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Japonsko -日本国 
 

 

  císařský ostrovní stát ve východní Asii 

 jméno Japonska doslova znamená Země vycházejícího 
slunce: 日 (ni, slunce) 本 (hon, původ) 国 (koku, země). 

 Symbolem Japonska je sopka Fudži (Fudži-san) 



Poloha Japonska 



Fakta o Japonsku 
 Hlavní město          - Tokio (東京, Tókjó) 

 Rozloha                   - 377 835 km²  

 Nejvyšší bod           - Fudži (3776 m n. m.) 

 Počet obyvatel        - 127 417 244 

 Hustota zalidnění  - 337 ob. / km² 

 Úřední jazyk           - japonština 

 Náboženství            - šintoismus (54%), buddhismus (46%) 

 Státní zřízení          - konstituční monarchie 

 Měna                       - japonský jen (JPY) 

 



Geografie Japonska 
 Japonsko leží na východním okraji asijského kontinentu. 

Stát je tvořen řetězem ostrovů v západní části Tichého 
oceánu - Hokkaidó(北海道), Honšú (本州, největší 
ostrov), Šikoku (四国), a Kjúšú  

    (九州). Japonsko je země z velké části hornatá a pokrytá 
lesy. Japonsko se nachází na hranici tří tektonických desek, 
proto se zde vyskytují častá zemětřesení. Podnebí Japonska 
je oceánické, vlhké a monzunové, ale díky rozloze země se 
klima v různých oblastech liší.  



Administrativní dělení Japonska 
  Japonsko se dělí na 47 prefektur. 

Hlavní město Japonska Tokio (東
京) má 8,2 milionů obyvatel, 
včetně předměstí až cca 12 
milionů. Tokio není v Japonsku 
oficiálně město. Jde o jednu 
z několika prefektur (3 - 6), které 
tvoří souvislé osídlení v zahraničí 
označované jako Tokio, přesněji 
jako Velké Tokio. Na území 
prefektury Tokio se pouze 
nachází vládní budovy, císařský 
palác a centrum oblasti. Naopak 
1/3 prefektury je pokryta horami a 
lesy. 



Prehistorie Japonska 
 

 Archeologické nálezy ukazují, že Japonsko bylo osídleno ranými humanoidy přibližně před 
500 tisíci lety v průběhu starší doby kamenné. V opakujících se ledových dobách, které 
probíhaly v posledním 1 milionu let, bylo Japonsko pravidelně spojováno 
s asijským kontinentem pevninskými mosty (přes Sachalin na severu a pravděpodobně 
přes Kjúšú na jihu), čímž byla umožněna migrace lidí, zvířat a rostlin z oblastí 
dnešní Číny a Koreje na japonské ostrovy. 

 S koncem poslední doby ledové a globálním oteplením se na přelomu střední a mladší doby 
kamenné – kolem roku 11 tisíc před naším letopočtem – objevila kulturaDžómon (Jomon), 
která byla charakteristická polo-kočovnou společností lovců a sběračů a výrobou nejstarší 
známé keramiky na světě. Předpokládá se, že příslušníci kultury Džómon jsou předchůdci 
prvních Japonců a dnešního národa Ainu. 

 Začátek období Jajoi kolem roku 300 př. n. l. je spojený s příchodem nových technik 
z asijského kontinentu, jako je pěstování rýže, stejně jako s masivní migrací 
z nejrůznějších částí Asie – z Korey a Číny), především pak z oblastí Pekingu a Šanghaje, a 
z jihu po moři. Nicméně několik současných studií ukazuje, že období Jajoi je o 5 až 6 
století delší, než se původně předpokládalo, neboť masivní migrace je nutná k vysvětlení 
razantního vzrůstu populace. Ze 3. století př. n. l. pochází první historicky doložitelný 
název Japonska, čínský znak 倭 Wa. 
 



Politika Japonska 
Japonsko je konstituční monarchie, kde moc císaře je maximálně omezena. Jeho funkce je pouze 

reprezentativní, ústava z roku 1947 definuje jeho pozici takto: „Císař je symbol státu a jednoty národa, 
odvozuje svou moc a postavení od vůle národa, v němž tkví nezávislá moc“. Nepřímo je tedy řečeno, že 
Císař již není pozemský potomek bohů, ale běžný monarcha. Toto prohlášení učinil císař Hirohito. Moc 
drží v rukou převážně japonský premiér a další zvolení členové Národního shromáždění, zatímco 
svoboda volby spočívá na japonských občanech.[1] Císař působí především jako hlava státu při 
diplomatických příležitostech. Současným císařem je Akihito. Jeho nástupcem na trůně je Naruhito, 
korunní princ Japonska. 

Japonským zákonodárným orgánem je Národní shromáždění, dvoukomorový parlament. Skládá se 
z Poslanecké sněmovny, která má 480 členů, volených každé čtyři roky nebo při předčasných volbách, a 
Sněmovny rádců s 242 členy, volených na šestileté období. Aktivní volební právo mají osoby starší 20 let, 
volí se tajně do všech zastupitelských úřadů.[2] Liberálně demokratická strana (LDP) byla u moci od 
roku 1955 až do roku 2009, s výjimkou krátkodobé koaliční vlády zformované opozičními stranami 
v roce 1993.[3] Největší opoziční stranou byla po desetiletí sociálně liberální Demokratická strana 
Japonska (DPJ), které poprvé a s velkým náskokem zvítězila v předčasných parlamentních volbách 
v srpnu 2009.[4] 

Premiér je hlavou vlády, je jmenován japonským císařem poté, co je navržen parlamentem, a Poslanecká 
sněmovna mu musí vyslovit důvěru. Mezi jeho důležité pravomoci patří jmenování a odvolávání 
ministrů, z nichž většina musí být členy parlamentu. V současnosti slouží jako předseda japonské 
vlády Jošihiko Noda. 

Historicky byl japonský politický systém ovlivněn hlavně Čínou. Nicméně ke konci 19. století byl právní 
systém z velké části založen na evropském právu, zejména pak na systému ve Francii a Německu. 
Například v roce 1896 japonská vláda zavedla občanský zákoník založený na německém modelu. 
S poválečnými změnami zůstává tento zákoník platný i v dnešním Japonsku.[5] Moc zákonodárná 
náleží japonskému Národnímu shromáždění. Současná ústava vyžaduje, aby císař vyhlásil legislativu, 
která prošla parlamentem, aniž by mu dávala pravomoc zákon odmítnout. Moc soudní je v Japonsku 
rozdělena do 4 základních stupňů: Nejvyšší soud a 3 stupně nižších soudů. 

 



Tokio 



Budova parlamentu v Nagatačó v Tokiu 



Ekonomika Japonska 

 Japonská ekonomika je třetí největší 
na světě a dá se označit za asijskou 
ekonomickou velmoc. Největší růst 
zaznamenala v druhé polovině 20. 
století, když v 60. letech rostla 
průměrně o 10 % ročně, v 70. pak o 
5 %. Zaměřuje se hlavně 
na průmysl – výrobu automobilů, 
dopravních prostředků, elektroniky, 
strojírenství. Těží ze vzdělané a 
disciplinované pracovní síly, 
v posledních letech ji ale 
trápí deflace. 

Japonská Toyota je jedním z 
největších výrobců automobilů na 

světě. 



Kultura Japonska 
 Velmi známé je japonské umění krásného písma - kaligrafie, 

komiksy - manga (čtou se, jak je pro Japonsko typické, zprava 
doleva), origami (skládačky z papíru), ikebana(umění 
aranžování květin), a čajové obřady. 

 Významným symbolem Japonska je i kimono (tradiční 
japonský oděv), mnohdy viděný na umělkyních 
zvaných gejša (společnice, které baví tradičními tanci, hrou na 
hudební nástroje, příjemnou konverzací apod.); třebaže se 
jako běžný oděv již téměř nenosí, často (v rodinách či u osob 
ctících tradici) je používán při významných příležitostech 
(svatba ap.) 

 Tradiční japonské divadlo nó a japonské divadlo kjógen byly 
vyhlášeny jako světové nemateriální kulturní dědictví 
UNESCO. 
 



Náboženství 
 Hlavními japonskými náboženstvími 

jsou šintoismus a budhismus. 
Specifikou Japonska je, že většina lidí 
se hlásí k oběma hlavním 
náboženstvím. Běžně se uvádí údaje 
cca 70% šintoisté, 30% buddhisté. 
Tyto údaje je však třeba považovat za 
zavádějící, jelikož většina Japonců 
pouze udržuje některé národní zvyky, 
tradice a pověry (lze srovnat s tím, 
když český ateista slaví Vánoce). 
Běžně je v šintoistické svatyni koutek 
pro buddhisty a naopak. 
Ke křesťanství se hlásí 1 % obyvatel 
(podle jiných údajů až 6 %). V zemi 
také působí mnoho sekt, které tato 
náboženství kombinují. 

Japonská Gejša 



Zajímavosti 
 Bonsaj - (zakrslý stromeček, jehož vzhled má napodobovat tvary velkých stromů v přírodě) 

 Kamikaze - („božský vítr“ – sebevražední letci za 2. sv. války) 

 karate - bojové umění 

 Katana - japonský samurajský meč lehce šavlovitého tvaru 

 Nindža - nájemný vrah, špión 

 Sakura - japonská třešeň 

 Samuraj - bojovník, ekvivalent evropského rytíře 

 Seppuku, vulgárně harakiri - obřadná sebevražda mečem pro zachování cti 

 Suši - tradiční japonské jídlo připravované z rýže, ryb a mořských řas 

 Tsunami, též cunami (z výrazu 津波 znamenajícího vlna v přístavu) - jedna nebo několik po 
sobě jdoucích vln na hladině moře, které vznikají při silném zemětřesení pod hladinou moře, 
podmořském sesuvu nebo dopadu meteoritu do moře nebo jeho blízkosti 

 



Atomové výbuchy v Japonsku 
6. a 9. srpna 1945 
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