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DESET LET ČESKO-JAPONSKÝCH VZTAHŮ
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âeskoslovensko-japonské a ãesko-japonské

diplomatické styky pro‰ly za dobu od vzniku sa-

mostatného ãeskoslovenského státu v fiíjnu 1918

do dne‰ního dne nûkolika etapami, pfiiãemÏ kaÏ-

dá z nich se li‰ila zahraniãnûpolitick˘m rámcem

a s tím související intenzitou a charakterem vzá-

jemn˘ch kontaktÛ. Z tohoto pohledu je dozaji-

sta pfiíjemné sledovat, Ïe v souãasné dobû se na-

cházíme v etapû nejpfiíznivûj‰í, kdy vzájemné

vztahy mezi obûma státy nejsou zatíÏeny Ïádn˘-

mi problémy a mohou se ve v‰ech oblastech ús-

pû‰nû rozvíjet, pfiiãemÏ pokrok vûdy a techniky

do znaãné míry minimalizuje dokonce i dfiívûj‰í

limitující faktor v podobû znaãné geografické

vzdálenosti.

I. Uznání samostatného ãeskoslovenského státu

a navázání diplomatick˘ch stykÛ v roce 1920

Základy zahraniãní politiky samostatného

ãeskoslovenského státu byly je‰tû pfied oficiál-

ním vyhlá‰ením vzniku âeskoslovenské repub-

liky 28. fiíjna 1918 poloÏeny v ãinnosti âesko-

slovenské národní rady (âSNR, pÛvodnû Ná-

rodní rady ãesk˘ch a slovensk˘ch zemí), která

byla ustavena v únoru 1916 v PafiíÏi. Tak napfií-

klad Francie uznala âSNR listem ministra za-

hraniãních vûcí z 29. ãervna 1918 „jako nejvy‰-

‰í orgán spravující v‰echny zájmy národa a jako

prv˘ základ budoucí ãeskoslovenské vlády". Ob-

dobné uznání obsahovala také deklarace Velké

Británie z téhoÏ dne. Zakrátko byly sjednány

rÛzné dokumenty, ve kter˘ch jednotlivé velmoci

vyjádfiily ochotu udrÏovat oficiální styky

s âSNR, pfiiãemÏ prvním takov˘m dokumen-

tem bylo ujednání âSNR s vládou Velké Britá-

nie ze 3. záfií 1918.

Zfiízení ãeskoslovenského zastoupení v Japon-

sku bylo, stejnû jako ustavení zastupitelsk˘ch

úfiadÛ v Rusku a v âínû, úzce spjato s ãinností

ãeskoslovensk˘ch legií na Sibifii.

V dubnu 1918 nav‰tívil Japonsko cestou

z Ruska do Spojen˘ch státÛ tehdej‰í pfiedseda

âSNR a pozdûj‰í první prezident âeskosloven-

ské republiky Tomá‰ Garrigue Masaryk. Vedoucí

osobnosti ãeskoslovenského odboje byly tehdy

v Japonsku prakticky neznámy, ale díky podpofie

zastupitelsk˘ch úfiadÛ Francie, Velké Británie

a USA dostal Masaryk pfiíleÏitost informovat zá-

stupce japonského ministerstva zahraniãních vû-

cí o situaci v sovûtském Rusku, o problematice

ãeskoslovensk˘ch legií a o jejich pfiesunu pfies

území Sibifie.

Kontakty ãeskoslovenského zahraniãního od-

boje s japonskou vládou, které byly navázány pfii

organizování protisovûtského povstání ãs. legií

koncem ãervna 1918 a následné japonské vojen-

ské intervence, se staly v˘chozím momentem pfii

formování ãeskoslovensko-japonsk˘ch oficiál-

ních vztahÛ. Styky s ãs. legiemi, kter˘m Japon-

sko dodávalo zbranû, uniformy a dal‰í vojensk˘

materiál, a spolupráce pfii jejich pozdûj‰í evaku-

aci, kdy Japonskem projelo celkem 36 legionáfi-

sk˘ch transportÛ, naléhavû vyÏadovaly, aby vzá-

jemné vztahy byly co nejrychleji oficiálnû upra-

veny.

Deklarací z 9. záfií 1918 japonská vláda uzna-

la ãeskoslovenskou armádu za spojeneckou,

uznala právo âSNR vykonávat nad ní svrchova-

nou moc a vyjádfiila pfiipravenost navázat styky

„s fiádnû ovûfien˘mi zástupci" âSNR v otázkách

spoleãn˘ch zájmÛ ãeskoslovensk˘ch a japon-

sk˘ch ozbrojen˘ch sil na Sibifii.

V˘voj vnitropolitické a mezinárodní situace

a rostoucí mezinárodní prestiÏ âSNR vytvofiily

potfiebné podmínky pro pfiemûnu âSNR v do-

ãasnou ãeskoslovenskou vládu 26. záfií 1918.

O ustavení doãasné ãs. vlády byly následnû vlá-

dy zemí Dohody informovány nótou ze 14. fiíj-

na 1918, ve které jiÏ byli konkrétnû uvedeni zá-

stupci ministerské rady pfii jednotliv˘ch spoje-

neck˘ch vládách s tím, Ïe „diplomatiãtí zástupci

v Japonsku a Srbsku budou jmenováni pozdûji".

Po vyhlá‰ení samostatné âeskoslovenské re-

publiky Národní v˘bor oficiálnû oznámil, Ïe se

ujal fiízení vefiejné správy a Ïe zfiídil pro úãely sty-

ku s cizími zastupitelsk˘mi úfiady prozatímní v˘-

bor pro vûci zahraniãní. Následn˘m jmenová-

ním vedoucích pfiedstavitelÛ pafiíÏské doãasné

vlády Edvarda Bene‰e a Milana Rastislava ·tefá-

nika do vlády v‰enárodní koalice do‰lo de facto

k potvrzení kontinuity s doãasnou vládou a zmí-

nûn˘ prozatímní v˘bor pro vûci zahraniãní

v únoru 1919 splynul s ministerstvem zahraniã-

ních vûcí, které do té doby neformálnû existova-

lo v PafiíÏi.

Ministr vojenství M. R. ·tefánik zaãal na

území Ruska, âíny a Japonska zfiizovat celou fia-

du zastoupení nejrÛznûj‰ích typÛ a názvÛ. Tato

zastoupení, jejichÏ ãinnost byla bezprostfiednû

spojena s pÛsobením ãs. legií na Sibifii, plnila

kromû vojensk˘ch i politické, konzulární, hos-

podáfiské a kulturní funkce a po odchodu ãs. le-

gií byla vût‰ina z nich zru‰ena. Diplomatická

aktivita ·tefánika na poli ãeskoslovensko-japon-

sk˘ch vztahÛ spadá pfiedev‰ím do období jeho

pobytu v Japonsku v fiíjnu-listopadu 1918. Teh-

dy, zfiejmû na základû plné moci od T. G. Masa-

ryka ze srpna 1918, navázal oficiální kontakty

s japonskou vládou i diplomaty spojeneck˘ch

státÛ a dekretem z 8. listopadu 1918 zfiídil v To-

kiu legionáfiské zastoupení vedené Václavem

Nûmcem. V dekretu bylo uvedeno, Ïe „poãínaje

19. 11. 1918 kpt. dr. V. Nûmec jest povûfien ve-

dením Úfiadovny âSNR v Tokiu. Vyfiizovati bu-

de bûÏné vûci administrativní, sledovati v‰echny

zjevy t˘kající se ãs. vûci, o nichÏ bude podávati

fiádné zprávy místopfiedsedovi âSNR gen. ·tefá-

nikovi. Bude jednati s úfiedními kruhy japon-

sk˘mi i spojeneck˘mi… Úkol jeho odpovídá

úkolu, kter˘ za normálních pomûrÛ b˘vá svûfien

vojenskému pfiíruãímu".

Následné pÛsobení V. Nûmce v Japonsku bylo

do znaãné míry poznamenáno spory o kompe-

tence mezi ãs. ministerstvem obrany a ãs. minis-

terstvem zahraniãních vûcí. Ve snaze zajistit tokij-

skému úfiadu diplomatick˘ charakter M. R. ·te-

fánik opakovanû písemnû potvrdil jmenování

V. Nûmce „vojensk˘m attaché a chargé d’affaires

vlády republiky ãeskoslovenské u císafiské vlády

japonské", av‰ak toto povûfiení je ponûkud zpo-

chybnûno nejen podfiízením V. Nûmce nediplo-

matickému legionáfiskému Úfiadu mimofiádné-

ho plnomocníka âSR pro Dáln˘ v˘chod se síd-

lem v Charbinu, ale také postojem samotn˘ch

japonsk˘ch úfiadÛ – v oficiální korespondenci

japonské ministerstvo zahraniãních vûcí nadále

naz˘valo V. Nûmce pouze delegátem Národní

rady, pfiestoÏe sám V. Nûmec pouÏíval dopisní

papíry s hlaviãkou „âeskoslovenská Republika,

Chargé d’Affaires v Tokiu".

Je zajímavé, Ïe ani v rámci Ministerstva zahra-

niãních vûcí âSR neexistoval jednoznaãn˘ v˘-

klad jeho postavení, neboÈ je‰tû ve zprávû ãs. vel-

vyslance v Japonsku Karla Hally „Pfiehled úfiední

ãinnosti z let 1918-1928" z bfiezna 1929 se uvá-

dí: „…dnem 19. dubna 1919 uznala japonská

vláda kapitána Václava Nûmce jako prvního

Chargé d’Affaires âeskoslovenské republiky…"

Konkrétní doklad o japonském uznání diploma-

tického statutu V. Nûmce se v‰ak v ãesk˘ch ar-

chivech nezachoval a M. R. ·tefánik nejenÏe ne-

obdrÏel od vlády Ïádnou jinou plnou moc kromû

jiÏ zmínûné plné moci od pfiedsedy âSNR ze

srpna 1918, ale ani nepfiedloÏil Nûmcovo povû-

fiení vládû ke schválení. Lze konstatovat, Ïe pfies

Z HISTORIE ČESKOSLOVENSKO-JAPONSKÝCH A ČESKO-JAPONSKÝCH DIPLOMATICKÝCH STYKŮ

Dne 1. ledna 1993 vznikla samostatná âeská republika a my letos slavíme  jiÏ desáté v˘roãí navázání diplomatick˘ch
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„Jonan Maru“, jedna ze sedmi japonsk˘ch lodí najat˘ch pro evakuaci ãeskoslovensk˘ch legií do vlasti. (Archiv PhDr. Zlaty Fofitové)
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snahu ·tefánika nebyl zastupitelsk˘ úfiad V. Nûm-

ce nikdy chápán jako plnohodnotn˘ zastupitel-

sk˘ úfiad âSR, a tak jeho postavení vÛãi pfiijíma-

jícímu státu bylo komplikované.

Názory historikÛ na charakter zastupitelského

úfiadu pod vedením V. Nûmce a jeho uznání ze

strany japonsk˘ch úfiadÛ nejsou jednotné, ale

v˘raznû pfievaÏuje názor, Ïe diplomatické styky

mezi âSR a Japonskem byly formálnû navázány

aÏ dnem 12. ledna 1920, kdy japonská strana

prostfiednictvím svého velvyslance v PafiíÏi K. Ma-

cuiho nótou informovala tamního ãs. chargé

d’affaires o udûlení agrément pro Karla Perglera,

prvního ãs. vyslance v Japonsku. Krátce poté,

14. dubna 1920 K. Pergler pfiedal v Tokiu povû-

fiovací listiny do rukou korunního prince Hiro-

hita.

Dne 17. fiíjna 1921 bylo v Praze zfiízeno ja-

ponské vyslanectví a jeho vedením byl povûfien

chargé d’affaires ad interim Kosaku Tamura.

První japonsk˘ vyslanec Harukazu Nagaoka,

kter˘ obdrÏel agrément 1. ãervence 1921, pfiedal

povûfiovací listiny 29. listopadu 1921. V ãerven-

ci 1927 byl v Praze zfiízen také japonsk˘ hono-

rární konzulát.

Koncem fiíjna 1925 byla v Praze sjednána prv-

ní ãeskoslovensko-japonská obchodní dohoda

s doloÏkou nejvy‰‰ích v˘hod (podle svého ãlán-

ku XVIII vstoupila v úãinnost 30. fiíjna 1926,

tj. deset dní po v˘mûnû ratifikaãních listin),

o dva roky pozdûji v Ósace vznikl Japonsko-ães-

koslovensk˘ obchodní ústav a v Praze byla usta-

vena âeskoslovensko-japonská obchodní komo-

ra. âeskoslovensko-japonské vztahy se mezi dvû-

ma svûtov˘mi válkami rozvíjely pfiedev‰ím v ob-

chodní sféfie. Vrcholem stykÛ pfied II. svûtovou

válkou byla neoficiální náv‰tûva bratra císafie,

prince Takamacua, s chotí, princeznou Kikuko,

v âeskoslovensku v únoru 1932.

Následující den po okupaci âSR nacistick˘m

Nûmeckem, ke které do‰lo 15. bfiezna 1939, ja-

ponská vláda pfiestala uznávat existenci ãesko-

slovenského státu a tím pfieru‰ila diplomatické

styky s âeskoslovenskem. âs. vyslanectví v To-

kiu bylo 17. bfiezna 1939 pfiedáno NûmcÛm

a tehdej‰í vyslanec Franti‰ek Havlíãek byl povû-

fien jeho likvidací, která trvala aÏ do poloviny

ãervence 1939. Nûmeck˘m konzulárním úfia-

dÛm v Japonsku byly pfiedány také ãs. honorár-

ní konzuláty, které ve 20. a 30. letech vznikly

v Tokiu, Jokohamû, Ósace a Kóbe. Japonské

ministerstvo zahraniãních vûcí po celou tuto

dobu ponechalo vyslanci Havlíãkovi diploma-

tické v˘sady. Po ukonãení ãinnosti ãs. vyslanec-

tví se dr. Havlíãek v záfií 1939 pfiihlásil ke spo-

lupráci u Správy vûcí zahraniãních Národního

V˘boru âeskoslovenského v PafiíÏi a v prosinci

1939, po uznání Národního V˘boru âeskoslo-

venského ze strany Velké Británie, také prezi-

dentu Edvardu Bene‰ovi v Lond˘nû telegramem

prostfiednictvím britského velvyslanectví v To-

kiu. V rámci moÏností pak aÏ do svého zatãení,

témûfi roãního vûznûní a následného odjezdu do

Lond˘na podával ãs. exilu zprávy z Japonska

a Dálného v˘chodu.

Rozhodnutím exilové lond˘nské vlády vstou-

pila âeskoslovenská republika 9. prosince 1941

do váleãného stavu s Japonskem. 26. ãervence

1945 ãeskoslovenská vláda podepsala Postupim-

skou deklaraci, v níÏ byly obsaÏeny i podmínky

kapitulace Japonska a rámcové dohody jeho po-

váleãného v˘voje.

II. Obnovení diplomatick˘ch stykÛ mezi âesko-

slovenskem a Japonskem po II. svûtové válce

Vzhledem k zásadní zmûnû ãeskoslovenské

zahraniãnûpolitické orientace po roce 1945

a zmûnû politického a hospodáfiského systému

âeskoslovenska v únoru 1948 se ãeskosloven-

sko-japonské vztahy odvíjely v závislosti na

vztazích mezi Sovûtsk˘m svazem a Japonskem.

V záfií 1951 se ãeskoslovenská vláda odmítla

pfiipojit k separátní mírové smlouvû s Japon-

skem a cesta k obnovení diplomatick˘ch stykÛ

mezi âeskoslovenskem a Japonskem se otevfiela

aÏ po vydání spoleãného sovûtsko-japonského

prohlá‰ení z fiíjna 1956, kter˘m do‰lo k ukonãe-

ní váleãného stavu a obnovení diplomatick˘ch

stykÛ mezi SSSR a Japonskem.

K obnovení diplomatick˘ch stykÛ mezi âes-

koslovenskem a Japonskem po II. svûtové válce

a zároveÀ jejich pov˘‰ení na úroveÀ velvyslanec-

tví do‰lo krátce poté, 13. února 1957, kdy byl

v Lond˘nû sjednán a podepsán Protokol o ob-

novení normálních stykÛ mezi âeskoslovenskou

republikou a Japonskem. Protokol podepsali

velvyslanci obou zemí ve Velké Británii – za

âSR velvyslanec Jifií Hájek a za Japonsko velvy-

slanec Haruhiko Ni‰i. Národní shromáÏdûní vy-

slovilo s Protokolem souhlas 6. bfiezna 1957

a prezident republiky jej ratifikoval 22. bfiezna

1957. Podle svého ãlánku 6 Protokol nabyl

úãinnosti v˘mûnou ratifikaãních listin, ke které

do‰lo v Lond˘nû 8. kvûtna 1957.

Prvním pováleãn˘m velvyslancem Japonska

byl jmenován ·iro‰iãi Kimura, kter˘ pfiedal po-

vûfiovací listiny 15. listopadu 1957. První pová-

leãn˘ ãs. velvyslanec Ladislav ·imoviã pfiedal po-

vûfiovací listiny 24. prosince 1957, do té doby

vedl ãs. zastupitelsk˘ úfiad v Tokiu od srpna

1957 chargé d’affaires ad interim Zdenûk Hrd-

liãka.

âs. vyslanec dr. Franti‰ek Havlíãek pfiedává dûkovné dopisy a
brou‰ené vázy za zásilku knih pro praÏsk˘ Orientální ústav pfied-
sedovi Japonsko-ãeskoslovenské spoleãnosti hrabûti N. Ogasawaro-
vi a dal‰ím ãlenÛm spoleãnosti na ãs. vyslanectví v Tokiu 13. dub-
na 1933. (Archiv dr. Jana Levory)

Japonsk˘ ministr zahraniãních vûcí Aiiãiró FudÏijama s velvysla-
neck˘m radou âSR dr. ZdeÀkem Hrdliãkou, Tokio 1958.
(Archiv dr. Vûny Hrdliãkové)

Podepsání obchodní dohody mezi Japonskem a âSR v Tokiu v r. 1959. Zástupce ministra zahraniãních vûcí
pan Hisanari Jamada a ãeskoslovensk˘ velvyslanec v Tokiu dr. Ladislav ·imoviã.
(Archiv dr. Vûny Hrdliãkové)

Projev ãeskoslovenského velvyslance dr. Z. Hrdliãky v japonské televizi na protest proti oku-
paci âSSR spojeneck˘mi vojsky pûti zemí Var‰avské smlouvy, Tokio 28. 8. 1968.
(Archiv dr. Vûny Hrdliãkové)
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Pfies rozdílná spoleãenská zfiízení existovaly

mezi obûma zemûmi v období 1957-1989 v po-

litické oblasti bezkonfliktní, i kdyÏ pomûrnû

málo intenzivní styky.

Základem pro rozvoj hospodáfisk˘ch stykÛ se

stala Obchodní smlouva mezi âeskoslovenskou

socialistickou republikou a Japonskem, která by-

la podepsána v Tokiu 15. prosince 1959 (tehdy

je‰tû jako Obchodní smlouva mezi âeskosloven-

skou republikou a Japonskem) a vstoupila v úãin-

nost dnem v˘mûny ratifikaãních listin 26. záfií

1960.

Krátce po obnovení diplomatick˘ch stykÛ do-

‰lo také k prvním kontaktÛm po linii parlamen-

tÛ – první oficiální japonská parlamentní delega-

ce v ãele s poslancem N. Ni‰imurou nav‰tívila

âSR v ãervenci-srpnu 1959, reciproãní náv‰tûva

ãs. parlamentní delegace v ãele s místopfiedsedou

Národního shromáÏdûní dr. ·kodou probûhla

v kvûtnu 1961 a dal‰í v˘mûny parlamentních de-

legací následovaly. Koncem roku 1964 byla

v Národním shromáÏdûní ustavena ãs.-japonská

parlamentní skupina.

Za pfielom v oblasti politick˘ch kontaktÛ lze

povaÏovat rok 1967, kdy nejdfiíve japonsk˘ mi-

nistr zahraniãních vûcí Takeo Miki v ãervenci

1967 nav‰tívil âSSR, pfiiãemÏ se jednalo o his-

toricky první oficiální náv‰tûvu ãlena japonské

vlády v âSSR, a následnû se ministfii zahraniã-

ních vûcí Václav David a Takeo Miki setkali

k jednání v záfií 1967 na 23. zasedání Valného

shromáÏdûní OSN v New Yorku.

Jedinou dal‰í stykovou akcí na úrovni minist-

ra byla pfied událostmi ze srpna 1968 náv‰tûva

ministra dopravy Jasuhiro Nakasoneho v âSSR

v fiíjnu 1967.

V roce 1968 Japonsko rozhodnû odsoudilo

intervenci zemí Var‰avské smlouvy a své oficiál-

ní politické styky s âSSR na nûkolik let v˘raznû

omezilo. Pokraãovaly v‰ak hospodáfiské vztahy

a v prosinci 1968 se uskuteãnila vÛbec první po-

váleãná náv‰tûva ãs. ministra – ministra zahra-

niãního obchodu Václava Vale‰e – v Japonsku,

na kterou v roce 1969 navázal náv‰tûvou

v âSSR japonsk˘ ministr zahraniãního obchodu

a prÛmyslu Masajo‰i Óhira.

K první náv‰tûvû na nejvy‰‰í úrovni do‰lo aÏ

v roce 1970, kdy prezident âSSR Ludvík Svo-

boda v doprovodu ministra zahraniãních vûcí

âSSR Jána Marka a ministrÛ kultury âSR

a SSR nav‰tívil Japonsko u pfiíleÏitosti svûtové

v˘stavy EXPO v Ósace.

Dal‰ími dÛleÏit˘mi náv‰tûvami z ãeské strany

byly také oficiální náv‰tûva pfiedsedy vlády

âSSR Lubomíra ·trougala v listopadu 1979

(ãleny delegace byli ministr zahraniãního ob-

chodu âSSR Andrej Barãák, ministr pro tech-

nick˘ a investiãní rozvoj âSSR Ladislav ·upka

a ministr kultury âSR Milan Klusák) nebo ná-

v‰tûva místopfiedsedy vlády âSSR a pfiedsedy

Státní komise pro vûdecko-technick˘ a investiã-

ní rozvoj Jaromíra Obziny v kvûtnu 1985.

Politické kontakty na úrovni ministrÛ zahra-

niãních vûcí byly v 70. letech obnoveny náv‰tû-

vou Bohuslava ChÀoupka v Japonsku v listopa-

du 1973 a pokraãovaly reciproãní náv‰tûvou

Sunao Sonody v âSSR v listopadu 1978 a opû-

tovnou náv‰tûvou Bohuslava ChÀoupka v Ja-

ponsku v dubnu 1983. Opakovanû do‰lo také

k setkáním ministrÛ zahraniãních vûcí obou ze-

mí v rámci kaÏdoroãních zasedání Valného

shromáÏdûní OSN v New Yorku.

V 70. a 80. letech se uskuteãnilo také nûko-

lik náv‰tûv dal‰ích resortních ministrÛ, pfieváÏ-

nû z ãs. strany – v listopadu 1976 nav‰tívil Ja-

ponsko ministr kultury âSR Milan Klusák,

v záfií-fiíjnu 1978 dvakrát soukromû nav‰tívil

âSSR japonsk˘ ministr po‰t a telekomunikací

J. Hattori, v dubnu 1979 jednal v Japonsku ãs.

ministr spojÛ Vlastimil Chalupa, v listopadu

1982, srpnu-záfií 1984 a listopadu 1989 celkem

tfiikrát nav‰tívil Japonsko ministr vlády âSR

Karel Löbl, v fiíjnu 1985 uskuteãnil náv‰tûvu Ja-

ponska ministr stavebnictví SSR Du‰an Miklá-

nek, v kvûtnu 1987 jednal v Japonsku ministr

prÛmyslu SSR ·tefan Urban, v dubnu 1989

nav‰tívili Japonsko postupnû ministr kultury

âSR M. Kymliãka a ministr paliv a energetiky

âSSR A. Krumnikl.

V lednu 1976 byla v Tokiu v˘mûnou nót sjed-

nána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou

âeskoslovenské socialistické republiky a vládou

Japonska, pfiiãemÏ se v podstatû jednalo o ujed-

nání o kulturní v˘mûnû.

V roce 1978 byla ustavena mezivládní âs.-ja-

ponská smí‰ená komise pro obchodní a hospo-

dáfiskou spolupráci (poslední, 5. zasedání pro-

bûhlo v Tokiu v bfieznu 1988).

Velmi Ïivé byly i po srpnu 1968 tradiãní ães-

koslovensko-japonské styky po parlamentní li-

nii. Na pfielomu srpna-záfií 1972 nav‰tívil âSSR

pfiedseda Horní snûmovny Kenzó Kono, v listo-

padu 1972 se uskuteãnila náv‰tûva delegace Fe-

derálního shromáÏdûní âSSR vedené jeho pfied-

sedou Aloisem Indrou (ãleny delegace byli také

pfiedseda Snûmovny lidu Dalibor Hanes, pfiedse-

da âeské národní rady EvÏen Erban a pfiedseda

Slovenské národní rady Ondrej Klokoã), na tu-

to náv‰tûvu navázalo v fiíjnu 1973 vyslání ofici-

ální delegace obou snûmoven japonského parla-

mentu do âSSR a v záfií 1977 jednala v âSSR

japonská parlamentní delegace, kterou vedl

pfiedseda Horní snûmovny Ken Jasui. Reciproã-

ní oficiální náv‰tûvu vykonal pfiedseda FS âSSR

Alois Indra v listopadu-prosinci 1978 a na tuto

náv‰tûvu navázala japonská strana v záfií 1982

vysláním delegace vedené pfiedsedou Dolní snû-

movny HadÏime Fukudou. V roce 1986 nav‰tí-

vila Japonsko ãs. parlamentní delegace vedená

místopfiedsedou FS âSSR a pfiedsedou Snûmov-

ny lidu Daliborem Hanesem.

V únoru 1973 byla v Horní snûmovnû ja-

ponského parlamentu ustavena Asociace japon-

sko-ãeskoslovenského pfiátelství, jejíÏ pfiedseda

T. ·intani nav‰tívil v letech 1975 a 1981 âSSR.

Také v Dolní snûmovnû byla nejprve v lednu

1979 a poté znovu v roce 1986 zaloÏena Liga ja-

ponsko-ãeskoslovenského pfiátelství a její pfied-

seda Kabun Mutó opakovanû nav‰tívil âSSR.

Znaãnou aktivitu v oblasti vzájemn˘ch parla-

mentních stykÛ vyvíjela také âs. skupina Mezi-

parlamentní unie. V˘znamnou bilaterální sty-

kovou akcí byla v kvûtnu 1988 náv‰tûva pfiedse-

dy Liberálnû demokratické strany ·intaró Abe-

ho v doprovodu skupiny poslancÛ a pracovníkÛ

sekretariátu této strany.

V dubnu 1985 uskuteãnil soukromou náv‰tû-

vu âSSR princ Naruhito, nejstar‰í syn tehdej‰í-

ho korunního prince a nynûj‰ího císafie Akihita.

V únoru 1989 se 1. místopfiedseda vlády

âSSR a pfiedseda Státní komise pro vûdecko-

technick˘ a investiãní rozvoj Pavol Hrivnák zú-

ãastnil pohfibu císafie Hirohita.

III. Rozvoj vzájemn˘ch politick˘ch kontaktÛ

po roce 1989

Po listopadu 1989 zaznamenaly ãeskosloven-

sko-japonské vztahy velk˘ kvantitativní i kvali-

tativní posun ve v‰ech oblastech, samozfiejmû

i vãetnû oblasti politické.

V kvûtnu 1990 nav‰tívil âSFR japonsk˘ mi-

nistr zahraniãních vûcí Taró Nakajama a krátce

poté, v fiíjnu 1990, jednal v Japonsku ãs. mí-

stopfiedseda vlády a ministr zahraniãních vûcí

Jifií Dienstbier. Oba ministfii se v fiíjnu 1990

setkali také na zasedání VS OSN v New Yorku.

Pfiedseda Federálního shromáÏdûní âSFR

Alexander Dubãek se v listopadu 1990 zúãastnil

slavnostní intronizace císafie Akihita a následnû

v ãervenci 1991 vykonal oficiální náv‰tûvu Ja-

Pfiedseda Federálního shromáÏdûní âSFR A. Dubãek a japonsk˘ pfiedseda vlády T. Kaifu pfii jednání v Tokiu v ãervenci 1991.
(Archiv dr. Jana Levory)
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ponska na spoleãné pozvání pfiedsedÛ obou snû-

moven japonského parlamentu.

Pokraãovaly také kontakty po parlamentní li-

nii na dal‰ích úrovních. V rámci âs. skupiny

Meziparlamentní unie a Zahraniãního v˘boru

Federálního shromáÏdûní âSFR byly v prosinci

1990 ustaveny teritoriální skupiny pro rozvoj

parlamentní spolupráce – jednou z tûchto sku-

pin se stala skupina vyspûl˘ch mimoevropsk˘ch

zemí (Japonsko, USA, Kanada, Korejská repub-

lika a Austrálie).

Vyvrcholením ãs.-japonsk˘ch stykÛ v prvních

letech po listopadu 1989 byla bezesporu oficiál-

ní náv‰tûva prezidenta Václava Havla s chotí Ol-

gou v Japonsku v dubnu 1992. V oficiální ãs.

delegaci byla fiada vládních ãinitelÛ na federální

i republikové úrovni – místopfiedseda vlády

âSFR Jozef Miklo‰ko, ministr hospodáfiství

âSFR Vladimír Dlouh˘, ministr zahraniãního

obchodu âSFR Jozef Bak‰ay, místopfiedseda vlá-

dy SR Anton Vavro a ministr financí âR Karel

·paãek. Bûhem náv‰tûvy japonská vláda pfiislíbi-

la pomoc ãeskoslovenské ekonomické reformû

a poskytnutí pÛjãek pro ekologické projekty.

V prÛbûhu náv‰tûvy byla mj. podepsána Ob-

chodní dohoda mezi vládou âeské a Slovenské

Federativní Republiky a vládou Japonska a for-

mou v˘mûny nót byla sjednána Dohoda mezi

vládou âeské a Slovenské Federativní Republiky

a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu

Univerzitû Komenského v Bratislavû. Japonsk˘

pfiedseda vlády v prÛbûhu náv‰tûvy oznámil, Ïe

Japonsko udûlilo âSFR od 1. kvûtna 1992 v‰eo-

becn˘ systém celních preferencí – GSP.

Po roce 1989 se aktivizovaly i ostatní mezi-

vládní styky. Japonsko nav‰tívili napfiíklad mi-

nistr kultury âR Milan Luke‰ (bfiezen 1990),

ministr prÛmyslu SR J. Duck˘ (kvûten 1990),

ministr hospodáfiství âSFR Vladimír Dlouh˘

(záfií 1990), ministr âSFR a pfiedseda Federál-

ního v˘boru pro Ïivotní prostfiedí Josef Vavrou-

‰ek (prosinec 1990), ministr financí âR Karel

·paãek spolu s ministryní obchodu a cestovní-

ho ruchu âR Vlastou ·tûpovou (leden 1991),

místopfiedseda vlády SR Vladimír Ondru‰ a mi-

nistr prÛmyslu SR Ján Holãík (únor 1991), mi-

nistr práce a sociálních vûcí âSFR Petr Miller

(prosinec 1991) a dal‰í pfiedstavitelé âSFR, âR

a SR.

Japonsk˘ státní ministr, generální fieditel vlád-

ního Úfiadu pro Ïivotní prostfiedí Kazuo Aiãi se

v ãervnu 1991 zúãastnil mezinárodní konferen-

ce ministrÛ pro Ïivotní prostfiedí v Dobfií‰i,

v lednu 1992 v âSFR jednal ministr práce Te-

cuo Kondó a v ãervenci 1992 ministr financí

Cutomu Hata. Uskuteãnilo se také nûkolik dal-

‰ích náv‰tûv na niÏ‰í úrovni.

IV. Uznání âeské republiky a navázání ãesko-

-japonsk˘ch diplomatick˘ch stykÛ v roce 1993

V roce 1993, kdy âeská republika vyhlásila

svoji nezávislost, bylo Japonsko jednou z prv-

ních zemí, které pfiivítaly nov˘ samostatn˘ stát

a uznaly jeho nezávislost. Japonsko totiÏ oficiál-

nû uznalo âeskou republiku telegramem pfied-

sedy vlády Kiiãi Mijazawy pfiedsedovi vlády âR

Václavu Klausovi jiÏ v první den její existence

1. ledna 1993, pfiiãemÏ samotné rozhodnutí

o souãasném uznání âeské republiky a Sloven-

ské republiky dnem vyhlá‰ení jejich samostat-

nosti uãinila japonská vláda jiÏ 25. prosince

1992 s tím, Ïe otázku navázání diplomatick˘ch

stykÛ s obûma státy posoudí v nejbliÏ‰í dobû.

Diplomatické styky mezi obûma zemûmi byly

oficiálnû navázány 29. ledna 1993 v˘mûnou do-

pisÛ ministrÛ zahraniãních vûcí – ministra za-

hraniãních vûcí âeské republiky Josefa Zielenie-

ce a ministra zahraniãních vûcí Japonska Miãio

Watanabeho. Dopisy si pfiedali 29. ledna v Pra-

ze 1. námûstek ministra zahraniãních vûcí Ale-

xandr Vondra a chargé d’affaires Kuniaki Aso-

mura (do konce roku 1992 japonsk˘ velvyslanec

v âSFR).

V˘mûnou nót mezi velvyslanectvím Japonska

(nóta z 25. bfiezna 1994) a Ministerstvem zahra-

niãních vûcí âR (nóta z 21. dubna 1994) byla

obûma stranami formálnû potvrzena s úãinností

od 1. ledna 1993 sukcese âeské republiky do

smluv a dohod, které uzavfielo b˘valé âeskoslo-

vensko s Japonskem a jejichÏ úãinnost konãila

dnem jeho zániku.

V uveden˘ch nótách se obû strany shodly

rovnûÏ na tom, Ïe Dohoda mezi vládou âSSR

a vládou Japonska o udûlování trval˘ch zpût-

n˘ch víz pro drÏitele diplomatick˘ch pasÛ (Pra-

ha, 12. prosince 1983) není mezinárodní

smlouvou v pravém slova smyslu, Ïe v‰ak stáva-

jící postup bude i nadále ve vzájemném vztahu

uplatÀován. V roce 1996 následovalo zru‰ení

vízové povinnosti pro drÏitele diplomatick˘ch

a sluÏebních pasÛ – âeská republika tak jedno-

strann˘m opatfiením uãinila 17. bfiezna 1996,

japonská strana 23. dubna 1996. V 1998 nako-

nec do‰lo i k úplnému zru‰ení vízové povinnos-

ti mezi âeskou republikou a Japonskem – a sice

v˘mûnou nót mezi místopfiedsedou vlády a mi-

nistrem zahraniãních vûcí Jifiím ·ediv˘m a vel-

vyslancem ·undÏi Marujamou 10. ãervence

1998, pfiiãemÏ ãeská strana zru‰ila vízovou po-

vinnost od 15. srpna 1998 a japonská od 10. zá-

fií 1998.

Jejich veliãenstva císafi Akihito a císafiovna Miãiko doprovází presidenta âeské a Slovenské federativní republiky Václava Havla a první
dámu Olgu Havlovou na uvítacím ceremoniálu v Tokiu, duben 1992. (MOFA, July 2002)

Prezident âSFR Václav Havel s manÏelkou, ãs. velvyslanec J. Winkelhöfer a manÏelé ·imazuovi na recepci, která se uskuteãnila v prosto-
rách ãs. velvyslanectví u pfiíleÏitosti oficiální náv‰tûvy prezidenta v Japonsku v dubnu 1992. Paní Tako ·imazu je sestrou Jeho veliãen-
stva císafie Akihita. (Archiv dr. Jana Levory)
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Následující pfiehled platn˘ch smluv mezi âes-

kou republikou a Japonskem (tabulka nahofie)

zahrnuje jak smlouvy, obsaÏené ve zmínûn˘ch

nótách o sukcesi, tak i nové mezivládní smlou-

vy, které byly uzavfieny od vzniku âeské repub-

liky.

Prvním velvyslancem âeské republiky v Ja-

ponsku se stal Jan Winkelhöfer, ãs. velvyslanec

do konce roku 1992. Vláda âR potvrdila jeho

jmenování 6. ledna 1993, japonskou stranu in-

formovala o jeho jmenování nótou velvyslanec-

tví âR z 4. bfiezna 1993 a japonská strana tuto

zmûnu potvrdila nótou ministerstva zahraniã-

ních vûcí z 12. bfiezna 1993.

Obdobn˘m zpÛsobem byla zmûna provedena

také v pfiípadû velvyslance Japonska v âeské re-

publice – japonská strana nótou ministerstva za-

hraniãních vûcí z 1. dubna 1993 oznámila jme-

nování Kuniaki Asomury, pÛvodnû jmenované-

ho velvyslancem v âSFR, velvyslancem v âeské

republice a ãeská strana tuto zmûnu potvrdila

nótou velvyslanectví âR z 13. dubna 1993.

Intenzita vzájemn˘ch oficiálních kontaktÛ

mezi samostatnou âeskou republikou a Japon-

skem, vãetnû náv‰tûv na nejvy‰‰í úrovni, je v ná-

sledujících letech nevídaná. Zastavme se krátce

alespoÀ u tûch nejv˘znamnûj‰ích.

Vrcholnou stykovou akcí v oblasti ãesko-ja-

ponsk˘ch politick˘ch vztahÛ byla prozatím ofi-

ciální náv‰tûva pfiedsedy vlády Václava Klause

s chotí v záfií 1996. âesk˘ premiér jednal s pre-

miérem Rjútaró Ha‰imotem a dal‰ími pfiedními

japonsk˘mi ãiniteli. Premiéra V. Klause s chotí

pfiijal téÏ japonsk˘ císafisk˘ pár.

Dochází k pomûrnû ãast˘m vzájemn˘m kon-

taktÛm na úrovni ministrÛ zahraniãních vûcí

a pravidelnû se konají meziministerské konzulta-

ce. V prosinci 1994 uskuteãnil krátkou pracov-

ní náv‰tûvu v Praze zvlá‰tní vyslanec japonské

vlády Nobuo Macunaga, v srpnu 1997 jednal

v Praze ministr Jukihiko Ikeda, v kvûtnu 1999

nav‰tívil Japonsko ministr Jan Kavan a v ãerven-

ci 2002 se uskuteãnila krátká pracovnû-soukro-

má náv‰tûva ministrynû Makiko Tanakové

v âeské republice. Pfii náv‰tûvû ministra Kavana

byla slavnostnû zahájena ãinnost honorárního

konzulátu âeské republiky v Kóbe. Na pozvání

japonského ministerstva zahraniãních vûcí nav-

‰tívili Japonsko napfiíklad pfiedseda v˘konného

v˘boru Fondu národního majetku Tomá‰ JeÏek,

manÏelka pfiedsedy vlády Livia Klausová, pfied-

seda Hospodáfiského v˘boru Poslanecké snû-

movny Franti‰ek BroÏík nebo poslanec Vladimír

Mlynáfi.

Od vzniku âeské republiky se kromû kon-

taktÛ mezi ministry zahraniãních vûcí obou ze-

mí uskuteãnila také fiada stykov˘ch akcí na

úrovni ministrÛ dal‰ích resortÛ – v dubnu 1993

se ministr hospodáfiství Karel Dyba zúãastnil

v Tokiu konference ministrÛ hospodáfiství zemí

G-7 a nûkter˘ch státÛ stfiední a v˘chodní Evro-

py o spolupráci pfii pfiechodu hospodáfiství b˘-

valého sovûtského bloku na trÏní ekonomiku,

v srpnu 1995 nav‰tívil Japonsko ministr ‰kol-

ství, mládeÏe a tûlov˘chovy Ivan Pilip, v fiíjnu

1996 jednal v Japonsku ministr prÛmyslu a ob-

chodu Vladimír Dlouh˘, pro ãeské medailisty

18. ZOH pfiiletûl v únoru 1998 do Nagana

vládní speciál s ministrem vnitra Cyrilem Svo-

bodou, v záfií 2000 se ministr financí Kiiãi Mi-

jazawa zúãastnil v Praze schÛzky ministrÛ fi-

nancí zemí G7, v lednu 2002 jednala v Praze

ministrynû pro vzdûlání, kulturu, sport, vûdu

a technologii Acuko Tójamová a zatím poslední

byla oficiální náv‰tûva ministra financí Jifiího

Rusnoka v únoru 2002.

Dne 18. února 1993 Ministerstvo zahraniã-

ních vûcí âR notifikovalo japonské stranû Ïá-

dost âR o poskytnutí tzv. v‰eobecného systému

celních preferencí – GSP, kter˘ Japonsko zru‰ilo

od 1. ledna 1993 s tím, Ïe s ohledem na rozpad

âSFR je zapotfiebí, aby si nástupnické státy zno-

vu poÏádaly o jeho udûlení. Japonská vláda po-

skytla âeské republice v‰eobecn˘ systém celních

preferencí od 1. dubna 1993 a tento reÏim byl

obnoven znovu 1. dubna 2001.

Vlády obou zemí uãinily také vzájemná hu-

manitární gesta. Po niãivém zemûtfiesení, které

postihlo v lednu 1995 prefekturu Hjógo, nav‰tí-

vila âeskou republiku v létû 1995 na pozvání

ãeské vlády skupina japonsk˘ch dûtí z postiÏené

oblasti. Japonská vláda opakovanû (v létû 1997

a znovu v létû 2002) poskytla humanitární po-

moc v souvislosti s likvidací následkÛ záplav,

které zasáhly âeskou republiku.

K rozvoji bilaterálních vztahÛ bezesporu pfii-

spívají také pomûrnû ãasté náv‰tûvy b˘val˘ch ve-

doucích vládních pfiedstavitelÛ obou zemí.

Úspû‰nû se rozvíjejí také parlamentní styky –

– v kvûtnu 1993 zavítala do âeské republiky

první delegace japonsk˘ch poslancÛ, v záfií

1995 následovala náv‰tûva delegace Dolní snû-

movny v ãele s pfiedsedou jejího zahraniãního

v˘boru A. Miharou, v srpnu 1997 nav‰tívila

âeskou republiku delegace vedená pfiedsedou

Horní snûmovny DÏúró Saitóem, zaãátkem

prosince 1997 jednal v Japonsku pfiedseda Se-

nátu Petr Pithart, v dubnu 1998 následovala
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20. 01. 1976

11. 10. 1977

13. 11. 1978

20. 12. 1991

24. 04. 1992

22. 03. 1994

20. 03. 1995

 5. 02. 1996

 7. 03. 1997

21. 08. 1997

10. 07. 1998

15. 12. 1998

17. 05. 1999

11. 12. 2000

11. 04. 2002

20. 03. 2003

Lond˘n, úãinnost v˘mûnou ratifikaãních listin 
(Lond˘n, 8. 5. 1957)

Tokio, v˘mûnou nót, úãinnost dnem
v˘mûny nót

Praha, úãinnost dnem v˘mûny ratifikaãních 
listin (Tokio, 25. 11. 1978)

Praha, v˘mûnou nót, úãinnost od 1. 1. 1979

Praha, v˘mûnou nót

Tokio

Praha, v˘mûnou nót

Praha, v˘mûnou nót

Praha, v˘mûnou nót

Praha, v˘mûnou nót

Praha, v˘mûnou nót

v˘mûnou nót, pro Japonsko od 15. 8. 1998,
pro âR od 10. 9. 1998

Praha, v˘mûnou nót

Tokio, v˘mûnou nót

Praha, v˘mûnou nót

Praha, v˘mûnou nót

Praha, v˘mûnou nót

Protokol o obnovení normálních stykÛ mezi âeskoslovenskou republikou a Japonskem

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou âeskoslovenské socialistické republiky a vládou Japonska

Smlouva mezi âeskoslovenskou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanûní v oblasti

daní z pfiíjmu

Dohoda o vûdecko-technické spolupráci mezi vládou âeskoslovenské socialistické republiky a vládou Japonska

Dohoda mezi vládou âeské a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu

vlády Japonska Divadlu Oldfiicha Stibora v Olomouci

Obchodní dohoda mezi vládou âeské a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska

Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu vlády Japonska

Divadlu Na Vinohradech

Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu vlády Japonska Národnímu 

divadlu v Brnû

Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu vlády Japonska

Divadlu J. K. Tyla v Plzni

Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu vlády Japonska

âeskému svazu juda

Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu vlády Japonska Národnímu 

muzeu v Praze

Bezvízová dohoda mezi âeskou republikou a Japonskem pro drÏitele v‰ech druhÛ pasÛ

Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu vlády Japonska Univerzitû 

Karlovû v Praze

Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu vlády Japonska Národní

galerii v Praze

Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu vlády Japonska Státní

filharmonii Brno

Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu vlády Japonska Národnímu 

divadlu moravskoslezskému v Ostravû

Dohoda mezi vládou âeské republiky a vládou Japonska o udûlení kulturního grantu vlády Japonska Univerzitû 

Palackého v Olomouci
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pracovní cesta delegace V˘boru pro hospodáfi-

ství, zemûdûlství a dopravu Poslanecké snûmov-

ny do Japonska a v dubnu 2001 se uskuteãnila

oficiální náv‰tûva delegace Zahraniãního v˘boru

Poslanecké snûmovny v Japonsku.

Probíhají i parlamentní kontakty na niÏ‰í

úrovni. V bfieznu 1993 byla v japonském parla-

mentu ustavena Parlamentní liga japonsko-ães-

kého pfiátelství, jejímÏ pfiedsedou se stal dosa-

vadní pfiedseda Ligy japonsko-ãeskoslovenského

pfiátelství v Dolní snûmovnû Kabun Mutó (v zá-

fií 1996 jiÏ ponûkolikáté nav‰tívil v ãele delegace

Dolní snûmovny âeskou republiku). Na pod-

zim 1994 vznikla v Poslanecké snûmovnû Parla-

mentu âR Skupina pfiátel âR-Japonsko v rám-

ci Meziparlamentní unie. V roce 1999 byla její

ãinnost obnovena pod názvem Parlamentní

skupina ãesko-japonského pfiátelství. V ãervnu

2000 se 1. místopfiedseda Senátu Ivan Havlíãek

v zastoupení pfiedsedy vlády âR zúãastnil po-

hfibu b˘valého pfiedsedy vlády Japonska Keizó

Obuãiho.

V prosinci 1995 uskuteãnil prezident Václav

Havel svoji druhou, tentokrát soukromou ná-

v‰tûvu Japonska u pfiíleÏitosti konference „Bu-

doucnost nadûje" k 50. v˘roãí ukonãení války

v Tichomofií. V prÛbûhu náv‰tûvy byl pfiijat cí-

safiem Akihitem a setkala se s ním také fiada ve-

doucích japonsk˘ch pfiedstavitelÛ, napfiíklad

pfiedsedkynû Dolní snûmovny Takako Doiová

nebo místopfiedseda vlády a ministr zahraniã-

ních vûcí Jóhei Kóno, kter˘ pak v srpnu 1996,

jiÏ jako b˘val˘ ministr, nav‰tívil âeskou repub-

liku. V fiíjnu 1999 nav‰tívila Japonsko u pfiíleÏi-

tosti zahájení Festivalu ãeské kultury v Japonsku

také manÏelka ãeského prezidenta Dagmar Hav-

lová.

V fiíjnu 1996 nav‰tívila âeskou republiku na

pozvání prezidenta V. Havla princezna Sajako,

dcera císafiského páru, a v ãervenci 2002 se

uskuteãnila první historická náv‰tûva japonské-

ho císafiského páru – císafie Akihita a císafiovny

Miãiko.

Budoucí ãlenství âeské republiky v Evropské

unii otevírá pro rozvoj vzájemn˘ch vztahÛ mezi

âeskou republikou a Japonskem novou etapu,

kdy se na bilaterální vztahy obou zemí bude na-

hlíÏet i z ‰ir‰ího úhlu pohledu, v kontextu vzta-

hÛ EU - Japonsko.

Jan Levora

Praha, ãerven 2003

Ministrynû pro vzdûlání, kulturu, sport, vûdu a technologii Acuko Tójamová a ministr ‰kolství, mládeÏe a sportu Eduard Zeman,
Praha 14. 1. 2002 (Archiv Velvyslanectví Japonska)

Ekonomické vztahy Japonska a âeské repub-

liky se rozvíjejí v mnoha rovinách a jsou ãím dál

tím intenzivnûj‰í. V âeské republice pfiib˘vá Ja-

poncÛ – podle údajÛ ze zaãátku roku jich zde

bylo k dlouhodobému pobytu pfiihlá‰eno sedm

set a je jisté, Ïe do dvou let pfiekroãí jejich poãet

tisícovku – a s nimi i jejich oblíben˘ch japon-

sk˘ch restaurací a golfov˘ch hfii‰È. Na mnoha

vysok˘ch ‰kolách je jiÏ dnes moÏné studovat ja-

pon‰tinu a na pár vybran˘ch existuje dokonce

pfiímo obor japanologie. Fakulta sociálních vûd

Univerzity Karlovy zase v zimû zorganizovala sé-

rii pfiedná‰ek ekonomick˘ch odborníkÛ, ktefií

pfiedná‰í na japonsk˘ch vysok˘ch ‰kolách.

V Praze funguje japonská ‰kola, jejíÏ poãet ÏákÛ

strmû stoupá, momentálnû je jich jiÏ pûtapade-

sát a bûhem nûkolika málo let by jejich poãet

mohl pfiekroãit stovku.

Dle v˘‰e uvedeného je zfiejmé, Ïe fenomén Ja-

ponska zaÏívá v âeské republice jak˘si boom.

Co je jeho dÛvodem? Odpovûì je jednoduchá –

je to prudké zintenzivnûní spolupráce mezi Ja-

ponskem a âeskou republikou na poli ekono-

miky. Zejména se pak jedná o obrovsk˘ pfiíliv ja-

ponsk˘ch pfiím˘ch zahraniãních investic (FDI).

V souãasné dobû, kdy pfiíliv japonsk˘ch investic

dosahuje vrcholu, je Japonsko, spoleãnû s Nû-

meckem, na samém vrcholu Ïebfiíãku podle po-

ãtu a v˘‰e investic na zelené louce a aÏ s velk˘m

odstupem za první dvojicí následují státy jako

Francie, USA, Velká Británie ãi Nizozemsko.

Na tomto místû je vhodné poznamenat, Ïe ty-

to statistiky platí pouze za pfiedpokladu, Ïe za ja-

ponské investice jsou v tomto pfiípadû povaÏová-

ny i investice jdoucí skrze tfietí (vût‰inou evrop-

ské) zemû, av‰ak pÛvodem japonské.

Poãet japonsk˘ch firem v âeské republice se

uÏ rozrostl na úctyhodn˘ch 116 (ãerven 2003),

z ãehoÏ 47 je v˘robních. Mezi nimi hraje samo-

zfiejmû prim gigantická investice Toyoty, tfietí

nejvût‰í automobilky svûta, která spoleãnû s Pe-

ugeotem a Citroenem staví v Kolínû továrnu

TPCA, která by mûla poãínaje rokem 2005 vy-

rábût 300.000 mal˘ch vozÛ roãnû. Velmi v˘-

znamnou je rovnûÏ investice v˘robce televizorÛ

Matsushity, která se usadila v Plzni jiÏ v roce

1996 a v souãasnosti pod jménem Panasonic

AVC Networks Czech roz‰ifiuje svou v˘robu.

I vût‰ina ostatních japonsk˘ch investic v âeské

republice smûfiuje buì do automobilového

(Denso, Tokai Rika, Toyoda Koki) nebo elekt-

rotechnického (AVX, Matsushita Communica-

tion) prÛmyslu. Za velmi pozitivní se dá pova-

Ïovat i nejnovûj‰í v˘voj v oblasti japonsk˘ch in-

vestic, kdy zde za poslední dva roky vznikly prv-

ní dvû centra v˘zkumu a v˘voje (R&D) japon-

sk˘ch firem (Panasonic Europe Software Deve-

lopment Laboratory, Matsushita Television

Central Europe Development Center), ãímÏ

projevují japon‰tí investofii zv˘‰enou dÛvûru

v ãeskou ekonomiku a mimo jiné také zamûst-

návají stále vût‰í poãet tûch nejkvalifikovanûj-

‰ích pracovních sil – vysoko‰kolákÛ.

PfiestoÏe v˘znam japonsk˘ch v˘robních pod-

nikÛ stále sílí, nadpoloviãní vût‰inu ze v‰ech fi-

rem japonského pÛvodu tvofií dovozní a ob-

chodní firmy. Obchodní zastoupení mají v âes-

ké republice v‰echny celosvûtovû proslulé japon-

ské znaãky jako jsou napfiíklad Canon, Fujitsu,

Honda, JVC, Konica, Minolta, Mitsubishi,

Nissan, Panasonic, Toyota a mnoho dal‰ích.

Nicménû, ve srovnání s japonsk˘mi investicemi

v oblasti prÛmyslu, zamûstnávají tyto obchodní

firmy mnohem ménû pracovníkÛ.

Celkovû zde firmy s japonsk˘m pÛvodem

proinvestovaly jiÏ více neÏ dvû miliardy americ-

k˘ch dolarÛ a zamûstnávají (ãi do roku 2005

plánují zamûstnat) na ãtyfiiadvacet tisíc lidí.

Po v‰em v˘‰e uvedeném zde samozfiejmû vy-

vstává otázka, ãím to je, Ïe âeská republika, ne-

pfiíli‰ velká, bohatá ãi politicky v˘znamná zemû,

získala u JaponcÛ, národa tak zemûpisnû vzdále-

ného, tak velkou oblibu. Odpovûì na tuto otáz-

ku není jednoduchá, protoÏe ji tvofií celá moza-

ika sloÏená z mnoha stfiípkÛ a je tûÏké fiíci, kter˘

z nich je v˘znamnûj‰í a kter˘ ménû.

Japon‰tí investofii si na âeské republice po-

chvalují mnoho faktorÛ, mezi které patfií: v˘-

hodná geografická poloha v centru Evropy (vût-

‰ina produkce japonsk˘ch továren je urãena pro

export a z âeské republiky je to v‰ude po Evro-

pû pomûrnû blízko), politická a ekonomická

stabilita (ãlenství v NATO, blíÏící se vstup do

EU), kvalifikovaná pracovní síla (plynoucí

z dlouhé tradice prÛmyslu v âesk˘ch zemích),

stále je‰tû pomûrnû nízké mzdové náklady (ze-

jména ve srovnání se západní Evropou), skvûlá

práce CzechInvestu (v letech 2000 a 2001 byl

vyhlá‰en nejlep‰í investiãní agenturou roku, na-

víc má pfiímo v Japonsku jednu ze sv˘ch pobo-

ãek) a v neposlední fiadû jsou to investiãní po-

bídky. Je sice pravdou, Ïe ekonomické názory
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na tuto formu lákání zahraniãních investorÛ se

li‰í, protoÏe pfies svÛj jednoznaãnû pozitivní vliv

má jejich systém i znaãnou nev˘hodu v defor-

maci trÏního prostfiedí a zv˘hodÀování jednoho

ekonomického subjektu pfied jin˘m, av‰ak pfie-

sto, praxe je taková, Ïe nûjak˘ systém investiã-

ních pobídek má skoro kaÏdá zemû a kdyby jej

âeská republika nemûla, jistû by ztrácela. Za-

hraniãní investofii (vãetnû japonsk˘ch) fiíkají, Ïe

pobídky nejsou hlavním dÛvodem jejich pfií-

chodu do âeska, nicménû, Ïe jsou samozfiejmû

pfiíjemné.

âeská republika zavedla systém investiãních

pobídek v roce 2000 (zákon ã.72/2000 Sb.)

a zaloÏila jej na ãtyfiech základních pilífiích: in-

vestofii (lhostejno jestli zahraniãní nebo domá-

cí), ktefií splní nûkolik základních kritérií, mo-

hou získat v˘hody v podobû krácení na dani

z pfiíjmu právnick˘ch osob aÏ o 100% aÏ na do-

bu desíti let, pfiíspûvky na novû vytvofiená pra-

covní místa, pfiíspûvky na rekvalifikaci pracovní-

kÛ a moÏnosti zv˘hodnûného odkupu pozemkÛ.

V poslední dobû pro‰el zákon je‰tû dvûmi úpra-

vami, kdy byla jednak jeho pÛsobnost roz‰ífiena

ze zpracovatelského prÛmyslu i na R&D a stra-

tegické sluÏby a jednak je neustále slaìován

s pravidly EU, která si rovné podmínky v rámci

hospodáfiské soutûÏe peãlivû hlídá. âeské inves-

tiãní pobídky uÏ byly v‰ak konstruovány tak,

aby unii vyhovovaly, a tak zákon ãekají jen nû-

které dílãí zmûny.

Pravdou sice je, Ïe nejvût‰í vlna pfiíchodu ja-

ponsk˘ch investorÛ do âR následovala aÏ po

schválení tohoto zákona, ale faktem zÛstává, Ïe

âeská republika zavedla systém investiãních po-

bídek jako poslední z trojice velk˘ch konkuren-

tÛ mezi stfiedoevropsk˘mi zemûmi (âR, Polsko,

Maìarsko), ãímÏ vlastnû jen dorovnala pod-

mínky v této oblasti (dokonce ani to ne – napfi.

maìarsk˘ systém je k investorÛm mnohem

‰tûdfiej‰í) a dÛleÏité také je, Ïe shodou okolnos-

tí ve stejnou dobu do‰lo k poklesu atraktivnos-

ti nejvût‰ích konkurentÛ âeska: Polsko zaãalo

mít ekonomické problémy a v Maìarsku byla

nejatraktivnûj‰í místa v okolí Budape‰ti jiÏ ob-

sazena.

Tím se také pomalu dostáváme k poslednímu

dÛvodu, proã v souãasné dobû pfiib˘vá v âeské

republice japonsk˘ch firem. Tím je skuteãnost,

Ïe japonské firmy nejradûji investují ve skupi-

nách, coÏ nejlépe vystihuje japonské slovo kei-
retsu, které se dá pfieloÏit do ãe‰tiny „fiada" nebo,

volnûji, „sdruÏené podniky". Jednodu‰e fieãeno,

pfiijde-li do nûjaké zemû jeden japonsk˘ inves-

tor, brzo ho budou následovat dal‰í, protoÏe ja-

ponské firmy mají vybudovanou ustálenou

a velmi sloÏitou síÈ dodavatelsko-odbûratelsk˘ch

vztahÛ a nerady ji mûní. V koneãném dÛsledku

to znamená, Ïe rozhodnutí nûjaké v˘znamné ja-

ponské firmy (Toyoty) investovat v urãité lokali-

tû (âeská republika) s sebou pfiinese následnû

i dal‰í investice jejích subdodavatelÛ (Denso,

Tokai Rika).

Ty japonské firmy v âesku, které mají zájem,

se sdruÏují v Japonské obchodní a prÛmyslové

komofie (Shokokai ), jejíÏ ãlenové se scházejí kaÏ-

d˘ mûsíc a diskutují celou fiadu uÏiteãn˘ch vûcí,

dopady rÛzn˘ch zmûn zákonÛ poãínaje a pro-

blémy japonsk˘ch manaÏerÛ v kaÏdodenním Ïi-

votû v cizí zemi konãe. Momentálnû (ãerven

2003) má Komora Shokokai jiÏ ‰edesát ãlenÛ

a v rámci âeska se stala v˘znamn˘m ekonomic-

k˘m sdruÏením, které se snaÏí, v zákonem da-

n˘ch mezích, podporovat japonské investory.

V rámci diskuse o zlep‰ení podnikatelského pro-

stfiedí v âeské republice, do které se Komora

Shokokai aktivnû zapojila, se bûhem ledna 2003

její pfiedstavitelé setkali i s premiérem âeské re-

publiky Vladimírem ·pidlou.

V pfiedcházejících fiádcích jsem vûnoval pro-

stor japonsk˘m investorÛm na ãeském území,

nyní se krátce zastavím u ãesk˘ch aktivit v Ja-

ponsku.

Ty bohuÏel ani zdaleka nedosahují takov˘ch

rozmûrÛ. Jak jsem uÏ zmínil, v Japonsku má

svou poboãku CzechInvest a rovnûÏ ãeská amba-

sáda v Tokiu má své obchodní oddûlení, ale

i pfiesto je jak˘koli pfiím˘ vstup na japonsk˘ trh

velmi obtíÏn˘. V˘raznou pomocí by mohla b˘t

jedna ze sluÏeb, kterou nabízí japonská vládní

agentura JETRO (Japan External TRade Orga-

nization), v jejímÏ rámci mÛÏe kter˘koli zahra-

niãní podnikatel vyuÏít aÏ na ãtyfii mûsíce bez-

platnû pronajatou a vybavenou kanceláfi, konfe-

renãní prostory a knihovnu v nûkterém z japon-

sk˘ch velkomûst a také sluÏby místních poradcÛ

a asistentÛ. SluÏba se jmenuje Business Support

Centers (BSC) a je hojnû vyuÏívána pfiedev‰ím

Ameriãany. Z âeské republiky projevila zatím

o tuto sluÏbu váÏnûj‰í zájem jen hrstka firem,

které by se daly spoãítat na prstech jedné ruky.

DÛvodem jsou obrovské náklady na pobyt ães-

k˘ch zamûstnancÛ (Tokio je nejdraÏ‰í mûsto na

svûtû), které v rámci programu BSC nejsou hra-

zeny.

JETRO má jednu svou poboãku i v âeské re-

publice, konkrétnû v Praze, která letos slaví pfies-

nû deset let od svého zaloÏení a je dal‰í v˘znam-

nou institucí, zprostfiedkující obchodní vztahy

mezi japonsk˘mi a ãesk˘mi ekonomick˘mi sub-

jekty. Kromû celoroãních aktivit, v rámci kte-

r˘ch zprostfiedkovává kontakty mezi ãesk˘mi

a japonsk˘mi firmami, sbírá, tfiídí a pfiedává in-

formace o ekonomikách a trzích obou zemí,

spravuje internetov˘ systém Trade Tie-up Pro-

motion Program (TTPP), kter˘ po bezplatné re-

gistraci vyhledává vhodné obchodní partnery

a zpfiístupÀuje svou knihovnu s mnoha desítka-

mi odborn˘ch publikací o Japonsku a jeho eko-

nomice, pofiádá ãas od ãasu rozliãné konference,

semináfie, obchodní mise ãi v˘stavy s cílem po-

moci japonsk˘m investorÛm roz‰ífiit fiady sv˘ch

dodavatelÛ o co nejvíce místních firem. Îe je ta-

to ãinnost prospû‰ná právû i pro místní firmy asi

není tfieba dodávat. NejbliÏ‰í takovou akcí je ke

konci fiíjna 2003 konaná tzv. Japanese Compo-

nent Buyer Exhibition, v˘stava, na které budou

japon‰tí v˘robci z celé stfiední Evropy prezento-

vat ãásti sv˘ch v˘robních procesÛ a místní i za-

hraniãní subdodavatelé jim budou nabízet své

v˘robky a sluÏby. Akce bude pofiádána JETREM

Praha a CzechInvestem v Kongresovém centru

ve dnech 21. – 22. 10. 2003.

Nûkolik pfiedchozích odstavcÛ bylo vûnová-

no pfiím˘ch zahraniãním investicím a jednotli-

v˘m subjektÛm, které jsou nûjak˘m zpÛsobem

zapojeny do fungování japonsko-ãesk˘ch ob-

chodních vztahÛ. Následující fiádky se zamûfií

na ãesko-japonsk˘ zahraniãní obchod z hledis-

ka statistiky.

Hodnoty dovozu i v˘vozu i celkové bilance

(z pohledu âeské republiky) jsou pro kaÏd˘ rok

z posledního desetiletí zobrazeny v následujících

tabulkách (tab. vlevo dole) v tisících dolarÛ.

Druh˘ sloupeãek udává vÏdy tempo rÛstu/po-

klesu ve srovnání s pfiedchozím rokem.

Jak je z tabulek patrné, obchodní bilance âes-

ka s Japonskem je od roku 1993 trvale pasivní

a deficit vzájemného obchodu stále narÛstá.

V roce 2002 ãinil jiÏ 702,5 milionu dolarÛ, coÏ

je témûfi 30% z celkového deficitu zahraniãního

obchodu âeské republiky. To je zajímavé pfiede-

v‰ím z toho hlediska, Ïe jinak je obchodní v˘-

mûna âeska s Japonskem pomûrnû nev˘znam-

ná: na celkovém dovozu se zboÏí z Japonska po-

dílí zhruba dvûmi procenty, na celkovém v˘vozu

se zboÏí do Japonska podílí asi pÛl procentem.

Zamûfiíme-li se na komoditní strukturu ob-

chodní v˘mûny zboÏí, dojdeme k zajímavému

závûru, Ïe se za posledních deset let velmi zmû-

nila. V pfiípadû dovozu sice dominovaly v roce

1993 i v roce 2002 v˘robky ze skupin „stroje

a pfiepravní zafiízení" a „rÛzné prÛmyslové v˘-

robky", ale v pfiípadû v˘vozu do‰lo k velk˘m

zmûnám. V roce 1993 se na v˘vozu do Japonska

nejvíc podílely komodity ze skupin „trÏní v˘-

robky tfiídûné podle materiálu" (42,1%) a „po-

traviny a Ïivá zvífiata" (39,2%), zatímco v roce

2002 to byly v˘robky ze skupin „stroje a pfie-

pravní zafiízení" (39,7%), „trÏní v˘robky tfiídûné

podle materiálu" (18,4%) a „chemikálie a pfií-

buzné v˘robky" (12,7%). Naopak podíl skupiny

„potraviny a Ïivá zvífiata" klesl aÏ na 7,2%.

Do budoucna lze oãekávat, Ïe vzájemn˘ ob-

chod mírnû poroste, vzhledem k sílící globaliza-

ci a zejména pak s ohledem na blíÏící se vstup

âeska do Evropské unie. Tím, Ïe bude âeská

republika souãástí velkého, ekonomicko-poli-

ticky stabilního bloku, stane se pro Japonsko

je‰tû serióznûj‰ím partnerem. Oãekává se, Ïe

dovoz poroste i vzhledem k velké dynamice pfií-

livu pfiím˘ch japonsk˘ch investic do âeské re-

publiky v posledních dvou letech, protoÏe

mnozí z investorÛ dováÏí do sv˘ch nov˘ch tová-

Rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

 USD (tis.)  Index USD (tis.)  Index USD (tis.)  Index

  244 497     -    71 329     - -173 168     -

  321 507 31,5%  102 599  43,8% -218 908 26,4%

  441 171 37,2%  138 943  35,4% -302 228 38,1%

  474 471   7,5%    96 593 -30,5% -377 878 25,0%

  522 958 10,2%    95 552   -1,1% -427 406 13,1%

  527 020   0,8%    82 304 -13,9% -444 716   4,1%

  568 203   7,8%    74 890   -9,0% -493 313 10,9%

  614 064   8,1%  116 252  55,2% -497 812   0,9%

  676 101 10,1%  125 164   7,7% -550 937 10,7%

  844 096 24,8%  141 571 13,1% -702 525 27,5%

DOVOZ V¯VOZ BILANCE
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ren technologie z Japonska. S postupn˘m zaha-

jováním v˘roby jednotliv˘ch spoleãností se bu-

de zvy‰ovat dovoz subdodávek pro v˘robu.

Celkovû se dá tedy fiíci, aÈ uÏ z pohledu inves-

tic nebo z pohledu obchodu nebo i v jin˘ch fak-

torech, Ïe se spolupráce Japonska a âeska na

ekonomickém poli slibnû rozvíjí a má i nadûjné

vyhlídky. Japonsko se stalo dÛleÏit˘m partnerem

âeské republiky a jeho v˘znam dále poroste.

TfiebaÏe má v souãasné dobû japonské hospodáfi-

ství potíÏe, stále zÛstává druhou nejsilnûj‰í eko-

nomikou svûta, hned po USA. Mimochodem,

i na makroekonomickém poli lze mezi Japon-

skem a âeskem najít paralely: onen málo vysky-

tovan˘ a na první pohled velmi pfiíjemn˘ eko-

nomick˘ jev deflace, neboli v‰eobecn˘ pokles

cen, se kromû Japonska vyskytuje jen v dal‰ích

ãtyfiech zemích svûta a âeská republika je jed-

nou z nich. Zatímco v âesku je to jen krátko-

dob˘ jev, kter˘ v druhé polovinû roku 2003 po-

mine, Japonsko uÏ bohuÏel s deflací bojuje nû-

kolik let.

Poslední, co v tomto ãlánku uvedu, protoÏe si

myslím, Ïe se to do nûj dobfie hodí, je vyjádfiení

jednoho z vysok˘ch pfiedstavitelÛ japonské auto-

mobilky Toyota, kter˘ pfii pfiíleÏitosti investice

TPCA v Kolínû prohlásil, Ïe âe‰i jsou jako ná-

rod JaponcÛm pomûrnû blízcí, rozhodnû bliÏ‰í

neÏ tfieba Francouzi. Vzdálenost, která dûlí Fran-

cii od Japonska je stejnû obrovská jako v pfiípa-

dû âeské republiky, ale Francie je politická

a ekonomická velmoc a podobné vyjádfiení roz-

hodnû potû‰í.

Ing. Ondfiej Votruba

JETRO Praha

Japon‰tina pfiestává b˘t jazykem malé hrstky

nad‰encÛ. Zájem o její studium se v posledních

letech stále zvy‰uje. DÛvody mohou b˘t rÛzné –

– pfiíliv japonsk˘ch firem, provozování bojov˘ch

umûní, moÏnost cestování. Zatímco v âSFR by-

lo moÏné studovat jazyk pouze na Univerzitû

Karlovû v Praze a na Státní jazykové ‰kole v Pra-

ze, v devadesát˘ch letech minulého století do‰lo

k vytvofiení dal‰ích pfiíleÏitostí v˘uky.

V souvislosti s celkovou hlubokou reformou

vysokého ‰kolství po listopadu 1989 prodûlal

obor japanologie na Ústavu Dálného v˘chodu

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zásadní

promûnu. Poãet studentÛ v roãnících na poãát-

ku 90. let v˘raznû stoupl – ze 7 v posledním

"pfiedrevoluãním" roãníku na více neÏ trojnáso-

bek, pozdûji se ustálil na rozmezí zhruba 12 – 16

studentÛ s pfiedpokladem moÏnosti kaÏdoroãní-

ho pfiijímání. V souãasnosti je japanologie nej-

poãetnûj‰ím oborem na Ústavu Dálného v˘cho-

du.

Roz‰ífiení se projevilo zejména na v˘uce mlu-

veného i psaného souãasného jazyka. Vzrostl

poãet hodin, prohloubil a zpestfiil se okruh díl-

ãích pfiedmûtÛ, rozvíjejících jednotlivé jazykové

dovednosti, a pfiedev‰ím díky pfiízni Japan

Foundation od roku 1991 zaãal na japanologii

pÛsobit kvalifikovan˘ jazykov˘ lektor, vysílan˘

zpravidla na dva, resp. tfii roky. Je nepostrada-

teln˘ nejen pfii v˘uce, ale i pfii pfiípravû uãeb-

ních materiálÛ, coÏ se projevilo jiÏ pfii pobytu

prvního lektora, pana Kazuhira Iwazawy, ve

spolupráci s nímÏ doc. ·varcová zpracovala do-

dnes Ïádané a ãásteãnû rozebrané v˘ukové ma-

teriály (Japon‰tina pro samouky, Japonská kon-

verzace). Na obor v prÛbûhu 90. let nastoupilo

nûkolik nov˘ch pedagogÛ, ktefií díky své speci-

alizaci mohli zaãít budovat oborové curriculum

s mnohem ‰ir‰ím zábûrem, neÏ jak˘ existoval

pfiedtím.

Kromû jazyka, obohaceného o ãtyfisemestrální

studium klasické japon‰tiny, se úspû‰nû rozvíjí

japonská literatura, kde se kromû studia pfiedmo-

derních a moderních dûl zaãíná rozvíjet zájem

i o díla souãasná. Pfiedná‰ky z dûjin literatury

jsou doplnûny semináfiem a se zhruba dvouletou

periodicitou se pofiádají mezinárodní ãi komor-

nûj‰í literární sympozia. Tfietí dílãí specializací

jsou japonské dûjiny od nejstar‰ích dob po mo-

derní.

Nové spoleãenské prostfiedí si pfiirozenû vynu-

tilo pozornost i smûrem k souãasné japonské

spoleãnosti, která doplÀuje ãtyfilístek profilu

oboru a pfiedpokládá se, Ïe se toto dûlení podafií

vtûlit i do pfiipravované nové akreditace oboru

japanologie. Od poloviny 90. let zaãal pozoro-

vatelnû rÛst poãet studentÛ, hlásících se do post-

graduálního studia, coÏ je jednoznaãn˘m potvr-

zením dynamiky oboru.

Obrovsk˘ pokrok zaznamenalo technické vy-

bavení. Díky japonské vládû bylo v rámci pro-

gramu ODA instalováno v uãebnû japanologie

6 poãítaãÛ s bohat˘m softwarem pro v˘uku ja-

zyka, coÏ je zvlá‰È cenné jak pro konverzaci, tak

napfi. pro v˘uku znakÛ. Spolu s poãítaãi byla

v uãebnách, vyuÏívan˘ch pro potfieby japanolo-

gie, instalována audiovizuální technika, umoÏ-

Àující jednak sdûlit studentÛm pfii pfiedná‰kách

a cviãeních více a zajímavûj‰ích informací, jed-

nak pfii náv‰tûvách hostujících profesorÛ vyuÏít

videokazet a jin˘ch video materiálÛ.

Snad nejpotû‰itelnûj‰ím aspektem rozvoje

oboru – dfiíve prakticky nemysliten˘m – je stá-

le se roz‰ifiující okruh moÏností vycestovat do

Japonska, a to jak díky meziuniverzitním

smlouvám s japonsk˘mi partnersk˘mi univerzi-

tami, tak prostfiednictvím stipendií japonského

ministerstva ‰kolství ãi Japan Foundation. Pro

rostoucí poãet studentÛ je dosaÏitelné cestovat

soukromû formou kombinace studia a práce.

Díky tomu se stalo v posledních letech pravi-

dlem, Ïe pfievaÏuje poãet studentÛ, ktefií Japon-

sko bûhem studia nûkter˘m z uveden˘ch zpÛso-

bÛ nav‰tíví.

Na Filozofické fakultû Univerzity Palackého

v Olomouci byl v r. 1992 otevfien kurz japon‰ti-

ny, v nûmÏ studovalo 5 studentÛ. Následující

rok byla japanologie otevfiena jako obor pod Ka-

tedrou románsk˘ch jazykÛ. Dnes tedy slaví své

desáté v˘roãí a zároveÀ také první v˘roãí zaloÏe-

ní samostatné Katedry asijsk˘ch studií.

Ve snaze o vytvofiení logické protiváhy

k praÏské orientalistice je olomoucká japanolo-

gie zamûfiena pfiedev‰ím na praktické zvládnutí

moderního jazyka, vãetnû odborného, napfi. ob-

chodní ãi novináfiské japon‰tiny. Kromû toho

získají absolventi pfiehled o literatufie, dûjinách,

ekonomice, spoleãnosti a kultufie Japonska. Ja-

panologie se studuje jako pûtileté magisterské

studium v kombinaci s dal‰ím oborem. Jde

o velmi nároãn˘ studijní program, zaji‰Èuje v‰ak

absolventÛm lep‰í uplatnûní v praxi.Otevírá se

jednou za dva roky. Zájem o studium japon‰ti-

ny na UP je velk˘ a kaÏdoroãnû pfiib˘vá zájem-

cÛ ze Slovenska.V souãasnosti má asi 40 stu-

dentÛ, v záfií 2003, kdy nastoupí nov˘ roãník,

se tento poãet témûfi zdvojnásobí.

Souãasn˘ stav oboru není jistû ideální, nicmé-

nû podafiilo se pfiekonat období, kdy se japonská

filologie pot˘kala s problémy ‰patného vybavení

uãebny, malého mnoÏství dostupné literatury ãi

s problémy zaji‰tûní samotné v˘uky. Potfiebnou

stabilitu personálního zabezpeãení zaji‰Èuje mla-

d˘ t˘m interních vyuãujících a od podzimu

2003 nov˘ japonsk˘ lektor, k dobré kvalitû

a odbornosti v˘uky pfiispívají zku‰ení externí

vyuãující z Prahy.

V souãasnosti se dokonãuje stûhování novû

vzniklé katedry z mal˘ch a nevyhovujících uãe-

ben do prostor o nûco vût‰ích, i kdyÏ stále ne pl-

VÝUKA  JAPONŠTINY V ČESKÉ REPUBLICE

Uãebna japanologie na Karlovû univerzitû.
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nû dostaãujících. Díky finanãní pomoci nûkte-

r˘ch nadací v ãele s Japan Foundation a dokon-

ce i jednotlivcÛ, ktefií pravidelnû posílají olo-

moucké japanologii finanãní i kniÏní dary, se

zakoupilo slu‰né technické vybavení a zaãíná se

vytváfiet knihovna oboru. Se zájmem se oãekává

dokonãení multimediálních uãeben, které

v rámci kulturního grantu darovala univerzitû

japonská vláda. Za zmínku stojí i dar známého

japonského spisovatele Jo‰ihikiho Tanaky, kter˘

zakoupil olomoucké japanologii pfies tfii tisíce

knih.

Olomoucká japanologie organizuje jiÏ nûko-

lik let v˘mûnn˘ pobyt s dívãí Vysokou ‰kolou

Gaku‰úin. KaÏdoroãnû odjíÏdí nûkolik studen-

tek do Tokia a nûkolik japonsk˘ch studentek

pfiijede do Olomouce. Vûdecká spolupráce na

rÛzn˘ch úrovních probíhá i s dal‰ími instituce-

mi (Univerzity Hokkaidó, Waseda a Var‰avská

univerzita, Ústav pro jazyk japonsk˘ a Ústav

mezinárodních vztahÛ v Tokiu). Ve stádiu zro-

du jsou i dal‰í dva v˘mûnné programy, které by

mûly umoÏnit pobyt v Japonsku i studentÛm,

nejen studentkám. Olomouãtí studenti jsou téÏ

úspû‰ní pfii získávání stipendijních pobytÛ

Mombukagaku‰ó a Japan Foundation.

Na Fakultû ekonomické Západoãeské univer-

zity v Plzni v roce 1997 vznikl zámûr vytvofiit ce-

louniverzitní certifikátov˘ program Japonská

ekonomická studia a v roce následujícím skonãi-

ly jeho pfiípravy pod názvem Japonská studia. Ta

byla pozdûji akreditována jako Japonská ekono-

mická studia (JES), aby se vymezila a zdÛvodni-

la jejich existence právû na plzeÀské ekonomické

fakultû, pfiestoÏe jejich studium bylo a je otevfie-

no studentÛm v‰ech fakult Západoãeské univer-

zity. Pfii zrodu stála fiada vysoko‰kolsk˘ch uãite-

lÛ, odborníkÛ z praxe, Japonské velvyslanectví

v âR a velmi v˘znamnû japanisté z FF UK

v Praze.

Pfiedmûty akreditované v rámci JES se nezmû-

nily dodnes a zahrnují dosti ‰irok˘ v˘bûr pro

rÛznorodé zájmy studentÛ. Pro pfií‰tí akademic-

k˘ rok 2003-4 jsou tak pfiipraveny dva semestry

ZákladÛ japon‰tiny a jedno-semestrové pfiedmû-

ty: Japonsk˘ politicko-ekonomick˘ systém, His-

torie a souãasnost Japonska, Komunikace a me-

zilidské vztahy v Japonsku, Základní principy

japonského fiízení a Japonské metody fiízení

v podnikové praxi. Certifikát je uzavfien závûreã-

nou písemnou prací a zkou‰kou z tohoto celého

programu. Získání certifikátu je dosti nároãn˘m

ofií‰kem, proto jej úspû‰nû ukonãilo zatím pou-

ze sedm studentÛ. Ale i zapsání jen nûkolika

pfiedmûtÛ je moÏné a má svÛj podpÛrn˘ v˘znam

pro ‰ir‰í poznání studenta. Omezí se tím napfií-

klad nejzávaÏnûj‰í chyby pfii pracovních jedná-

ních s Japonci. A to je cesta k úspûchu studentÛ

v praxi.

PfiestoÏe JES nejsou zatím studijním oborem,

ale pouze certifikátov˘m programem, inspirují

studenty i k bakaláfisk˘m a diplomov˘m pracím

zamûfien˘m zejména na rÛznou problematiku

plzeÀsk˘ch japonsk˘ch podnikÛ (zejména Pana-

sonic a Daiho). Poznávání tûchto podnikÛ je ta-

ké v˘znamnou souãástí prakticky orientovan˘ch

pfiedmûtÛ JES.

V rámci JES dochází také k setkávání s mana-

Ïery japonsk˘ch podnikÛ. Mimo jiÏ uveden˘ch

plzeÀsk˘ch podnikÛ jsou to Mitsubishi, Mitsui

a Sony z Prahy, Koito ze Îatce, TG Safety Sys-

tems z Klá‰terce nad Ohfií a dal‰í.

Nûkolikaleté neformální kontakty jsou v rám-

ci JES s univerzitami v Kumamoto, Gifu i Cu-

kubû a chystají se dal‰í. Zde je nutno dodat, Ïe

i mimouniverzitní kontakty s Japonci mohou

b˘t nesmírnû cenné, protoÏe z právû takového se

rodí japonská zahrada v Plzni, která má b˘t slav-

nostnû otevfiena v ãervnu roku 2004 v rámci ja-

ponského festivalu v Plzni. V mimouniverzitní

spolupráci v rámci JES nelze vynechat ani âes-

ko-japonskou spoleãnost a Spoleãnost JaponcÛ

v âR.

V˘znamnou a nesmírnû potfiebnou podporou

v˘uky v rámci JES byly i dvû dodávky knih z Ja-

ponska od Japan Foundation a pravidelné získá-

vání ãasopisÛ i dal‰ích materiálÛ z Japonského

velvyslanectví v âR.

Také na Masarykovû univerzitû v Brnû se dí-

ky japonskému lektorovi otevírají individuální

kurzy japon‰tiny nejen pro studenty, ale i pro

vefiejnost.

Vûk zájemcÛ o japonskou kulturu a japonsk˘

jazyk se stále sniÏuje. Proto se poãátkem devade-

sát˘ch let rozhodlo nûkolik pfieváÏnû soukro-

m˘ch gymnázií umoÏnit sv˘m studentÛm uãit

se japon‰tinu pfiímo na ‰kole.

Jako první pfii‰lo s tímto nápadem v r. 1991

První obnovené reálné gymnázium v Praze 8,

které dostalo od Japan Foundation dar v podo-

bû knih a slovníkÛ. Japon‰tina se vyuãuje jako

nepovinn˘ pfiedmût.

O rok pozdûji zavádûjí japon‰tinu Gymnázi-

um v Pfiíbrami a Soukromé gymnázium JiÏní

Mûsto. Zatímco v Pfiíbrami v˘uka jazyka i ja-

ponsk˘ch reálií po dvou letech konãí a nûkolik

studentÛ pokraãuje jen v soukromém studiu,

Gymnázium JiÏní Mûsto po smrti vyuãující

Dr. Káti Kabeláãové získalo japonskou lektorku

a v roce 2000 si dokonce jeden student, Jan

Havlíãek, vybral japon‰tinu za maturitní pfied-

mût a úspû‰nû odmaturoval.

V roce 1993 zaãínají s japon‰tinou na Prv-

ním soukromém jazykovém gymnáziu v Hrad-

ci Králové. Kromû jazyka a reálií se mohou stu-

denti nauãit i základÛm kaligrafie. První dva ro-

ky je japon‰tina pfiedmûtem nepovinn˘m, poté

úspû‰ní studenti pokraãují s japon‰tinou jako

pfiedmûtem povinn˘m. V leto‰ním roce tam

dva studenti, Sandra Kotingová a Ondfiej Ko-

peck˘, úspû‰nû odmaturovali.

Na ãtyfiletém Pedagogickém Lyceu v Praze 3

probíhá v˘uka japon‰tiny od r. 2002. V˘uku ja-

zykÛ (studenti si mohou vybrat z 22 jazykÛ) má

tato ‰kola spojenou s Vy‰‰í odbornou ‰kolou ce-

stovního ruchu. Od prvního roãníku se kaÏd˘

student uãí 2 cizí fieãi, pokud si vybere jazyko-

vou specializaci, pfiibude mu jazyk dal‰í.

Na Jazykové ‰kole hlavního mûsta Prahy (dfií-

ve Státní jazykové ‰kole v Praze) se japon‰tina

vyuãuje od r. 1954. ·kola pofiádá kurzy v‰ech

úrovní: kurzy pro zaãáteãníky, mírnû pokroãilé,

stfiednû pokroãilé, pokroãilé i kurzy pro ty, kte-

fií úspû‰nû sloÏili státní jazykovou zkou‰ku

a chtûjí si i nadále prohlubovat své znalosti.

V hodinách japon‰tiny se studenti uãí gramati-

ku, psaní a ãtení abeced a znakÛ, konverzaci.

Kurzy jsou urãeny pro vefiejnost star‰í patnácti

let. Od roku 1997 se otevírají i speciální kurzy

pro mládeÏ, tedy pro dûti od deseti let. Studen-

ti mají moÏnost sloÏit státní jazykovou zkou‰ku

základní, v‰eobecnou popfi. tlumoãnicko-pfie-

kladatelskou.

Pro mimopraÏské studenty jsou urãeny dálko-

vé kurzy, které se konají jednou mûsíãnû v sobo-

tu od 9.00 do 12.15 hod. Ostatní kurzy probí-

hají v odpoledních a veãerních hodinách.

V souãasné dobû studuje v kurzech japon‰ti-

ny kolem 90 studentÛ a vyuãují tfii uãitelky

(z nich jedna rodilá mluvãí a jedna uãitelka ex-

terní). VyuÏívají materiály, které pokytuje Japan

Foundation, uãebnice, audio a video pásky, ães-

ké uãebnice i vlastní materiály.

Japon‰tina se vyuãuje i na Státní jazykové ‰ko-

le v âesk˘ch Budûjovicích.

Kromû tûchto jazykov˘ch ‰kol státních vzniká

celá fiada ‰kol soukrom˘ch (napfi. The Language

House – 1993, Skfiivánek Language school –  in-

dividuální v˘uka – 2000, Lingua Sandy – 2000)

a dal‰í.

Mezi nimi má ponûkud zvlá‰tní postavení

Language Centre David Holi‰. V této ‰kole pro-

bíhá jiÏ ãtvrt˘m rokem kromû bûÏné v˘uky ja-

pon‰tiny i jednoleté pomaturitní studium japon-

ského jazyka a kultury, které je schváleno

M·MT. Jedná se o ojedinûl˘ program v˘uky,

která zahrnuje jazyk, konverzaci, písmo, ãtení ja-

ponsk˘ch textÛ, ale také japonskou literaturu, re-

álie, historii a kaligrafii. Vyuãují ãe‰tí lektofii i ro-

dilí mluvãí. Ti vedou hlavnû kurzy konverzace

a kaligrafie. Japonské reálie i s praktick˘mi ukáz-

kami sem pfiicházejí vyuãovat nejrÛznûj‰í odbor-

níci, napfi. z oblasti japonského ãaje, zahrad, me-

ãe, divadla apod.

I v âesko-japonské spoleãnosti se jiÏ více neÏ

pût let konají kurzy japonského jazyka, které

vedou absolventi japanologie, a konverzace

v japon‰tinû, kterou vedou japon‰tí lektofii. Do

tûchto kurzÛ ãasto pfiicházejí ti, ktefií mají zájem

nejen o jazyk, ale také o urãité odvûtví japonské

kultury, napfi. animované filmy. Podobnû zamû-

fiené jsou i kurzy v poboãce spoleãnosti v Plzni

ãi Japonském akademickém klubu v Brnû, kde

se do kurzÛ v r. 2000 pfiihlásilo 24 zájemcÛ. Je-

jich poãet v‰ak kaÏd˘m rokem narÛstá. Dnes se

mohou pfiihlásit nejen do kurzu pro zaãáteãní-

ky, ale podle sv˘ch schopností si vybrat i kurz

pro pokroãilé. V˘uku zaji‰Èují dva japon‰tí lek-

tofii.

I v dal‰ích místech republiky se objevují sna-

hy o v˘uku japon‰tiny, ty ale vût‰inou po nûja-

kém ãase konãí odjezdem Japonce - lektora, kte-

r˘ v oblasti pob˘val z jiného dÛvodu.

Pomaturitní studium v Language Centre David Holi‰.
(Archiv Davida Holi‰e)
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âesko-japonská spoleãnost je pokraãovatel-

kou âeskoslovensko-japonské spoleãnosti, zalo-

Ïené po 2. svûtové válce v r. 1946 a zru‰ené po

únoru 1948. Spoleãnost byla obnovena v roce

1968 a její ãinnost po dvou letech opût zastave-

na. Potfietí byla zaloÏena v roce 1990. Jejím cí-

lem od samého poãátku bylo rozvíjet a prohlu-

bovat pfiátelské styky mezi obûma zemûmi, se-

znamovat  ãleny a ‰ir‰í vefiejnost s historií, kul-

turou i souãasností Japonska a pfiispívat tak

k vzájemnému porozumûní.

V posledních deseti letech se ãinnost Spoleã-

nosti rozvíjela nejen v souladu s pÛvodním po-

sláním, ale i v souladu s nov˘mi spoleãensk˘mi

trendy a poÏadavky. Styky âeské republiky s Ja-

ponskem nabyly na intenzitû, vefiejnost má

k dispozici mnoÏství poznatkÛ a to v‰e vede ke

zv˘‰ení nárokÛ na ãinnost Spoleãnosti, pfiede-

v‰ím na úroveÀ její práce, jeÏ vyÏaduje vût‰í pro-

fesionalizaci.

Spoleãnost se proto snaÏí v souladu s tûmito

poÏadavky okruh sv˘ch aktivit roz‰ifiovat a zkva-

litÀovat. UmoÏÀuje to existence Kulturního

a informaãního stfiediska v Praze Na MÛstku,

kde je knihovna (dar Japan Foundation), dále

ãajová místnost a prostory, v nichÏ se pofiádají

kurzy japon‰tiny, ãe‰tiny pro Japonce, kaligrafie,

tu‰ové malby, hry na ‰akuhaãi. Realizují se zde

i v˘stavy obrazÛ, fotografií, kaligrafií, kimon

apod., pfiedná‰ky na nejrÛznûj‰í témata, kniÏní

prezentace a pfiíleÏitostná setkání. Prostor pro

své aktivity tu nalézají i rÛzné sekce Spoleãnosti

(ãaje, ikebany, zahrad a bonsají, bojov˘ch umû-

ní, náboÏenství a filozofie /zazen/, netradiãní

kultury /manga/), dále Spoleãnost pro studium

japonského meãe, Sekce absolventÛ japonsk˘ch

univerzit zaloÏená z iniciativy japonského velvy-

slanectví a âeská asociace go.

V˘znamnou sloÏkou Spoleãnosti jsou mimo-

praÏské poboãky pfiedev‰ím v Chebu, dále v Plz-

ni, Hradci Králové a Brnû, které pfiispívají k to-

mu, aby se znalosti o Japonsku roz‰ífiily i mimo

oblast hlavního mûsta. Lze konstatovat, Ïe akce

pofiádané v jednotliv˘ch krajích ve spolupráci

s magistráty mûst se setkávají s mimofiádn˘ch

úspûchem.

Poãinem v˘znamného dosahu byla v nedávné

dobû prezentace Japonska pro základní a stfiední

‰koly, kde jako lektofii úspû‰nû pÛsobili absol-

venti japanologie filozofické fakulty Univerzity

Karlovy spoleãnû s Japonci. Pfiedná‰ky byly rea-

lizovány dle konkrétních poÏadavkÛ kaÏdé ‰koly

jak v prostorách kulturního centra tak i ve ‰ko-

lách.

Pro své ãleny vydává Spoleãnost pravidelnû

ãasopis Kokoro a publikuje pfiíleÏitostné sborní-

ky. ZaslouÏila se i o vydání knih japonské císa-

fiovny Miãiko Poprvé v horách a Mosty k lid-

sk˘m srdcím v ãeském pfiekladu profesora K. Fi-

aly.

K obohacení ãinnosti Spoleãnosti pfiispívá

stále tûsnûj‰í spolupráce s japonsk˘mi obãany Ïi-

jícími v âeské republice, ktefií se sdruÏují ve spo-

leãnosti NihondÏinkai a mají své zástupce

i v pfiedsednictvu âesko-japonské spoleãnosti.

S velk˘m zájmem se setkaly spoleãné aktivity, ja-

ko byla prohlídka praÏsk˘ch zahrad, v˘let na

folklorní festival a dal‰í. Podnûtná je i jiÏ tradiã-

ní soutûÏ  ãesk˘ch obãanÛ v japonském pfiedne-

su - Benrontaikai, pofiádaná spoleãností Nihon-

dÏinkai za úãasti âJS. âasopis Kokoro vychází

japonsk˘m obãanÛm vstfiíc tím, Ïe publikuje

ãlánky na rÛzná témata v japon‰tinû. Spoleãné-

mu zájmu ãeské i japonské strany se tû‰í pravi-

delné spoleãenské schÛzky v praÏské Lucernû.

Velmi dobfie se osvûdãuje spolupráce s japon-

sk˘m zastupitelsk˘m úfiadem v âeské republice

a s ãesk˘m velvyslanectvím v Tokiu, jimÏ Spo-

leãnost vdûãí za neutuchající podporu a zájem.

Z ãesk˘ch institucí Spoleãnost nejintenzivnûji

spolupracuje s Náprstkov˘m muzeem.

âinnost âSJ je kromû ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ fi-

nanãnû dotována Odborem krajansk˘ch a kul-

turních stykÛ Ministerstva zahraniãních vûcí

âR, Magistrátem hlavního mûsta Prahy, Minis-

terstvem kultury âR, dále se jí  dostává podpo-

ry od Urasenke Foundation a Japan Foundation.

Kromû âesko–japonské spoleãnosti a jejích

poboãek v rÛzn˘ch mûstech vznikají i student-

ské kluby zamûfiené na Japonsko a jeho kulturu.

Japonsk˘ akademick˘ klub (JAK) vznikl jako

studentská nezisková organizace v roce 2002.

ČESKO-JAPONSKÁ SPOLEČNOST A DALŠÍ ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ

Paní Dá‰a Havlová (vpravo) a Hana Asová pfii ukázce ikebany. (Archiv âJS) Studium ãajového obfiadu pod vedením prof. Ni‰ikawy v KIS. (Archiv âJS)

Ukázka origami v knihovnû Na Skalce.

Pfiedná‰ka o bojov˘ch umûních pro Ïáky základní ‰koly v KIS. (Archiv âJS)
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Zá‰titu nad ním pfievzala Asociace stfiedo‰kol-

sk˘ch klubÛ v Brnû, která rovnûÏ poskytla pro-

story pro ãinnost tohoto novû vzniklého sdruÏe-

ní. V souãasné dobû má asi 40 ãlenÛ. Není otev-

fien pouze studentÛm, jak by se snad z jeho ná-

zvu mohlo zdát, ale v‰em zájemcÛm z fiad ‰iroké

vefiejnosti.

Jeho hlavním posláním je umoÏnit setkávání

pfiíznivcÛm Japonska, zprostfiedkovat jim in-

formace o této zemi. K tomu, aby ãlovûk pro-

nikl do tajÛ japonské kultury, pfiispívá jistû

i znalost jazyka, neboÈ ten je s kulturou úzce

propojen. Japonsk˘ akademick˘ klub proto uÏ

od roku 2000 pofiádá kurzy japonského jazyka.

Kromû toho nabízí nejrÛznûj‰í pfiedná‰ky s ja-

ponskou tématikou (divadlo, kaligrafie, bon-

sai), besedy se zajímav˘mi hosty, projekce ja-

ponsk˘ch filmÛ i praktické semináfie. Díky

spolupráci se studenty, ktefií mûli moÏnost vy-

cestovat do Japonska, mohl Japonsk˘ klub po-

skytnout potfiebné informace ostatním oso-

bám, které se na cestu do Japonska teprve chy-

staly.

V sídle Japonského akademického klubu je

k dispozici rovnûÏ prezenãní knihovna ãítající

nûkolik desítek titulÛ s japonskou tematikou,

která je postupnû doplÀována.

V loÀském roce vznikl pfii olomoucké japa-

nologii Japonsk˘ klub Olomouc. Má asi 25 ãle-

nÛ, sdruÏují se v nûm vesmûs studenti a pofiá-

dají zajímavé akce, v˘stavy, ukázky japonského

umûní apod. pro olomouckou vefiejnost. Mezi

nejvût‰í akce patfií Mûsíc asijské kultury, pofiá-

dan˘ ve spolupráci s âesko-ãínskou spoleãnos-

tí. Velik˘ úspûch mûly napfi. praktické ukázky

v˘roby sake a japonské kuchynû, pfiedná‰ky

o japonsk˘ch Ïenách, v˘stava fotografií Zdenka

Thomy, v˘stavy amatérsk˘ch fotografií i promí-

tání japonsk˘ch filmÛ. Velkému zájmu se tû‰ilo

i pfiepisování jmen japonsk˘mi znaky ãi skládá-

ní origami.

V prvním t˘dnu záfií se koná slavnostní zahá-

jení ãinnosti âeské spoleãnosti pfiátel Japonska

v Litomûfiicích, která by mûla pÛsobit na území

celého Ústeckého kraje. Jedním z jejích cílÛ je

i navázání spolupráce s japonsk˘mi spoleãnost-

mi pÛsobícími na území kraje, pofiádání v˘stav,

koncertÛ japonsk˘ch umûlcÛ, chce nabídnout

moÏnost strávit pfiíjemné chvíle s karaoke ãi

u ‰álku zeleného ãaje.

Kromû takov˘chto zájmov˘ch sdruÏení, zab˘-

vajících se Japonskem v‰eobecnû existuje fiada

organizací úzce specializovan˘ch. Jsou to napfi.

rÛzné kluby bonsají, suiseki,  origami, go, kluby

a oddíly jednotliv˘ch bojov˘ch umûní, sumó

apod., o kter˘ch by se dal napsat samostatn˘

sborník.

I v místech, kde nejsou poboãky ani kluby, se

setkáváme se zájmem vefiejnosti o Japonsko.

Dny (nebo t˘dny) Japonské kultury, organizova-

né vût‰inou ve spolupráci s magistrátem nebo

místním úfiadem, japonsk˘m velvyslanectvím

a âesko-japonskou spoleãností, b˘vají oblíbené

a náv‰tûvnost aÏ pfiekvapivû vysoká.

U pfiíleÏitosti leto‰ního desetiletého v˘roãí navázání diplomatick˘ch stykÛ mezi âeskou

republikou a Japonskem uspofiádá Japonské velvyslanectví v záfií aÏ listopadu ve spolupráci

s Ministerstvem kultury âR, The Japan Foundation, magistráty Plznû a Litomûfiic, âesko-

-japonskou spoleãností v Praze a Plzni a âeskou spoleãností pfiátel Japonska v Litomûfiicích

Dny japonské kultury. Zájemci v Praze, Plzni a Litomûfiicích mohou shlédnout v˘stavu

kimon, fiadu filmov˘ch pfiedstavení, pfiedná‰ek, mohou se zúãastnit ãajového obfiadu ãi uká-

zek ikebany, zaposlouchat se do kouzeln˘ch tónÛ ‰amisenu, klarinetu nebo zpûvu Fumiko

Ni‰imacu.

Podrobné programy aktuálních akcí pofiádan˘ch japonsk˘m velvyslanectvím lze získat

v jeho Japonském informaãním a kulturním centru.

Vydává: Japonské informaãní a kulturní centrum, Praha 1, Malostranské nám. 28

Otevfieno pondûlí – pátek, 10:00 – 12:00; 14:00 – 16:00

tel.: 257 533 546

www.cz.emb-japan.go.jp

Divadelní workshop v prostorách KIS. (Archiv âJS)

Paní Harumi Jamada seznamuje dûti ze základní ‰koly se Ïivotem v Japonsku. (Archiv âJS)
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