
Světová náboženství - IV



Hinduismus



Hinduismus

• polyteistické náboženství

• více než tisíc bohů například Višnu, Šiva, Bráhma, Kálí, Šaktí apod.

• bohové jsou bezpohlavní, neboť by je to omezovalo

• jedním z nejoblíbenějších bohů je Krišna (ten je jednou inkarnací Višnuaí)

• věřící 

1) buď považují jedno z božstev za nejvyšší nebo mají tzv. božskou trojici Višnu (udržuje svět), 

Šiva (ničí svět, aby ho mohl přetvořit), Bráhma (stvořitel světa, má čtyři ruce a čtyři obličeje, 

proto může všechno vidět a všude zasahovat) 

2) nebo si myslí, že jsou si všichni rovni, ale uctívají jen jedno božstvo, to které je jejich 

nejoblíbenější (tuto variantu vyznává většina hinduistů)



Hinduismus – Trimúrti

Trimúrti = „mající trojí podobu“
označení pro trojici hlavních 
hinduistických bohů
1) Brahmy – stvořitele
2) Višnua – udržovatele 
3) Šivy – ničitele



Hinduismus – nejdůležitější bohové Trimúrti

Brahmá = stvořitel vesmíru
rodí se z květu lososu, který vyrůstá 
z pupíku Višnua (ten se o něj stará 

do zániku světa)
zobrazení: čtyři hlavy, obličeje a také 

ruce

Višnu = udržovatel (vše řídí) 
představuje božskou lásku 

a řídí osudy lidí
zobrazení: modrá barva, čtyři ruce 
(dosáhne jimi do všech čtyř koutů 

vesmíru)

Šiva = ničitel vesmíru (je zdrojem 
zániku i stvoření) = „smrtka 

(odnímá život, aby mohl být opět 
vytvořen

zobrazení: překřížené nohy (meditace) a 
s třetím okem(vidí podstatu věcí a jevů → 

souvislosti



Hinduismus – další bohové

Sarasvatí
Brahmova dcera a podle jedné 

verze i manželka
uctívána jako bohyně vzdělání, 

řeči, umění a hudby

Lakšmí
bohyně blahobytu a štěstí

manželka Višnua
reprezentuje rovněž krásu, 

čistotu, štědrost

Párvatí
manželka Šivy 

bohyně lásky a oddanosti 
má mnoho rozličných podob

(např. Kalí)



← Kálí
jedna z podob manželky boha Šivy 

bohyně smrti a zkázy (hrůznou podobou 
bohyně Párvatí)

nejzáhadnější postavou hinduistického 
panteonu

vládkyně času a změn

Durgá → 
jedna z podob manželky boha Šivy 

„těžko přístupná“
bohyně jako bojovnice a bývá oslavována 

jakožto ničitelka zlých démonů 
jezdí na lvu či tygru 

zobrazení: s deseti pažemi 
a řadou atributů 

(luk a šíp, dýka, palice, meč, oštěp)

Hinduismus – další bohové



Ganéša

původem indický bůh se čtyřmi pažemi a sloní hlavou
jeden z nejznámějších a nejuctívanějších bohů zejména v hinduismu, 

mnohdy ale i mezi buddhisty

jeho kult je velmi silný a sahá i za hranice Indie

sloní hlava má představovat věrnost, inteligenci a sílu
jeho velké uši symbolizují moudrost a schopnost naslouchat 

zejména těm lidem, kteří vyžadují pomoc

Hinduismus – další bohové



← Hanumán
bůh podobě opice 

objevuje v eposu Rámájana 
jako pomocník prince Rámy

bůh síly, bůh poznání a lásky k bohu
pán celibátu a vítězství, nejvyšší ničitel toho, 

co  způsobuje utrpení 
a ochránce žáků duchovní cesty

Ráma →
král, jehož existenci popisuje 

jeden z nejstarších indických eposů
považován za sedmé vtělení boha Višnua do 

lidské podoby 

Hinduismus – další bohové



Hinduismus – posvátné spisy

VÉDY PURÁNY

PŘEDPISY 
ZÁKONA

MANUŮV 
ZÁKONÍK

jedna z nejstarších 
literárních památek 
lidstva
často se nezapisují
učí se nazpaměť
těžko  určuje stáří spisů

texty, které vznikaly 
později
popisují mytologické 
příběhy spojené s 
jednotlivými bohy

„DHARMAŠÁSTRY“
oblíbený literární žánr 
popisující pravidla „co 
by měl hinduista v 
jakékoliv situaci udělat“

„MÁNAVADHARMAŠÁSTRA“ 
popisuje všechno možné od 
stvoření světa přes 
náboženské obřady, 
až po to „jak by se mělo 
trestat za krádež“ 
a „kdy vdát dceru“



Hinduismus – posvátné texty

Posvátné texty hinduismu se nazývají védy.

Rukopis Rgvédu psaný v dévanágarí začátkem 19. století



Hinduismus – základ víry

základem hinduistické víry je tzv. zákon karmy, 
který určuje, že každá duše žije vícekrát, přičemž tělo, 

do kterého se převtělí (reinkarnace) je určováno podle skutků v životě minulém

karma je hinduistický filosofický koncept 

každý čin, slovo a myšlenka – pozitivní či negativní – zanechává otisky v mysli 

karma není víra, protože každý člověk má svobodnou vůli a tím je strůjcem svého vlastního osudu 



Hinduismus – rituální koupel  

Hinduisté vykonávají velké množství nejrůznějších obřadů, jedním z nejznámějších je rituální koupel v posvátné řece Ganze.



Hinduismus – „svatostánek“

← Hinduistický chrám 
Arul Mihu Navasakthi Vinayagar Temple Victoria 

(Seyshely) z roku 1992

Penugonda (Indie) →



Hinduismus – „svatostánek“

hinduistický chrám Akšardham
(Indie - Nové Dillí)

2005



Hinduismus - poutní místo - Váránasí

Váránasí (Indie)

• město ležící na západním břehu řeky 
Gangy (ve spojení se Šivou)

• podle legendy bylo město založeno 
indickým bohem Šivou přibližně před 
5000 lety a ihned město učinil jedním z 
nejdůležitějších poutních měst v zemi

• považováno za svaté město hinduistů, 
buddhistů 

• jedno z nejdéle trvale osídlených měst 
na světě

• kulturní a náboženské centrum severní 
Indie již po několik staletí



Hinduismus - poutní místo – Haridvar

Haridvár (Indie)

• hinduistické svaté město a 
poutní místo v podhůří 
Himálaje na břehu řeky Gangy 

• název znamená „Brána Boží
• každých 12 let zde probíhá 

obrovská hinduistická pouť 
Kumbhaméla (největší 
náboženská pouť na světě, 
předčí i pověstnou 
muslimskou pouť do Mekky) 



Hinduismus - poutní místo - Ayodhya

Podle eposu Rámájana zde sídlil božský král Ráma.

5. srpna 2020 položil indický premiér základní kámen chrámu boha Rámy.



Hinduismus - poutní místo - Mathura

Mathura místem, kde se narodil Krišna (jedna z nejoblíbenějších inkarnací Višny), 
jemuž zde byl již ve starověku vystavěn chrám.



Chrám Šrí Venkatéšvary
(Tirupati - Indie) 

• nejvýznamnější a nejbohatší 
Višnuův chrám 

• jedno z nejnavštěvovanějších 
poutních míst na světě 

• poutní místo budováno od 8. století 
• komplex na posvátné hoře nabízí 

návštěvníkům nespočet menších svatyní

• podle legendy Višnu splní přání 
každému, kdo mu obětuje takové 
množství květin, zlata nebo darů, 

jaké sám váží

Hinduismus - poutní místo – Šrí Venkatéšvary



1. kněží (rádci králů) a učenci
2. náčelníci a bojovníci
3. svobodní zemědělci, obchodníci a řemeslníci
4. původní podrobené obyvatelstvo —

služebníci, otroci

Kastovní systém

• rozdělení společnosti na základě majetkových a rodových poměrů
• kasta → uzavřená společenská skupina se svými vlastními zvyky, zákony 

aj.

společenské vrstvy



Kráva – posvátné zvíře



Buddhismus



Buddhismus

• považován za nejstarší z velkých světových náboženství (pokud vůbec bývá označován jako náboženství)

• za zakladatele buddhismu je považován indický šlechtic Siddhártha Gautama (Buddha) v 6. století před 

naším letopočtem 

• cílem buddhistického učení (či dharmy) je zničení příčiny lidského utrpení

• lidské utrpení spočívá v přílišné touze po životě, po trvalé jistotě (to vše je totiž pomíjivé, existuje jen 

neustálá změna)

• buddhismus se nejprve usadil v Indii, kde byl ovšem v 9. století vytěsněn hinduismem

• následně se šířil do Nepálu, Tibetu, Číny a Koreje 

• ve 12. století se buddhismus dostal do Japonska, kde později ve 20. století vznikla moderní forma 

buddhismu (zen-buddhismus)



Buddhismus – Siddhártha Gautama

Buddha
• vlastním jménem Siddhártha Gautama
• zakladatel buddhismu
• narodil se jako indický princ
• odvrátil se od života v blahobytu, radikálně změnil svůj 

život (dosáhl osvícení = probuzení a stal se Buddhou) 

• téměř 30 let žil pohodlným životem syna místního vládce
• oženil se měl syna 
• aniž by spatřil právě narozeného syna – opustil domov a věnoval 

se nejrůznějším praktikám, pomocí nichž chtěl dosáhnout 
osvobození z utrpení, které je spojeno s každou existencí, a 
neustálého koloběhu znovuzrozování 

• podle legendy ve věku 35 let objevil střední cestu, která se 
vyhýbá všem krajnostem, a dosáhl probuzení, konečného 
osvobození z utrpení a koloběhu životů

• zbývajících 45 let předával své učení, ať už mnichům (založil první 
mnišské společenství na světě), tak laikům



Buddhismus

ateistické náboženství

bůh jakožto pojem není v buddhismu definován



Čtyři vznešené pravdy 
1. vznešená pravda o utrpení život je utrpení první pravda má být plně pochopena

2. vznešená pravda o vznikání utrpení utrpení je výsledkem touhy po životě druhá pravda má být opuštěna

3. vznešená pravda o zaniknutí 
utrpení

odstranit utrpení je možné utlumením 
všech tužeb

třetí pravda má být uskutečněna

4. vznešená pravda o stezce, vedoucí k 
zaniknutí utrpení — Ušlechtilá 
osmidílná stezka

utlumení touhy lze dosáhnout 
„vznešenou cestou“ – správné 
rozhodování, řeč bez hrubostí  lží, 
jednání odmítající zabíjení a násilí, 
krádeže a jiné špatné skutky — touha 
vyhledávat jen dobro, meditovat o 
pocitech i představách (cesta ke spáse)

čtvrtá pravda má být rozvíjena

Buddhismus – základ Buddhova učení



Buddhismus – zásady šťastného života 

Zásady šťastného života podle Buddhy 

1) neubližovat živým tvorům (nezabíjet)

2) nebrat, co nebylo darováno (nekrást)

3) zdržovat se nedovoleného pohlavního styku (nebýt bezohledný v sexuálních praktikách)

4) vystříhat se marných a nepravdivých věcí (nelhat)

5) vystříhat se používání omamných látek a nápojů (zdržovat se drog)



Buddhismus – „svatostánek“ - stúpa

stúpa = navršení

• původní stúpy byly obyčejné pahorky 
navršené ze zeminy (jako mohyly)

• později ostatky dalších světců, posvátné 
texty nebo sošky

• historické stúpy nemají uvnitř žádné 
místnosti nebo chodby, schránka s 
relikviemi je buď zcela zasypána, vložena 
úzkým tunýlkem do dutiny uprostřed 
stúpy anebo umístěna na vrchol stavby

Pikist (Nepál)



Buddhismus – „svatostánek“ - pagoda

Pagoda 

buddhistickou věžovou stavbu 
(vyvinula se z indické stúpy)

Zlatá pagoda (Rangún – Myanmar)



Buddhismus - poutní místo - Lumbiní

MÍSTO 
NAROZENÍ 
BUDDHY
(Lumbiní

–
Nepál)



Buddhismus - poutní místo – Bódhgaja

MÍSTO,
KDE BUDDHA

DOSÁHL PROBUZENÍ



Buddhismus - poutní místo - Sárnáth

MÍSTO, 
KDE BUDDHA 

POPRVÉ VYLOŽIL SVOU NAUKU
PĚTI MNICHŮM 

(6. století př. n. l.)



Buddhismus - poutní místo - Kušinagara

parinirvána = tzv. „konečné vyvanutí“ 

Chrám Parinirvana
se stupou Parinirvana

MÍSTO ÚMRTÍ BUDDHY 



Buddhismus - poutní místo - Sanchi

• nejstarší buddhistická svatyně 

Indie 

• byla až do konce 12. století 

důležitým náboženským centrem

• poutní místo Sanchi bylo založeno 

kolem roku 250 př. n. l. 



Buddhismus - poutní místo - Sanchi

v blízkosti nejstarší 
buddhistické svatyně je 

více buddhistických staveb

Velká stúpa 
(vrchol nádherné 
kamenické práce) 

vznikla v letech 150 - 100 
př. n. l.



Buddhismus - poutní místo - Adžanta

Klášterní komplex
ze 2. století př. n. l

ve stěnách vysoko nad řekou 
vytesali věřící asi třicet jeskyň

jeskynní chrámy a kláštery  
z různých století s nástěnnými 

malbami jsou dokladem 
vysoké umělecké kvality

pro postavy v jeskyních z 
předkřesťanské doby je 
typická obrysová kresba 

postav v červených 
a hnědých odstínech



Sikhismus



Sikhismus

• jedno z nejmladších světových náboženství 
• počtem stoupenců páté největší
• přísně monoteistické náboženství

• sikhistický bůh nemá jméno a jde sjednocení všech hinduistických bohů a Alláha
• vzniklo na přelomu 15. a 16. století v Pándžábu (Indie), které je centrem Síkhů
• podstatou učení je rovnost všech lidí (usiluje o zrušení kastovního systému) 

↓
příčina vydělení sikhismu z hinduismu



Sikhismus - věřící

Sikhové jsou rozpoznatelní díky typickému turbanu kryjícímu dlouhé vlasy, u mužů také díky plnovousu.



Sikhismus – symboly „PĚT K“

5 symbolů (názvy v paňdžábštině začínají písmenem „K“) = „PĚT K“

I. KÉŠ - nikdy nestříhané vlasy a u mužů také neholené vousy -

symbol přirozenosti

II. KANGHÁ - hřeben - symbol čistotnosti

III. KARÁ - ocelový náramek na zápěstí - symbol jednoty boha 

(kruh nemá začátek ani konec)

IV. KAČČCHÁ - krátké kalhoty - symbol cudnosti

V. KIRPÁN - meč, symbol povinnosti chránit bezbranné;                 

v moderní době nosí většina Sikhů kirpán menších rozměrů 

připomínající dýku



Sikhismus – hlavní centrum Amritsar

Amritsar

nejvýznamnější město indického 
svazového státu Paňdžábu

nejdůležitější svatyní 
sikhského náboženství 

je Zlatý chrám

místo uložení originálu posvátné knihy



Šintoismus



Šintoismus

• šintó = posvátná cesta, cesta bohů

• japonské národní náboženství, které má zhruba 100 miliónů vyznavačů

• náboženství polyteistické  (nepřeberné množství bohů) 

• všichni bohové se označují jako kami

• do roku 1946 byl kami i japonský císař a Japonsko bylo vlastně teokratickým státem

• vznikl na přelomu 6. a 7. století, později do něj byly zakomponovány prvky buddhismu 

a konfuciánství

• v současnosti existuje koexistence šintoismu a buddhismem v Japonsku

• Japonci přičítají veselé události šintoismu, smutné pak buddhismu



Šintoismus – bohyně Slunce

Amaterasu

nejdůležitější šintoistická bohyně

dárkyně světla  

(dle tradice se všichni japonští císaři označovali za její potomky) 



Šintoismus – „svatostánek“

TORII
• tradiční japonská brána
• nejčastěji u vchodu do 

šintoistických svatyní
• poslání bran torii — poskytovat 

místo odpočinku pro pták 
(považováni za posly bohů) 

Brána torii ve svatyni 
Icukušima

(Hacukaiči – Japonsko)

svatyně má své kořeny 
už v 6. století



Šintoismus - poutní místo - Ise

Svatyně Ise

(Japonsko)

zasvěcena bohyni Amaterasu

jedno z nejposvátnějších šintoistických míst 



Šintoismus - poutní místo – Meidži (Tokio) 

šintoistická svatyně Meidži
(Tokio) 

• nejvýznamnější svého druhu
• postavena v dvacátých let minulého 

století na počet císaře Meidži a jeho 
choti, kteří zde jsou i pohřbeni

• každým rokem 
se tu slaví císařovy narozeniny 
a v okolním rozsáhlém parku,

který vznikl vysázením 100 tisíc stromů



Šintoismus - poutní místo - Jasukuni (Tokio)

Jasukuni
• šintoistická svatyně

• v blízkosti císařského paláce
• nádherný výhled na celé město 

včetně hory Fudži

• postavena za účelem uctění 
památky vojáků padlých pro 

císaře a Japonsko 



Šintoismus - poutní místo - Niucuhime

Niucuhime
šintoistická svatyně

• nejstarší dochované záznamy      

o svatyni pocházejí z roku 855

• na polootrově Kii (ostrov Honšú)



Japonská vláda nechtěla přistoupit na bezpodmínečnou kapitulaci. Z obav vysokých ztrát 

při pokračující ofenzívě povolil americký prezident Truman použití nově vyvinutých atomových bomb. 

6. srpna 1945 byla svržena jedna na Hirošimu a 9. srpna druhá na Nagasaki. Japonsko přesto 

odolávalo a kapitulovalo až 15. září 1945 poté, co bylo zaručeno, že nebude zpochybněno postavení 

japonského císaře jako nezávislého vládce Japonska. 

Japonsko bylo teokratickým státem. Kami (bůh) i japonský císař.  

V roce 1947 byla přijata nová ústava a hlavně prohlásila císaře za pouhý symbol státu. 

Změnilo se postavení císaře (jako kami) → neochránil lid před použitím jaderných zbraní.

Císařství



Fudži
• nejvyšší hora Japonska (3 776 m n. m.)

• původní obyvatelé Japonska (národ Ainu) uctívali horu jako posvátnou
• hora je posvátná také pro vyznavače šintoismu a buddhisty



Konfucianismus



Konfucianimus

• polyteistické náboženství

• často nebývá řazen mezi náboženství  

• vznikl na přelomu 5. a 6. století před naším letopočtem v Číně

• zakladatelem byl filosof Konfucius

• původní myšlenka konfuciánství představovala po všech stránkách rozvinutého člověka 

harmonizujícího s vesmírem

• vyznavači konfuciánství nejvíce cení moudrosti

• přidání kultů živlů, symbolů jin a jan, zbožštění Konfucia, císařů a k předání některých znaků 

buddhismu

• po roce 1949 bylo v Číně zakázáno, v současnosti se opět rozvíjí, hlavně na východě Číny



Konfuciův hrob – poutní místo

Konfuciův hrob

• Konfuciův náhrobek na hřbitově Kchung-lin 

(= v Konfuciově lese) ve městě Čchü-fu (Qūfù)

• od roku 1994 je „Konfuciův hřbitov“ součástí světového 

dědictví UNESCO



Taoismus



Taoismus

• polyteistické náboženství

• vznikl v Číně 4.— 3. století před naším letopočtem

• čínské národní (lidové) náboženství

• cílem je naprosté splynutí člověka s přírodou, které má zajistit nesmrtelnost nebo alespoň dlouhý život. Tohoto 

splynutí je dosaženo pomocí meditací, duchovních i tělesných cvičení, diet a vzděláváním. 

• Taoističtí vědci slavili velké úspěchy především v chemii a medicíně (akupunktura, akupresura).

• Hlavní postavou je filosof Lao-c', autor knihy Kánon o cestě a dobročinnosti, která je základem taoistické nauky

• Lao-c' byl postupem času zbožštěn. Taoismus obsahuje prvky animismu a okultismu a na rozdíl od svého 

konkurenta, konfucionismu, zdůrazňuje rovnost všech lidí

• po nástupu komunismu byl taoismus společně s ostatními náboženstvími potlačován, od 80. let 20. století je 

znovu povolený



Posvátné místo

Kadidelnice a pohled na jeden z altánů
v chrámu Zeleného berana

Čching-jang (chrám Zeleného berana)

• městem procházel nenápadný muž se dvěma berany
• teprve po mnoha letech se místní lidé dozvěděli, že onen muž                           

byl Starý mistr – Lao-c‘ 
• uctívaný zakladatel wu-wej (ve světě mnohem známější pod označením 

taoismus)
• chrám je v podstatě velká lesní svatyně (dokonale naplňuje jedno z 

přikázání wu-wej, tedy žít v naprostém souladu s přírodními cykly)



Posvátné místo – hora Chua-šan

Chua-šan (Květinová hora)

• hora má celkem pět vrcholů
• svým tvarem připomíná květinu

• na hoře a jejím úpatí se nachází řada 
taoistických chrámů

• až na vrcholy hory vedou do skály 
vytesané schody
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