


Japonsko日本

Hlavní město – Tokio

Počet obyvatel - 126,726,596 (2019)

Rozloha - 377 835 km²

Více než 6800 ostrovů, na 4 největších žije 94 % 
obyvatel

• Honšú

• Hokkaidó

• Kjúšú

• Šikoku

Jazyk: japonština

Měna – japonský jen (¥) 100 JPY = 21.2530 Kč
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Náboženství

• Šintoismus

• Buddhismus



Státní zřízení

Konstituční monarchie

Císař má především ceremoniální funkci, nemá politickou moc.

Současně je veleknězem (hlavou) šintoistického náboženství.

125. císař - Akihito (Heisei) - Abdikace 30. dubna 2019

126. císař - Naruhito (Reiwa) 

Od 1. května 2019, 22. října – korunovace



Japonský čajový obřad - historie



Historie

• Čaj byl dovezen z Číny koncem 6.stol.

• Čajový obřad byl dovezen v 9.stol 

buddhistickým mnihem Eichū při návratu z Číny

• Čaj byl podán císaři, který ihned vydal nařízení o 

zahájení pěstování čaje

• Další 3.stol pak trvalo než se čajový ceremoniál stal

duchovní praxí

• Ve 13.stol se pak čaj stal symbolem určitého statusu

(samurajové, šlechta..)

• Soutěže, čajové slavnosti

• Svoji podobu dostal čajový festival v 15. a 16. stol



•Od 16. stol. se pití čaje rozšířilo do 

všech společenských vrstev

•Tři čajový mistři - Murata Šukó, 

Džóó, Son no Rikjú

•Murata Šukó - považován za 

zakladatele cesty čaje

•Džóó - ustanovil nový čajový ideál

wabi

•Sen no Rikjú



Sen-no Rikjú

v 16. století pozvedl čanoju k naprosté dokonalosti a stal se 

nejuznávanějším čajovým mistrem

stanovil závazná pravidla, jež jsou s úctou dodržována dodnes

Definoval také čtyři základní principy -

harmonie – wa, úcta – kei, klid – džaku a čistota – sei



Japonský čajový obřad

Tradiční rituál ovlivněný zen buddhismem

Práškový zelený čaj matcha obřadně připravován čajovým 
mistrem a servírován malé skupině hostů během poklidného 
sezení.

Cílem je:

naprosté odpoutání mysli člověka od každodenních starostí a 
událostí

dokonalé očištění mysli, které přináší duši vyrovnanost a klid

vzájemné propojení všech pěti smyslů, těla a mysli do takové míry, 
že dosáhneme naprosté duševní harmonie



Sadó x Čanoju

Sadó nebo čadó (Cesta čaje)

• Učení o čajovém obřadu.

• Životní filozofie zahrnující náboženský aspekt, morálku, 

estetiku, kázeň a společenské vztahy.

Čanoju (doslova „horká voda na čaj”)

• Samotný obřad či ceremoniál

• Různé formy čajového obřadu

• Je velmi formální a má pevně stanovená pravidla



Dvě základní 
formy čajového 
obřadu

• Hosté obslouženi sladkostmi a šálkem slabého 
čaje Usuča

• Časově docela krátký

Čakai (shromáždění k čaji)

• Sestávající se z jídla, dvou ceremonií 
(spojených s kotlíkem), z dvou typů sladkostí, 
silného čaje koiča, a slabého čaje usuča

• Omezený počet lidí v malém čajovém 
domečku

• Může trvat i několik hodin

Čadži (čajová událost)



Čanoju - čadži

Formální čanoju lze rozdělit na čtyři části:

▪ první sezení s podáváním lehkého pokrmu kaiseki,

▪ krátkou přestávku nakadači,

▪ hlavní část goza-iri s podáváním hustého čaje koiča

▪ a závěrečnou část, při níž se podává řídký čaj usuča.

Celý obřad vyžaduje něco kolem čtyř hodin.



Místo konání

V malém čajovém domku „sukija“, který je rozdělen na dvě části

◦ vlastní čajový pokoj (čašicu)

◦ přípravnu hostitele (mizuja)

Čajová zahrada, přes kterou vede stezka (rodži)

U vstupu do čajové zahrady – malá místnost (genkanu) a 

převlékárna (joricuki)



Japonský čajový 
obřad v ČR

•Čajomírfest

•čajová škola na Kampě



Nástroje

Čakin - obdelníkové, lněné plátno

Fukusa - čtvercové hedvábné plátno

Hišaku - dlouhá bambusová naběračka

Tana – doslovně police, kus dřevěného nebo

bambusového nábytku

Čavan - čajová miska

Ča-ire a nacume - čajová krabička se objevuje se 

ve dvou stylech, jako natsume a cha-ire

Čašaku - čajové naběračky jsou vyřezávány z 

jednoho kusu bambusu nebo slonoviny

Časen– čajové metličky jsou vyráběny z jednoho

kusu bambusu



Matcha

•Japonský čaj pěstovaný ze speciálního
zeleného čaje

•Patří mezi nejstarší z japonských čajů, 
které se pěstuj ve stnínu - 800 let

•rozemílá se na žulových mlecích 
kamenech na jemný žlutozelený prášek 
– se našlehá s vodou, aby vznikl nápoj s 
bohatou chutí a vůní

•Mezi oblíbené použití patří zmrzlina ze 
zeleného čaje, gelato, ovocné nápoje, 
latté a čokolády



https://www.youtube.com/watch?v

=KfDTuNyup9Y&t=149s

https://www.youtube.com/watch?v=KfDTuNyup9Y&t=149s
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