džitó, zástupci hejtmana 

šugodai a zástupci správce džitódai
117

. Správci džitó podléhali autoritě hejtmanů a 

dohlíželi na výběr daní a distribuci prostředků v provinciích. Vojenští správci 

v období Muromači nebyli ani zdaleka tak vlivní, jako jejich předchůdci z období 

Kamakura, a nyní hráli spíše jen druhotnou roli. Největší břemeno kontroly nad 

provinciemi leželo na bedrech hejtmanů. Zástupci hejtmana šugodai a zástupci 

správce džitódai byli jmenováni v případě, kdy byl pověřený hejtman nebo 

zástupce nepřítomen, aby za něj oblast řídili, případně sloužili jako prostředníci 

mezi ním a svěřenou provincií. Funkce zástupce hejtmana se rozšířila především 

                                                             
116 Ibid. Str. 216 
117 Správce džitó (地頭), zástupce správce džitódai(地頭代), zástupce hejtmana šugodai (守護代). 
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za vlády šóguna Jošimicua, který přiměl některé hejtmany, aby se trvale usídlili 

v Kjótu. Ti pak museli jmenovat své zástupce, aby provincii spravovali. 

O rozsahu pravomocí zástupců rozhodovali samotní hejtmani a správci, které 

zastupovali.  

 

2.2 Administrativní a politický vztah Kjóto-Kamakura 

 Administrativní vztah mezi Kjótem a Kamakurou zaznamenal v průběhu 

období Muromači velké změny, které z oblasti Kantó udělaly nezávislý celek a 

nebezpečného partnera. Kamakura byla po většinu období Muromači nedílnou 

součástí šógunátu a její kancléř sloužil jako prodloužená ruka centrální vlády ke 

správě oblasti. Důvodů k výběru Kamakury jakožto kancléřova sídla bylo několik. 

Jedním z nich byla prestiž, kterou si město získalo, když sloužilo jako sídlo 

předešlé vojenské vlády. Dalším z důvodů byla jeho poloha poblíž pobřežní cesty 

Tókaidó, která spojovala Kjóto s oblastí Kantó. Město má navíc dobrý přístup 

k moři na jihu a rozlehlou plošinu Kantó na severu. Mělo také potřebné kapacity 

pro budování administrativního systému, které si zachovalo z předešlého období 

Kamakura. 

 Takaudži se snažil centralizovat veškeré záležitosti vazalů do Kjóta a 

kamakurský kancléř měl být prostředníkem k uskutečnění této snahy na východě 

Japonska. Vzhledem ke vzdálenosti od hlavního města a temperamentu 

válečnických rodů v oblasti měl kancléř v Kamakuře trvale širší pravomoci než 

kancléři v Kjótu, kteří především pouze zprostředkovávali komunikaci mezi 

šógunem a vazaly, ovšem za předpokladu, že byl šógun schopen vládnout. 

V opačném případě byla moc kjótského kancléře téměř neomezená.  

Kamakurský kancléř mohl kdykoliv například shromažďovat vojska, 

darovat a zabavovat půdu, jmenovat vazaly do lokálních funkcí a dohlížet na 

záležitosti chrámů a svatyň. Zároveň povoloval vybírat nové daně, jako byla 

například plošná daň munabečisen. Od daně jakubutakumai
118

 na císařský chrám 

v Ise naopak mohl vybrané vazaly osvobodit
119

. Díky všem těmto právům bylo 

působení kamakurského kancléře téměř srovnatelné se samotným šógunem, 

                                                             
118 Munabečisen (棟別銭), jabutakumai (役夫工米). 
119

 Jeffrey P. Mass, The Bakufu in Japanese History, Stanford University Press, 1993. Str. 83. 
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přestože oficiálně byl jeho podřízeným subjektem. Z toho důvodu se také zažilo 

nazývání šógunátních pověřenců v Kamakuře jako Kamakurafu, doslova 

Kamakurská vláda. Kancléř oproti šógunovi ale postrádal oficiální hodnost 

velkého generála. Neměl přístup k císaři a musel respektovat šógunovo výhradní 

právo schvalovat nástupnické záležitosti rodu Uesugi
120

.  Také hierarchické 

postavení bylo pevně dáno, jelikož to byl šógun, kdo kancléře legitimizoval.  

Vztah mezi Kamakurou a Kjótem byl povětšinou přátelský. Šóguni byli 

vůči kamakurským kancléřům a oblastním správcům velmi shovívaví. Byl 

ochotný přehlížet skutečnost, že kamakurská pobočka je jakýmsi druhým 

šógunátem. Dokonce i určité projevy vzdoru, jako přijmutí titulu oblastního 

správce
121

 byly přehlíženy. To však nutně neznamená, že by šógunové měli pro 

kamakurskou vládu osobní slabost. Například Takaudži byl podle mnoha zdrojů 

spíše laxní, co se týkalo administrativy, byl tedy nejspíš ochoten ledasco 

přehlédnout, hlavně že systém fungoval. Nesmíme také zapomenout, že první 

roky šógunátu byly plné válek a nepokojů a centrální vláda si nemohla dovolit mít 

dalšího soupeře v zádech. Jen představa situace, že by se kancléř například 

výměnou za titul seiitaišógun spojil s Jižním dvorem, musela šógunátu nahánět 

strach. Bylo v zájmu centrální vlády, aby kamakurští kancléři byli spokojení i za 

cenu větších ústupků. Zároveň však muselo být jasné, že šógun je jen jeden a to 

ten, který sídlí v Kjótu.  

 Kamakurskými kancléři byli zpočátku pouze členové rodu Ašikaga, 

jakmile se však Udžimicu jmenoval oblastním správcem a vzdal se funkce 

kancléře, funkce pak ztratila původní rozsah pravomocí. Na místo kancléře pak 

byli dosazováni členové rodu Uesugi a jakožto kancléři plnili roli prostředníka 

mezi oblastním správcem a jeho vazaly. Vazalové oblastního správce byli 

formálně vazaly šógunátu, ale jelikož to byl oblastní správce, kdo jim v oblasti 

                                                             
120 To byla šógunova pojistka, aby rod Uesugi byl především vazalem Kjóta a nikoliv vazalem 

Kamakury. 
121

 Když se pak vžila praxe nazývat šóguna tímto termínem, začal se tak svévolně nazývat i 

kancléř oblasti Kantó. Termín kubó původně označoval některé členy císařského dvora nebo 
dokonce samotného císaře. Ovšem poté, co roku 1336 dosadil Takaudži na trůn prince Jutahita, 

byl tímto titulem odměněn. Titul mu však nedával žádné zvláštní pravomoci, šlo tedy o čistě 

formální záležitost. Nemohl jej však předat dál svým potomkům. Avšak v pořadí třetí šógun 

Jošimicu se sám oblastním správcem nazýval, aniž by mu byl titul oficiálně udělen. Když se pak 

vžila praxe nazývat šóguna tímto termínem, začal se tak svévolně nazývat i kancléř oblasti Kantó. 
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Kantó přiznával pozemky a jeho kancléř, kdo by jim je v případě neposlušnosti 

sebral, byli v první řadě loajální Kamakuře. Šógunovi takovéto uspořádání 

nevadilo, dokud mu byli příbuzní v Kamakuře věrní. Jakmile se však Micukane 

pokusil Jošimicua během nepokojů Óei zradit, začal šógunát více spolupracovat 

s lokálními rody mimo rámec oblastního správce. Tak tomu bylo například během 

vlády Močiudžiho, kdy byl šógunát v přímém kontaktu s rodem Uesugi. 

  Administrativně byla Kamakura na Kjótu nezávislá. Výjimkou byly pouze 

záležitosti rodu Uesugi, ve kterých se šógun angažoval schvalováním navržených 

kancléřů z jeho řad. Ostatní záležitosti řešil kamakurský kancléř povětšinou sám. 

Močiudži s Udžimicuem k tomu vybudovali potřebný administrativní aparát, který 

kopíroval aparát v hlavním městě. 

Vztah Kjóto-Kamakura se z vnějšku mohl zdát jako rovnocenné 

partnerství. Uvnitř však bylo jasné, že vládcem je šógun a kamakurský kancléř 

uplatňuje svěřenou moc z jeho milosti. To si uvědomovali i Uesugiové, jejichž 

podpora byla pro Kamakuru klíčová. V situaci se dobře orientovali a v 30. letech 

14. století začali plnit funkci dohlížitele, aby Močiudži nezpůsobil ještě větší 

problémy, než už měl na svědomí. Stejně jako tomu bylo v Kjótu i kamakurští 

vazalové byli především pragmatici a dokud jim byl kamakurský kancléř nebo 

oblastní správce ku prospěchu, tak mu věrně sloužili. Situace vlád v obou městech 

byla srovnatelná, ale Kamakura vždy tahala za kratší konec provazu. Trpěla 

stejnými problémy co hlavní město, ale postrádala přítomnost císaře a člověka ve 

funkci šóguna. 

  

2.3 Rozpad systému držby půdy 

 Systém držby půdy, který fungoval během období Muromači, se začal 

formovat již mezi 10. a 11. stoletím, kdy se ujala nová praxe registrace půdy 

v provinčních úřadech. Do katastrálních spisů se pozemky začaly uvádět pod 

jménem jejich majitelů bez ohledu na to, kdo půdu obdělává. Půdu tedy mohl 

obdělávat přímo sám majitel nebo ji nechal obdělávat někomu jinému a pouze z ní 

čerpal výnosy. Takto na jméno zapsaná půda se nazývala mjóden
122

. Na rozdíl od 

                                                             
122 Pole registrované na jméno mjóden (名田). 
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dřívějších systémů držby půdy tak pole již neměnilo majitele podle toho, kdo jej 

obdělával. Naopak trvale zůstávalo v držbě jednoho majitele, který se však 

zavázal k řádnému plnění daňových povinností. Daně byly odváděné v rýži 

z celkové úrody pozemku za rok. Majitelé takových polí se nazývali nominální 

hospodáři mjóšu
123

. 

 S trvalou držbou půdy se situace pro majitele pozemků značně zlepšila. 

Mohli bez obav najímat rolníky na obdělávání, půdu pronajímat a dávat do 

zástavy. V předešlém systému by jim hrozilo, že by o půdu přišli ve chvíli, kdy by 

ji přímo sami neobdělávali. Zároveň mohli pozemek prodat nebo darovat. Začala 

se tak tvořit nová vrstva majitelů půdy. Díky novým možnostem mohli svá pole 

snáze rozšiřovat a nemuseli se obávat do nich investovat. To vedlo ke zlepšení 

pracovních postupů a rozšíření zemědělské produkce. Ze systému těžili i obyčejní 

rolníci. Na jednu stranu pole, která obdělávali, již nebyla v jejich vlastnictví, na 

druhou stranu, nebyli zatěžkáni obrovskými daněmi, které pro některé z nich byli 

v minulosti likvidační. Nyní dostávali část úrody a o daně se starat nemuseli. Ty 

měl na svých bedrech nominální hospodář. 

 Kromě nominálních polí se také rozmáhaly takzvané vrchnostenské statky 

šóen, které oproti běžným pozemkům byly osvobozeny od daně. První držba půdy 

tohoto typu se objevila v 8. století a trvalého charakteru dosáhla ještě před 

započetím období Muromači. Půda mohla být daňové zátěže zbavena několika 

způsoby. Jedním z nich bylo vlastnictví některé z náboženských institucí, která 

byla z císařské milosti zbavena povinnosti platit daně z vlastních pozemků. 

Zejména v období Nara někteří zbožní císaři osvobodili půdu ve vlastnictví 

chrámů od daní nebo jim darovali rozsáhlá pole, která byla od daně taktéž 

osvobozena. Ačkoliv se na některá pole chrámů daňová povinnost stále 

vztahovala, chrámy to často ignorovaly a na pozemky uplatňovaly stejná práva, 

jako na pozemky od daně osvobozené. Krom pozemků náboženských institucí 

byly od daně taktéž osvobozeny pozemky dvorské aristokracie. Míra daňového 

osvobození byla různá v závislosti na postavení majitele a osobních preferencích 

císaře. Ovšem stejně jako náboženské instituce začali dvořané své výsady 

rozšiřovat i na další pozemky. 

                                                             
123 Nominální hospodář mjóšu (名主). 
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Dalším způsobem jak získat půdu nezatěžkanou daňovým břemenem bylo 

kultivací nové půdy. Vláda se totiž v 8. století snažila získat nové pozemky, 

respektive nové subjekty ke zdanění, jelikož se jí nedařilo úspěšně vybírat daně od 

mocnějších rodů ve vzdálenějších provinciích a počet vrchnostenských statků 

stále rostl. Navíc mnoho půdy rozdala náboženským institucím, dvořanům a 

úředníkům. Jediným způsobem, kterým tedy vláda mohla zvýšit počet vybraných 

daní, bylo pomocí nově kultivované půdy. Nepoužívala k tomu však vlastní 

pověřence, nýbrž drobné rolníky, kterým výměnou za rizika spojená s kultivací 

nové půdy přislíbila vlastnictví daného pozemku na několik generací, později 

dokonce na neomezenou dobu. Navíc rolníci z půdy, dokud nebyla plně úrodná, 

nemuseli odvádět daně.  

Nové pozemky se zárukou trvalé držby a dočasného osvobození od daní 

byly sice lukrativní, ale přeci jen nákladnou investicí. Běžný rolník si ji nemohl 

jen tak dovolit, a to i navzdory různým vládním pokusům o podporu začínajících 

obdělávatelů, jako byly například půjčky osiva nebo charitativní sýpky. Kult ivace 

nové půdy byla spíše záležitost zámožnějších vrstev, které si potřebné investice 

dovolit mohly. V mnoha případech tak kultivaci nové půdy iniciovaly náboženské 

instituce, mocné lokální rody a bohatí dvořané, vesměs tedy majitelé 

vrchnostenských statků. Ti tak získávali další půdu do trvalého vlastnictví a začali 

na ni vztahovat výsady daňového osvobození z ostatních svých pozemků. Ačkoliv 

osvobozování pozemků od daně takovýmto způsobem nebylo legální, centrální 

vláda 11. století neměla dost sil tuto praxi zvrátit. 

Začal tak zápas o neobdělávanou půdu a místy dokonce i o půdu ve 

vlastnictví nominálních hospodářů. V případě, že nominální hospodář nebyl příliš 

zámožný nebo neměl prostředky na ochranu svého pole, snadno se mohl stát obětí 

jiných majitelů půdy, kteří o jeho pozemek usilovali. Používali k tomu různých 

praktik, počínaje finančními půjčkami, kterými na majitele vytvářeli ekonomický 

tlak, a konče zastrašováním pomocí vlastní armády. 

Nominální hospodáři pak ve snaze, aby o své pozemky nepřišli,  

je výměnou za ochranu postoupili některému silnějšímu rodu nebo náboženské 

instituci. Postoupení se stvrzovalo smlouvou, která stanovovala vzájemné 
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povinnosti a vztahy. Strana poskytující ochranu se nazývala patronem rjóke
124

. 

Majitel pole pak následně zůstal vrchním správcem pozemku. Vrchní správce měl 

ve většině případů naprostou volnost v řízení záležitostí statku a z pole dostával 

pravidelný roční podíl z jeho úrody. Ve výjimečných případech mohl původní 

majitel pole od dohody dokonce odstoupit. Někteří patroni si však nadiktovali 

přísná pravidla a vrchnímu správci do řízení pole velmi zasahovali. 

Co se však dělo drobným vlastníkům půdy, se později ve větším měřítku 

dělo i samotným patronům. Sami se dostávali pod ekonomický a vojenský tlak 

větších patronů, kteří se jim snažili přebrat pole a přinutit vrchní správce s 

pozemky ke zběhnutí na jejich stranu. Volili proto ochranu ještě mocnějších rodů 

a institucí za podobných podmínek, které měli patroni s nominálními hospodáři. 

Mocné rody, které takto výměnou za ochranu nabyly obrovského majetku, se 

nazývaly nejvyšší patroni honke
125

. Patroni jim za ochranu dávali určitý podíl 

z polí nominálních hospodářů. Jedno pole tedy živilo svého majitele a další dva 

patrony nad ním. Navzdory tomu bylo pro majitele výhodnější být součástí této 

pyramidy, jelikož poplatek patronovi býval zpravidla menší než daně v případě, 

že by půda zůstala majetkem státu. Zároveň se těšili relativnímu bezpečí, které jim 

centrální vláda zajistit nemohla.  

V období Muromači se však tento systém začal hroutit. Velký podíl na tom 

měli hejtmani, které vláda pověřila dozorem nad pozemky, jež si nyní nárokovala. 

Mezi pozemky patřily i vrchnostenské statky. Ačkoliv hejtmani neměli zpočátku 

jak do struktury držby půdy zasahovat, od roku 1352 díky dani hanzei získali 

nárok na celou polovinu z celkové úrody pozemku. Jak je již zmiňováno výše, 

hejtmani začali tohoto práva zneužívat, vztahovali jej i na pozemky, na které se 

původně nevztahovalo, a dokonce daň zvyšovali o daň hjóró. Navíc iniciovali 

zvláštní výběry pod záminkou slavností apod. Majitelé statků tak radši začali svá 

pole hejtmanům postupovat výměnou za fixní rentu. 

Tím se začala původní struktura držby půdy hroutit. Nominální hospodáři 

začali přicházet o své statky, stejně tak ale i patroni a nejvyšší patroni o zdroje 

svých příjmů. Hejtmani totiž neměli žádný zájem se do struktury zapojit, 

vzhledem k tomu, že byli pod ochranou samotného šógunátu. Šógunát sice tyto 

                                                             
124 Patron rjóke (領家). 
125 Nejvyšší patron honke (本家). 
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praktiky hejtmanů nepovoloval, ale po nepokojích Kannó si nemohl dovolit proti 

nim přísně zakročit, jinak by riskoval, že přijde o jejich podporu, na které byl 

existenčně závislý. Hejtmani tak získávali mnoho pozemků pod svou kontrolu a 

díky výnosům z nich se stávali značně nezávislými na centrální vládě. 

Dalším, kdo se podílel na rozvratu staré struktury držby půdy, byly 

rolnické občiny só
126

. Rolníci se začali scházet za účelem organizace vzájemné 

výpomoci, ochrany svých pozemků, ale například i přípravy vesnických oslav. 

Rolníci se museli především bránit skupinám banditů, kteří jim kradli úrodu, 

zásoby a prostředky k placení daní.  Banditů v důsledku bojů v první polovině 14. 

století značně přibylo. Rody, které se podle dohod o podstoupení pozemků 

zavázaly pole chránit, měly nejprve plné ruce práce s bojem proti rodu Hódžó, 

pak proti přívržencům císaře a Jižnímu dvoru a nakonec s nepokoji Kannó. 

Loupeživé bandy se tak nemusely bát strážců polí a odvetných akcí patronů. 

Jejich řady navíc rozšířilo mnoho dezertérů. 

Spolu s tím, jak se upevňovaly vzájemné vazby rolníků, rozhodnutí 

rolnických občin začala být závazná a nabývala charakteru obecního řádu. 

Dodržování domluvených pravidel bylo přísně vyžadováno a místy byly dokonce 

stanoveny tresty za jejich nedodržování. V čele občiny většinou stáli její 

nejbohatší členové nebo osoby lepšího společenského postavení jako vybraní 

válečníci a zemané. Občina byla základem lokální samosprávy rolníků, kteří se 

během období neklidu rozhodli z existenčních důvodů vzít věci do svých rukou. 

Jelikož občina byla pro běžného rolníka nejlepší šancí na přežití, měla velkou 

autoritu a místy dokonce řešila daňové záležitosti rolníků. Ačkoliv se rolníci 

nemohli na své ochránce patrony příliš spoléhat, stále jim museli platit značné 

poplatky. Občina jim díky vzájemné výpomoci a ochraně alespoň usnadňovala 

těchto závazků dostát.  

Občina byla nepostradatelnou součástí života běžného rolníka. Jelikož se 

jednalo o uskupení na bázi lokální, nikoliv katastrální, občina tak podlamovala 

strukturu držby půdy, která naopak závisela na bázi katastrální. Patroni 

kontrolovali pozemky rozmístěné i v několika různých provinciích, občina však 

byla tvořena rolníky z nejbližšího okolí. V občině bylo tedy daleko snadnější 

                                                             
126 Občina só (惣). 
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vybudovat pocit sounáležitosti než v případě vzdáleného patrona. Občina zároveň 

mohla mnohem rychleji a efektivněji adresovat potřeby rolníků. Rolníci se tak 

spíše cítili chráněnci občiny než svého patrona. V důsledku toho slábly vazby 

mezi nominálními hospodáři a jejich patrony, což vojenským rodům, které svou 

moc taktéž budovaly na lokálních vazbách, později umožnilo snáze konsolidovat 

moc v dané oblasti. I přes výše uvedené skutečnosti občina neměla reálně téměř 

žádnou šanci a prostředky se vojenské šlechtě efektivně bránit. 

 Kolem 15. století tak velká část půdy skončila v rukou lokální vojenské 

šlechty, která v té době již centrální vládu povětšinou nebrala na vědomí. Díky 

nově získané půdě měla vojenská šlechta přístup k velkému množství zdrojů a 

nezávisle na centrální vládě začala vybírat vlastní daně. Zároveň pozemky 

pronajímala a rozdělovala podle svého, nikoliv vládního uvážení. Centrální vláda 

tak nad půdou vojenské šlechty naprosto ztratila kontrolu. Vojenská šlechta tak 

v důsledku vytvářela vlastní, autonomní mocenská střediska. Správa půdy se stala 

naprosto decentralizovanou a původní struktura nejvyšších patronů, patronů a 

nominálních hospodářů definitivně zanikla. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

3. Ekonomický rozmach během období Muromači 

Japonsko 14. a 15. století je obdobím ve znamení ekonomického růstu, 

který nastartoval nárůst zemědělské produkce. Ten pozitivně ovlivnil i navazující 

zpracovávající odvětví, řemeslnou výrobu a obchod. Větší objem produktů si 

žádal nová odbytiště, která začala nově vznikat ve vhodných  oblastech.  Kjóto, ve 

kterém se do té doby nacházel největší trh, přišlo o své výsadní postavení a 

muselo nyní čelit novým trhům, které je předčívaly objemem jak zemědělských 

tak i řemeslných produktů. Pouze v obchodu s luxusním a s dováženým zbožím si 

Kjóto zachovalo své jedinečné postavení, a to díky monopolu v importování zboží 

a přítomnosti císařského dvora, který zajišťoval poptávku. 

Ekonomický růst měl pozitivní dopady i na oblast Kantó, kde byla  

hlavním ekonomickým centrem Kamakura. Již za dob první vojenské vlády se 

v Kamakuře pravidelně pořádaly takzvané trhy v druhém dni fucukaiči
127

 a to 2., 

12. a 22. den v měsíci. Nejčastějším umístěním trhů byla okolí chrámů, svatyň a 

velkých sídel vládců. S ekonomickým růstem se počet trhů v oblasti rychle 

zvětšoval a obchod kvetl i mimo Kamakuru. Přibylo dnů, kdy se trhy pořádaly, a 

dokonce se začaly objevovat i trvalé obchody. Největší výhoda Kamakury však 

spočívala v jejím umístění poblíž pobřeží, kudy vedla hlavní obchodní cesta mezi 

východním a západním Japonskem Tókaidó. Navíc trasy obchodníků z provincií 

položených na severu často končili právě v Kamakuře. Kamakura tak byla 

důležitou obchodní křižovatkou a hlavním obchodním centrem v oblasti Kantó. 

Oblast Kantó také vynikala rozlohou obdělávatelné půdy, zpracováváním kovu a 

rybolovem. 

Pozitivní efekt na ekonomiku měl i proces vytěsňování dvorské 

aristokracie z pozic ručitelů pozemků. Proces byl důsledkem rozpadání ústředního 

systému držby půdy a způsobil, že z pomyslné pyramidy osob vyživovaných 

ročními výnosy zmizeli patroni a nejvyšší patroni. Jejich místo převzali hejtmani a 

lokální vojenské rody. Výnosy z půdy se tak zvětšily o důchody patronů a zároveň 

rolníci byli osvobozeni z mnoha omezujících opatření, jako bylo nadměrné 

zdaňování, robota, řízení řemeslné výroby, omezování trhu a odčerpávání 

                                                             
127 Trhy v druhém dni fucukaiči(二日市). 
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nadprodukce. Na druhou stranu je pravda, že koncem 15. století byly požadavky 

některých vojenských knížat vůči rolníkům ještě horší.
128

 

Díky zefektivnění zemědělství a dvěma sklizním za rok za příznivého 

počasí byla možná i třetí sklizeň, byly pozemky jednou tak výnosnější a potrava 

se stala mnohem dostupnější. V důsledku toho se středověké Japonsko dočkalo 

značného rozkvětu. Větší sklizeň vedla k rozmachu navazujících zpracovávajících 

odvětví, uvolnění pracovní síly a poptávka zbrojících knížat dala prostor širším 

vrstvám lidí se věnovat i jiným produktivním činnostem, než jen pěstování rýže. 

Rostla tak řemeslná výroba jako tkalcovství, těžba kovů a jejich zpracovávání, 

stavebnictví, výroba papíru atd.  

 V této kapitole si nastíníme zemědělskou, řemeslnou a obchodnickou 

stránku ekonomického rozmachu v během 14. a 15. století. Ekonomický rozmach 

dal příležitost lokálním rodům budovat majetek a vliv a přispěl k jejich 

soběstačnosti. V Kamakuře, která měla díky větším ploše obdělávatelné půdy a 

strategickému postavení mnohem větší ekonomický potenciál než Kjóto, které ani 

zdaleka nemělo tolik obdělávatelné půdy a spíše než z dobré polohy, těžilo 

z prestiže císařského dvora, dodával ekonomický růst velkou sebedůvěru 

oblastním správcům. I to byl pravděpodobně jeden z důvodu, proč nabývali 

přesvědčení, že by měli stanout v čele šógunátu právě oni. Ekonomický růst v 

oblasti Kantó je zmíněn v poslední části kapitoly. 

 

3.1 Růst zemědělské výroby 

 Navzdory celkovému ekonomickému rozmachu základem ekonomiky stále 

zůstávala zemědělská výroba. Ačkoliv v Japonsku 14. a 15. století existovaly i 

jiné zdroje potravy, tak ani zdaleka nestačily pokrýt potřeby obyvatelstva a konec 

konců i daně se stále platily především v rýži
129

. Ta zároveň s jinými 

zemědělskými plodinami byla běžným předmětem směnného obchodu.  

Rýže a ostatní zemědělské plodiny měly jako platidlo značné nevýhody. 

Při špatném skladování se mohly snadno zkazit, takže nebylo jednoduché je 

                                                             
128 Vasiljevová Z., Dějiny Japonska, Nakladatelství Svoboda, 1986. Str. 185-190. 
129 Z některých pozemků se daň neodváděla pouze v rýži, nýbrž například v kaštanech, ořechách, 

oleji a zelenině, jak tomu bylo v případě některých pozemků v provincii Tanba. 
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dlouhodobě uchovávat, jako třeba mince. Jejich objem byl závislý na úrodě, takže 

nebylo možné dopředu odhadnout, kolik se centrální vládě dostane daní, a 

zároveň nebylo možné kontrolovat jejich množství v oběhu, čímž šógunát ztrácel 

přehled o hospodářské situaci v zemi. Hodnota zemědělských plodin je navíc 

velice nestabilní, během velké úrody nízká, během malé vysoká. Kromě toho bylo 

velmi nepraktické je používat jako běžné platidlo, zejména při směně za řemeslné 

výrobky, proto se rychle rozšířilo používání různých měděných mincí. Především 

čínské mince byly vysoce ceněny. Šógunát je dokonce uzákonil za jediné 

povolené platidlo ve snaze kontrolovat měnu a dostat z oběhu nekvalitní, 

poškozené a staré mince. Zákony erizenirei
130

 z roku 1500 navíc zakazovaly 

používání japonských mincí. Trvalo to však ještě několik století, než mince zcela 

nahradily rýži a zemědělské plodiny. Mince povětšinou zůstávaly doménou 

obchodníků a bohatších vrstev i proto, že jich bylo velmi málo. V důsledku se pak 

rozšiřovala praxe používání směnek kawase
131

. 

 Protože navzdory své velikosti nemá Japonsko příliš zemědělské půdy
132

, 

bylo klíčovým faktorem ke zvětšení úrody co nejefektivnější využívání 

jednotlivých pozemků. Toho se docílilo zejména díky hustší síti zavlažovacích 

kanálů, přísné disciplíně, intenzivnímu obděláváním půdy, rotací plodin, pečlivým 

výběrem semen a plánováním práce, čímž se podařilo na větším počtu polí sklízet 

úrodu dvakrát během jednoho vegetačního období. Začaly se pěstovat nové 

odrůdy rýže vhodné pro podmínky v daných oblastech a také se rozšířilo 

pěstování indočínské rýže, která byla na pěstování méně náročná
133

.  

To vše by však nebylo možné, pokud by půda nebyla spravována přímo 

lokálními autoritami. Pro oblasti s menším počtem rolníků bylo sice náročné 

dosáhnout dvou sklizní ročně, ovšem díky kvalitnější organizaci a nástrojům to 

bylo realizovatelné. Lepší organizace se podařilo dosáhnout pomocí nové praxe 

mezi rodinami vlastníků půdy, kdy přestal dědit pouze nejstarší syn rodiny 

sórjó
134

 a namísto toho se dědictví rozdělilo mezi více potomků
135

. Více lidí 

                                                             
130 Erizenirei (撰銭令). 
131 Směnky kawase (為替). 
132 Podle The World Databank je pouze 12.4% půdy využíváno k zemědělství. To je přibližně 

čtyřikrát méně, než v Česku. Údaj však lze brát v úvahu pouze orientačně k hrubé představě 

nepoměru zemědělské půdy vůči rozloze. 
133 Ibid. 
134

Nejstarší syn a dědic sórjó (惣領). 
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logicky dokázalo větší plochu spravovat daleko lépe, než jeden člověk, který měl 

do zavedení této praxe na starost vše. Díky zefektivnění správy pozemků také 

klesly nároky na pracovní sílu k jejich obdělávání. Tím se zvětšila pracovní 

kapacita, která mohla být využita k  rozvoji dalších odvětví. 

V okamžiku, kdy k vypěstování dostatečného množství potravy stačilo 

méně místa a méně lidí, se rozšířilo pěstování a zpracovávání technických plodin, 

jako byly moruše k chovu bource morušového, bavlna, indigo, olejnaté rostliny 

atd. Stejně tak se rozšířila i praxe pěstování komerčních plodin. Díky tomu bylo 

na trhu k dostání více zboží od různých pěstitelů. Ti se tak stávali aktivní součástí 

trhu a napomohli k rozšíření používání platidel mezi nižší vrstvy obyvatel. 

Ačkoliv vojenské rody, které nahradily patrony a nejvyšší patrony, nebyly 

pro obyčejné rolníky o moc vlídnějšími pány, co se daní týče, v otázkách 

bezpečnosti a lokálního rozvoje byly mnohem zasloužilejší než jejich předchůdci. 

Na rozdíl od patronů, kteří žili mimo oblast, kde se jim postoupený pozemek 

nacházel, a které zajímal především podíl na výnosech, se lokální vojenští páni 

snažili oblast modernizovat. Ačkoliv zvýšení výnosů taktéž patřilo mezi jejich 

hlavní motivace, měli i jiné další nezanedbatelné důvody. Vztahy mezi 

vojenskými rody nebyly příliš přátelské a za mnohdy předstíranou zdvořilostí se 

často skrývala rivala a nedůvěra. Zlepšování cest, opevňování a zakládání měst 

bylo jedním ze způsobů jak si budovat lepší strategickou pozici pro případ 

vojenské konfrontace. Lokální vládci také potřebovali zastavit přesuny rolníků na 

pozemky konkurenčních rodů, které se je snažily zlákat. Rolníci tak představovali 

jakýsi prostředek ekonomické války. 

 

3.2 Růst řemeslné výroby 

 Pokrok v zemědělství sice podpořil rozmach mnoha výrobních odvětví, ale 

ani vojenským rodům nelze upřít podíl na vzrůstu poptávky, která vedla k 

ekonomickému rozkvětu. Za dob fungujícího centralizovaného systému držby 

půdy byla řemeslná výroba omezena pouze na uspokojení potřeb bohaté 

aristokracie. Za normálních okolností nebylo možné jen tak prodávat výrobky 

                                                                                                                                                                       
135

 George S., A History of Japan: 1334-1615, Dawson Publishing, 1978. Str. 182. 
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volně na trhu nebo uspokojovat poptávku jiných vrstev obyvatelstva. S úpadkem 

centrálního systému držby půdy a autority patronů se řemeslná výroba postupně 

uvolňovala a řemeslníci začali provozovat výrobu dle vlastního uvážení a potřeb. 

Začala se nově objevovat i komerční řemeslná výroba.  

Nárůst řemeslné výroby a obchodu s sebou přinesl vznik cechů za
136

. Ty 

byly zpočátku pod přímou patronací lokálního vládce, případně chrámu nebo 

svatyně. Jejich vztah byl vzájemně prospěšný, cechy odváděly patronovi část 

výdělku, ten zas na oplátku chránil jejich monopol a je samotné. V případech, kdy 

chtěl šógunát podnikání cechů omezit, vytvářeli patroni v jejich prospěch tlak na 

vládu. Například rybáři poblíž Kjóta se rozhodli být pod ochranou tehdy jednoho 

z nejvlivnějších kjótských rodů Saiondži
137

, kterému darovali dvě třetiny 

z celkových příjmů rybího trhu. Rod je pak na oplátku chránil před hrozbami 

politického i vojenského charakteru
138

.  

S postupem času však začaly cechy společně spolupracovat a stávaly se 

tak na svých patronech nezávislými. Zjistily, že společnými akcemi mohou nejen 

úspěšně odolávat lokálním silám, které si z obchodu snažily utrhnout co nejvíce 

pro sebe, ale do určité míry i ovlivňovat tržní cenu zboží.  

Během rozpadu centrálního systému držby půdy se řemeslníci spolu 

s cechy mohli těšit větší volnosti
139

. Vojenské rody však roli patronů rychle 

zastoupily a snažily se řemeslnou výrobu dostat pod kontrolu. Jedním ze způsobů, 

jak toho docílit, bylo skupování větší části komodit a následného přeprodeje za 

vyšší cenu. Vojenští páni na rozdíl od předešlých vládců ale výrobu neomezovali, 

místo toho z obchodu čerpali prostředky zdaňováním a pomáhali monopolizovat 

trh. Ačkoliv šógunát takové jednání vazalům přímo nedovoloval, neměl jim v tom 

jak zabránit, aniž by neztratil jejich podporu.  

 Mezi řemeslnou výrobou to byla zejména těžba kovů a kovodělná řemesla, 

která zaznamenala rychlý růst. Kromě cenných kovů, které cirkulovaly jako 

platidlo navzdory zákazu japonských mincí, a kovů pro zemědělské náčiní bylo 

potřeba velkého objemu materiálu pro výrobu zbraní pro nadcházející období 

                                                             
136 Cech za (座) 
137 Saiondži (西園寺), rod sídlící v provincii Jamaširo. 
138 Ibid. Str. 193. 
139 John W. Hall, Toyoda T. eds., Japan in the Muromachi Age, Cornell University East Asia 

Program, 2001. Str..115. 
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válek Sengoku. Zbrojení v jednotlivých provinciích bylo vitální pro ekonomický 

rozvoj. Nejen, že dalo stabilní a trvající poptávku po rozmanité škále výrobků a 

služeb, ale zároveň i podporovalo meziprovinční obchod a konkurenci. Oblasti 

s nedostatkem zdrojů pro výrobu zbraní je musely skupovat od jinud či směňovat 

za jiné zboží atd. Stejně tak bylo nutné, aby se výrobky a postup jejich výroby 

neustále zlepšovaly k získání výhody nad obchodní a vojenskou konkurencí. 

 Dalším významným řemeslem bylo tkalcovství. I když se v Japonsku 

bourci morušoví chovali, kvalita japonského hedvábí nedosahovala kvality 

čínského, a tak se hedvábí stále převážně dováželo. Výroba hedvábí v Japonsku 

byla důležitá hlavně pro provincie Jamato, Mino a Owari, kam se přenesla kjótská 

tkalcovská technika a rody Hosokawa a Óuči zároveň převzaly obchod s Čínou do 

svých rukou, když vláda rodu Ašikaga slábla
140

. 

 Mezi další důležitá odvětví patřilo pálení saké, výroba papíru, jehož 

spotřeba neustále rostla díky rozmáhajícímu se knihtisku, a jeho využití jakožto 

stavebního materiálu tradičních japonských domů. Stavebnictví také procházelo 

velkým boomem. Vojenští páni si jako symbol moci a z bezpečnostních důvodů 

dali stavět honosná sídla a pevnosti. V jejich blízkosti pak přirozeně vznikaly 

další, pro okolí vojenského zázemí „nezbytné“ stavby, jako byly například 

kovárny, hostince, nevěstince apod. 

   

3.3 Růst obchodu 

 Nárůst zemědělské a řemeslné produkce s sebou přinesl mnoho doposud 

nevídaných změn. Těmi byly například trvalé prodejny, komerční výroba a rozvoj 

finančnictví. Důležitou změnou byl vznik nových ekonomických center mimo 

oblast Kjóta, což uspíšilo decentralizaci a vznik menších soběstačných knížectví. 

Šógunát však přežíval i dlouho poté, co již neměl žádnou skutečnou moc; sloužil 

pouze jako zdroj legitimity k akcím některých rodů. Například Uesugiové měli 

zájem na udržení šógunátu, co nejdéle. 

                                                             
140 Mason R. H. P., Caiger J. G., Dějiny Japonska, Fighter publications, 2007. Str. 147. 
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Zásluhou růstu produkce se v polovině 14. století za účelem prodeje 

přebytku a nově i komerčního produktu začaly organizovat trhy s větší četností 
141

. 

Trhy byly pořádané na frekventovaných místech, jako byla větší města a okolí 

klášterů a svatyň. Později se však konaly i ve větších vesnicích a na farmách. Trhy 

pořádaly pod svou záštitou vlivné lokální skupiny, jakými byly například vojenští 

páni, náboženské instituce, různé řemeslné cechy a rolnická sdružení. Poprvé se 

také můžeme setkat s otevíráním trvalých obchodů, které fungovaly i mimo dny, 

kdy se pořádaly trhy. 

 Potřeby trvalých prodejen si vyžádaly vznik dodavatelů zboží toija. Vznik 

dodavatelů je výborným příkladem zrodu nových vlivných skupin zásluhou 

ekonomického růstu. Původní název dodavatelů byl pouze toi
142

. Dodavatelé 

pracovali pro správce nebo majitele pozemků. Ten je nejprve zaúkoloval 

přepravou a skladováním zboží, později však dostali na starost i prodej zboží na 

trhu. Dodavatelé sídlili ve městě, kde se zbožím operovali, a tak běžně bývali 

ve službách až několika pánů
143

. Takovýto překupník na obchodní křižovatce 

mohl jednoho nespokojeného pána v případě neshod oželet. Pán však naopak 

nemusel mít zrovna jednoduché za něj najít vhodnou náhradu. Zároveň spolu 

s celkovým ekonomickým rozmachem a rozšiřováním meziprovinčního obchodu 

začali velmi bohatnout a díky možnosti ovlivňovat, jaké zboží se dostane na trh, 

získávali i na politickém vlivu. Například roku 1431 odmítli poskytnout k prodeji 

rýži na kjótském trhu. Takový krok rychle rostoucím městem, které nebylo 

produkcí potravin soběstačné, silně otřásl.  Z obyvatel se prakticky stali rukojmí a 

šógunát byl donucen rázně zakročit. Viníci byli pochytáni a měli být popraveni, 

trestu smrti však unikli díky kontaktům na vyšší místa centrální administrativy, 

které měli díky výnosům, které jejich práce dodavatelů zajišťovala
144

.   

Další nově vzniklou vlivnou skupinou byli lichváři dosó
145

 a vařiči saké 

sakaja
146

. Jejich hlavní síla tkvěla ve velkém objemu zdrojů, které za úrok 

půjčovali. Pomohli tak podpořit budoucí obchodníky a řemeslníky, čímž dále 

                                                             
141 John W. Hall, Toyoda T. eds., Japan in the Muromachi Age, Cornell University East Asia 

Program, 2001. Str.134. 
142 Dodavatel zboží toija / toi  (問屋 / 問). 
143 Ibid. Str 130-131 
144 George S., A History of Japan: 1334-1615, Dawson Publishing, 1978. Str. 190-192. 
145 Lichvář dosó (土倉). 
146 Vařič saké sakaja (酒屋). 
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zmenšili závislost trhu na lokálním vládci. Ten si však stále udržoval kontrolu 

pomocí vojenské dominance, a pokud se nepokoušel trh záměrně kontrolovat, 

poskytoval mu ochranu. Krom lichvářů a vařičů saké se lepšímu společenskému 

postavení těšili i tkalci a obchodníci s rýží. Koncem období války Ónin se také 

objevují městské rady složené z předních obchodníků, lichvářů a překupníků. 

Lokální vládci dávali radám značnou volnost a často je ponechali, aby obstarávaly 

i ty nejdůležitější věci, jako byl třeba výběr daní nebo ochrana města. 

 Začala se taktéž rozšiřovat praxe dělení měst na okrsky, kdy byly celé 

ulice rozděleny podle druhů služeb nebo výrobků, které v nich byly k dostání. To 

posilovalo soudržnost cechů a obchodnických sdružení a zároveň usnadnilo růst 

monopolů. Cechy a sdružení sice pomáhaly uvolňovat trh ze závislosti na 

lokálním vládci, nelze však hovořit o volném trhu. Spíše se jednalo o samostatně 

fungující obchodní systém, ze kterého lokální pán čerpal různé prostředky a 

dokud se mu jich v požadované míře dostávalo, neměl důvod trh omezovat. Navíc 

všichni účastníci trhu museli respektovat postavení cechů a sdružení, jinak by jim 

prodej na trhu nebyl umožněn.  

 S růstem obchodu mezi provinciemi začala vznikat nová města a osídlení, 

která sloužila jako stanice pro cestující obchodníky nebo přímo jako tržní místo na 

půli cesty mezi většími městy. Mnoho z nich se nacházelo blízko pobřeží, aby 

byly přístupnější obchodníkům cestujícím po magistrále Tókaidó a po moři. 

Jedním z těchto měst bylo například přímořské město Sakai. To bylo důležitým 

producentem soli a rybářským střediskem. Navíc se nacházelo poblíž několika 

svatyní, takže se v něm často zastavovali poutníci. Kromě toho bylo také 

vyhlášené mezi aristokracií pro své horké lázně
147

.  Díky těmto novým opěrným 

bodům se usnadnilo budování a zlepšování cest, což umožňovalo bezpečnější 

přepravu většího množství zboží, stejně jako rozšířit nabídku o zboží, které 

předtím bylo jen velmi obtížně přepravitelné. To umožnilo rozrůstání i takových 

měst, v jejichž blízkosti chyběly potřebné zdroje, neboť nyní bylo možné je 

dovézt. 

 Větší počet lidí cestujících na větší vzdálenosti však neznamenal pouze 

zlepšení obchodu, ale také lepší šíření informací. Pro obchodníky během zastávek 
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na cestách bylo snadné zjistit, kde dostanou nejlépe zaplaceno a co se zrovna kde 

prodává. Stejně tak rolníci získali lepší představu o životních podmínkách 

v sousedních provinciích. Tento pohyb informací posiloval konkurenční boj mezi 

vojenskými rody na nové úrovni, kdy nyní museli soupeřit i o pracovní sílu.  

Nebylo neobvyklé, že na základě informací získaných na trhu bylo vyvoláno mezi 

rolníky i povstání za cílem dosáhnout lepších životních podmínek.  

 

3.4 Ekonomický růst v oblasti Kantó 

 V důsledku ekonomického růstu začal šógunát ztrácet jeden z nástrojů 

nepřímé kontroly, kterým byla ekonomická závislost ostatních provincií na Kjótu. 

Některé suroviny a výrobky nebylo z počátku možné sehnat jinde než v hlavním 

městě, stejně jako bylo velmi obtížné některé produkty prodat mimo trh hlavního 

města. Převážně šlo o luxusní a dovezené zboží a o mince. S ekonomickým 

růstem se situace změnila. Začalo vznikat více lokálních trhů, které se postupně 

rozrostly až v provinční obchodní centra. Zejména v oblastech s velkým 

ekonomickým potenciálem, jako byla oblast Kantó, tak začala vznikat nová 

ekonomická centra srovnatelná s Kjótem.  

Ekonomika středověkého Japonska závisela především na rýži. Platily se 

v ní daně, důchody a byla častým předmětem směnného obchodu a oblast Kantó 

byla ideálním místem k jejímu pěstování. Kromě obrovské roviny, rozlohou 

největší v celém Japonsku, a mnoha malých říček vhodných k zavlažování, se 

oblast zároveň nachází na přechodu subtropického a mírného pásma. To 

zajišťovalo dobré klimatické podmínky k pěstování rýže a ovoce. Navíc je půda 

v oblasti převážně černozem s velkým podílem vulkanického prachu, který ji činí 

velmi úrodnou
148

. Tento potenciál byl ještě více umocňován geografickou 

polohou oblasti, která z ní dělala bránu na sever Japonska. Údolí na severu oblasti 

v provincii Sagami představovalo nejschůdnější cestu do severnějších provincií. 

Jedinou alternativou byly cesty podél pobřeží nebo spletité vnitrozemní stezky.  

 Oblast Kantó z růstu obchodu značně profitovala. Místní rody například 

výměnou za ochranu kupců a jejich monopolu dostávali část výnosů z obchodu. 

                                                             
148 Kurobokucuči (黒木土), Kanno et al., Pedologist: 52, 2008. Str. 129-133 
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Díky strategické pozici byly navíc zavedeny mýtné brány sekišo
149

, které příjmy 

lokálních rodů dále zvyšovaly. Kamakura měla také tu výhodu, že ležela blízko 

magistrály Tókaidó a má skvělý přístup k moři. Do Kamakury si tak našlo cestu 

jak zboží přepravované po zemi, tak i těžší náklady přepravované po moři. Pokud 

tedy obchodníci mířili například do Kjóta a nechtěli přes husté lesy a pohoří, 

museli projít kolem Kamakury a absolvovat zhruba 487 km dlouhou cestu podél 

pobřeží po Tókaidó
150

. Během ní pak zaplatili mýtné, což je však neochránilo před 

bandity. Cesta po moři se tedy mohla jevit jako bezpečnější, ale jen na první 

pohled. Piráti, divoké vlny, útesy a bouře znesnadňovali obchod. Tím se 

Kamakuře otevírala jedinečná příležitost být centrem přeprodeje zboží z Kjóta 

severnějším provinciím a naopak.  

 Ačkoliv ekonomický růst přinášel značné výhody všem stranám, šógunát 

na něj nakonec doplatil. Ztratil své výsadní obchodní a ekonomické postavení a 

zároveň musel čelit nové konkurenci ze strany právě vzniklých ekonomických 

center, která z celkové situace těžila ještě více. To, spolu s postupnou ztrátou 

vlivu, z šógunátu udělalo pouhou lokální mocnost části východní oblasti Kansai a 

centrálního Japonska. Naproti tomu kamakurská vláda zaujala místo 

ekonomického a politického střediska na východě Japonska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
149 Mýtná brána sekišo (関所). 
150Přepočteno z mil uvedených v: William E. Deal, Handbook to Life in Medieval and Early 

Modern Japan, Oxford University Press, 2005. Str. 329 a 331. 
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Závěr 

 Kamakurské vládě se podařilo po mnoha stránkách osamostatnit a stát se 

svébytným správním centrem. Nikdy se jí však nepodařilo dosáhnout nezávislosti 

na centrální vládě po formální stránce. Absence císaře a hodnosti velkého 

generála uvrhovala Kamakuru do závislého postavení, ze kterého se jí nepodařilo 

vymanit. Tato frustrující skutečnost se začala zpočátku projevovat gesty vzdoru, 

jakými bylo například používání titulu oblastního správce, odmítání finančně 

přispívat na chrám v Ise a neochota se vojensky angažovat na straně šógunátu. 

Močiudžiho politika byla už jen jakýmsi vyvrcholením trvající nespokojenosti 

s hierarchicky nižším postavením. 

 Když se Udžimicu jmenoval oblastním správcem, dal tím najevo, že se 

necítí být pouhým kancléřem, nýbrž šógunovi rovnocenným spojencem s vlastní 

politikou. I když šógunátu přislíbil pomoc během nepokojů Meitoku, příliš 

s podporou nespěchal. Jeho následovník Micukane se dokonce netajil ambicemi 

stát se šógunem. Micukane měl silné postavení a tehdejší šógun Jošimoči byl na 

přelomu století pouhým chlapcem, kdežto Micukane se těšil již dospělému věku. 

Svou šanci během nepokojů Óei ale propásl a musel se smířit s hodností 

oblastního správce. Jeho syn Močiudži v pokusech o získání titulu šóguna zašel 

tak daleko, že zanedbával řízení oblasti Kantó. Jeho jednání se mu však vymstilo, 

ztratil podporu rodu Uesugi a byl nakonec odstraněn. 

  Hlavním důvodem osamostatnění Kamakury byly široké pravomoci 

kancléře, který v rozhodování nemusel čekat na rozkazy shora. Byl sice povinnen 

respektovat některá centrální rozhodnutí, ale sem tam si mohl dovolit udělat 

drobné výjimky a kompromisy. V době ekonomického růstu, který dal vzniku 

novým ekonomickým centrům, se závislost oblasti Kantó na Kjótu snížila pouze 

na formální rámec. To dále upevnilo kancléřovo postavení a umožnilo mu 

z ekonomického růstu získávat i značné prostředky. Ty mimo jiné vynakládal na 

odměny lokálním rodům, ze kterých si vytvořil vlastní vazaly a základnu vojenské 

podpory. Geografické podmínky navíc oblast Kantó izolovaly a usnadnily 

budování lokálních vazeb a administrativního systému centralizovaného v 

Kamakuře.  Šógun nepodnikal žádná opatření k omezení vlivu kamakurského 

kancléře, jelikož byli spojenci a příbuznými. Tím se kancléři nabízela možnost 

dlouhodobě udržovat symbiotický vztah, který si od něj akorát žádal uznávání 
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svrchovanosti šóguna. Druhou možností bylo přetrhat vazby na Kjóto, což by 

nutně vedlo k vojenskému konfliktu. 

 Separatismus Kamakury tedy probíhal plynule a povětšinou poklidně 

během celého 14. století. Proces však nikdy nedovršil fáze, která by znamenala 

přetržení vazeb s Kjótem. Ve chvíli kdy se k ní začal přibližovat, což bylo za 

vlády Micukaneho, šógunát zasáhl; obrátil se na rod Uesugi, aby situaci 

kontroloval. Micukaneho následník Močiudži se snažil sice Uesugiů zbavit, jeho 

snaha však skončila jeho porážkou a následnou smrtí. Kamakurským vládcům se 

nikdy nepodařilo dosáhnout formální samostatnosti. 
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