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POZVÁNÍ DO JAPONSKA



Název státu Japonsko 

Vlajka Japonska

Rozloha 377 873 km²            

Státní hymna KIMIGAYO

Počet obyvatel 127,654 mil. (v roce 2003) 

Hlavní město Tokio (  / TOKYO)

Ofi ciální jazyk  Japonština 

Časový rozdíl mezi ČR a Japonskem  

+8 hodin (v letním čase +7 hodin) 

Měna a fi nanční prostředky Japonský jen (JPY)

Doporučuje se vzít si hotovost v JPY, USD, EUR 

nebo cestovní šeky. Mezinárodní kreditní karty 

např. VISA, MasterCard, American Express, Diners 

Club se přijímají v příslušně označených obchodech, 

restauracích a hotelech.

Víza Občané ČR cestující do Japonska za účelem 

turistiky, obchodních jednání, konferencí a jiných 

nevýdělečných činností nepotřebují do 90 dnů pobytu 

vstupní vízum. Pro vstup do Japonska stačí cestovní 

pas ČR (platný minimálně půl roku po ukončení 

cesty) a zpáteční letenka. 

Více informací získáte na konzulárním 

a vízovém oddělení Velvyslanectví 

Japonska v ČR

po–pá, 9.30–12.30 hod.

tel.: 257 011 053–54

fax: 257 011 055

Cesta do Japonska 

Z ČR do Japonska zatím neexistuje přímý let, létá se 

proto např. přes Frankfurt, Vídeň, Paříž, Londýn atd. 

Doba letu trvá průměrně 13 až 16 hod včetně čekání. 

Státní svátky 

Nový rok  1. ledna 

Den plnoletých 2. pondělí v lednu

Den založení japonského státu 11. února

Jarní rovnodennost Kolem 21. března

Den éry Šówa 29. dubna

Den japonské ústavy 3. května

Den zeleně 4. května

Den dětí  5. května

Den moře 3. pondělí v červenci 

Den úcty ke stáří 3. pondělí v září

Podzimní rovnodennost Kolem 23. září

Den sportu 2. pondělí v říjnu

Den kultury 3. listopadu

Den díků za práci 23. listopadu 

Císařovy narozeniny 23. prosince

Pokud je svátek v neděli, den volna připadne na nejbližší den po tomto datu, 

který není svátkem, resp. na pondělí. 

Otevírací doba úřadů a obchodů

Banky Po–Pá  9.00–15.00 

Pošta Po–Pá  9.00–17.00, So 9.00–12.30

Obchody Většina obchodů má otevřeno 7 dní v týdnu. 

Non-stop obchody (convenience stores), kde můžete 

koupit např. potraviny a časopisy nebo využít 

bankomat, jsou otevřeny 24 hod. denně.



Doprava   

Letadlem V Japonsku jsou tři hlavní mezinárodní 

letiště – Narita, Kansai a Central Japan. Z Narity se do 

Tokia dostanete autobusem nebo vlakem. Do centra 

Tokia trvá cesta cca 1,5 až 2,5 hodiny. Z letiště Kansai 

můžete jet autobusem nebo vlakem např. do Kjóta 

za 1 až 2 hodiny nebo do Ósaky za 1 až 1,5 hodiny. 

Z letiště Central Japan do centra Nagoji trvá cesta cca 

1 hodinu.

Narita International Airport

http://www.narita-airport.jp/en/

Kansai International Airport

http://www.kansai-airport.or.jp/ 

Central Japan International Airport

http://www.centrair.jp/en/index.html 

Vlakem Pro cestování po Japonsku vlakem JR (Japan 

Railways) se doporučuje zakoupit RAILPASS. 

RAILPASS lze zakoupit pouze v zahraničí.

Japan Railpass

http://japanrail.com

Praktické informace

Elektrické napětí 100 V  

Doporučujeme elektrické přístroje přepínatelné nebo 

s adaptérem. 

Ubytování Lze využít různých druhů ubytování, od 

hotelů v západním stylu přes hostely po tradiční 

japonské hotely – rjokany. 

International Tourism Center of Japan

http://www.itcj.jp/

Japan Hotel Association

http://www.j-hotel.or.jp/en/index.html

Japan Youth Hostels

http://www.jyh.or.jp/english/

Nouzová telefonní čísla 

Policie   110

Lékářská rychlá pomoc   119 

Diplomatická mise České republiky v Japonsku / 

Embassy of the Czech Republic in Japan

2-16-14 Hiroo 2-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0012, JAPAN 

Tel: 81-(0)3 3400 8122

Fax: 81-(0)3 3400 8124   

Užitečné odkazy

Všeobecné informace pro turisty v Japonsku. 

Japan National Tourist Organisation

http://www.jnto.go.jp

Ministerstvo zahraničních věcí Japonska

http://www.mofa.go.jp/link/visit.html

! Všechny uvedené internetové adresy odkazují na stránky v různých jazycích. 

! Názvy stanic a nádraží jsou pro jednoduchost v anglickém přepisu. 



 Kókjo
(  / Kókyo / Císařský palác)

Původně postaven v 15. století místním knížetem, v období 

Edo sloužil jako sídlo tokugawského šógunátu. Od konce 

tokugawského šógunátu (1868) slouží jako rezidence císařské 

rodiny. V Higaši Gjoen se nachází bývalá hradní žalářní věž, 

druhé obehnání a bašty bývalého hradu Edo. Část vodního 

příkopu nazývaná Čidorigafuči je jedním z nejkrásnějších 

a nejoblíbenějších míst pro obdivování květů sakur (přelom 

března a dubna). Je možné zapůjčit si tu loďku. V blízkosti 

se nachází park Kitanomaru, Národní muzeum moderního 

umění a Muzeum vědy.

 Meidži Džingú
(  / Meiji Jingu / Svatyně Meidži) 

Svatyně vznikla v roce 1920 a byla zasvěcena památce císaře 

Meidži a jeho choti. Za druhé světové války byla její podstatná 

část zničena během náletů na Tokio v roce 1945. Současná 

podoba svatyně je dílem rekonstrukce z roku 1958. Na Nový 

rok je jednou z nejnavštěvovanějších svatyní v Japonsku.

T O K I O 
(  T O K YO )

Město Edo se v roce 1868 stalo hlavním městem a bylo přejmenováno na Tókjó, Město Edo se v roce 1868 stalo hlavním městem a bylo přejmenováno na Tókjó, 
„Východní hlavní město“, neboť se nachází na východ od bývalého hlavního města „Východní hlavní město“, neboť se nachází na východ od bývalého hlavního města 
Kjóta. S počtem obyvatel přesahujícím 12 miliónů patří mezi největší města světa. Kjóta. S počtem obyvatel přesahujícím 12 miliónů patří mezi největší města světa. 
Tato moderní metropole nabízí svým návštěvníkům zcela jiný druh zážitků a vyžití Tato moderní metropole nabízí svým návštěvníkům zcela jiný druh zážitků a vyžití 
než Kjóto.než Kjóto.

Dostupnost: stanice Ótemachi (Toei-Mita line) nebo 
Takebashi (Tokyo-Metro Tozai line)

URL: Kancelář pro císařské záležitosti 
 http://www.kunaicho.go.jp/index.html

 Národní muzeum moderního umění, Kókyo
 http://www.momat.go.jp

 Muzeum vědy
 http://www.jsf.or.jp

Dostupnost: stanice Harajuku / Yoyogi (JR Yamanote line), 
Sangubashi (Odakyu line), MeijiJingu Mae (Tokyo-Metro 
Chiyoda line),Yoyogi (Toei Óedo line)

URL: Meiji Jingu
 http://www.meijijingu.or.jp/



 Asakusa
( )

V této části města kdysi vzkvétal tokijský obchod. Nachází se zde 

chrám Sensódži, jehož historie se datuje do roku 628, kdy bratři 

rybáři našli v řece Sumida bohyni milosrdenství Kannon. Jí byl 

posléze tento chrám zasvěcen. Chrám několikrát vyhořel, vždy 

se ho však podařilo zrekonstruovat. Obchůdky v ulici Nakamise 

nabízejí různé tradiční i moderní suvenýry. Každý rok v květnu 

se koná slavnost Sanja Macuri, jehož zlatým hřebem je průvod 

nesoucí přenosné svatyně mikoši. U řeky Sumida se každý 

rok na konci června konají úžasné ohňostroje. V sezóně jsou 

oblíbené zejména okružní plavby po řece Sumida na tradičních 

loďkách nazývaných Jakatabune. Tradiční řemeslnické výrobky 

lze shlédnout v muzeu Edo Šitamachi Dentó Kógei Kan. 

Dostupnost: stanice Asakusa (Tokyo-Metro Ginza line, Toei 
Asakusa line, Tobu Isesaki line)

URL: svatyně Asakusa
 http://www.asakusajinja.jp/english.html

Akihabara ( ):

ráj pro ty, kteří se zajímají o veškerou elektroniku, 

počítačové hry, manga a anime.

Ginza ( ):

známá luxusní nákupní oblast. Nepřeberné množství 

obchodních domů a butiků hned upoutá krásně 

naaranžovanými výlohami. 

Šindžuku, Šibuja, Ikebukuro

 (  / Shinjuku   / Shibuya   / Ikebukuro):

snadno dostupné nákupní oblasti Tokia, kde se nachází 

většina nejdůležitějších obchodních domů.

Nakupování v Tokiu

Dostupnost: stanice Akihabara  (JR Sobu line, Tokyo Metro 
Hibiya line)

Dostupnost: stanice Ginza (Tokyo Metro Marunouchi line, 
Tokyo Metro Ginza line) nebo Yurakucho (Tokyo Metro 
Yurakucho line, JR Yamanote line, JR Keihin Tohoku line)

Dostupnost: stanice Shinjuku (JR Chuó line, JR Yamanote 
line, Tokyo Metro Ginza line, Keio Inokashira line, 
Hanzomon line, Tokyo Touyoko line, Tokyu Denentoshi 
line)
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 Ueno kóen  
(  / Park Ueno)

Nachází se zde nejen nejstarší ZOO v Japonsku, ale také 

muzea nabízející rozmanité výstavy umění od tradičního 

k současnému, od asijského k evropskému. Park Ueno 

je rovněž jedním z nejoblíbenějších míst pro obdivování 

sakurových květů. V blízkosti parku je Ameja Jokočó, 

nazývaná „Amejoko“, známá ulička s obchůdky nabízejícími 

široký sortiment pochutin od syrových ryb po sladkosti.

 Tokijská věž
(  / Tokyo Tower)

Z Tokijské věže je večer krásný výhled na osvětlené město. 

Tokijská věž je vysoká 333 metrů a byla vystavěna v roce 1958 

pro televizní a rozhlasové vysílání. Každým rokem přitahuje 

nespočetné množství návštěvníků.

 Točó
(  / Tokyo Metropolitan Government /

Metropolitní vládní budovy )

Metropolitní vládní budovy dokončené v roce 1991 jsou symbolem 

moderní tváře Tokia. Některé části jsou přístupné veřejnosti, jako 

například oblíbené 45. patro v hlavní budově číslo jedna, odkud je 

z výšky 202 metrů nádherný pohled na panorama Tokia.

Dostupnost: stanice Shinjuku (viz odkaz na „Nakupování v Tokiu“)

URL: Metropolitní vláda
 http://www.metro.tokyo.jp/

Dostupnost: stanice Ueno (JR Yamanote line)

URL: Tokijské národní muzeum
 http://www.tnm.jp/en

 Tokijské metropolitní muzeum umění 
 http://www.tobikan.jp

 Národní muzeum evropského umění
 http://www.nmwa.go.jp/index-j.html

 Národní muzeum vědy
 http://www.kahaku.go.jp/english

Dostupnost: stanice Kamiyacho (Tokyo-Metro Hibiya line), 
Akanebashi (Óedo line), Onarimon (Toei Mita line)

URL: Tokyo Tower
 http://www.tokyotower.co.jp/

Šinkansen 
(  / Shinkansen / superexpresní trať ) 

Šinkansen je superrychlý vlak spojující nejdůležitější 

města. Na dlouhé vzdálenosti je jedním z nejpohodlnějších 

a nejrychlejších dopravních prostředků. Například vzdálenost 

mezi Tokiem a Kjótem zdolá šinkansen zhruba za 2,5 hodiny. 

V nástupní stanici je možno vybavit se na cestu některým 

z mnoha vynikajících pokrmů v krabičce nebo si tento ekiben 

koupit za jízdy od stevardky projíždějící vlakem s vozíčkem 

naloženým dobrotami.

URL: JR 
 http://japanrail.com



Nikkó
(  / Nikko)

Malé městečko, které se nachází severně od Tokia, je jedním 

z nejatraktivnějších míst v Japonsku spojujících bohatou historii 

s přírodou. Překrásné a pestré chrámy v Nikkó byly v roce 1999 

zařazeny na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. 

Turisté zde ocení také místní tradiční pochoutku juba, která je 

vyrobena ze sojového mléka, stejně jako známé tófu.

Nikkó Tóšógú (  / Nikko Toshogu)

V tomto chrámu se nachází mauzoleum Iejasu Tokugawy, 

prvního šóguna doby Edo (1603–1867). Vstup do chrámového 

komplexu otevírá slavná brána Jómei-mon, uvnitř se ukrývají 

známé řezby tří opic („Nevidím“, „Nemluvím“ a „Neslyším“) 

a spící kočka.

Čúzendžiko (  / Lake Chuzenji / Jezero Čúzendži)

Toto krásné jezero leží pod horou Nantai v národním parku 

Nikkó. Nedaleko je vodopád Kegon, jeden z nejznámějších 

vodopádů v Japonsku. Pokud jste z celodenního výletu 

unaveni, můžete se uvolnit v lázních onsen. Zavítáte-li sem na 

podzim, můžete obdivovat krásně zbarvené listy javorů.

Dostupnost : stanice JR Nikko nebo Tobu Nikko (Přibližně 
2 hodiny vlakem z Tokia)

URL: Nikko city hall
 http://www.city.nikko.lg.jp/kankou/index.html

Dostupnost : 130 km od Tokia, 2 až 3 hodiny vlakem 
nebo autobusem (hlavní východiska jsou Kawaguchiko, 
Fujinomiya nebo Gotenba).

URL: Mt.Fuji / Fuji Five Lakes area guide
 http://www.mt-fuji.gr.jp/

Jednodenní výlet z Tokia 
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Hora  Fudži
(  / Mt. Fuji)

Hora Fudži je symbolem Japonska a s výškou 3776m 

také nejvyšší horou v Japonsku. V podhůří leží Pět jezer 

Fudži, která nabízí spoustu zábavy: kempování, bruslení, 

sportovní rybaření atd. Do poloviny svahu se dá dostat 

autem či autobusem, ale dále na vrchol jen pěšky. Cesta 

je přístupná pouze v létě (červenec a srpen). Koncem 

letní sezóny se koná „Jošida hanabi taikai“, známý jako 

jeden z největších ohňostrojů v Japonsku.



 Kijomizu-dera
(  / Kiyomizu Temple / Chrám průzračné vody)

Buddhistický chrám Kijomizu byl založen v roce 798 a je 

zařazen mezi kandidáty na nových 7 divů světa. Před hlavní 

síní ze svahu vystupuje velká terasa podepřená mohutnou 

dřevěnou konstrukcí. Z terasy je krásný výhled na Kjóto. 

Zajímavostí je také pitná pramenitá voda prýštící ze skály 

a údajně mající léčivé účinky. Chrám sousedí se svatyní Džišu, 

zasvěcenou lásce a partnerství.

 Nidžó-džó
(  / Nijo castle / Šógunský palác)

Nidžó-džó je přepychový palác, který dal v roce 1603 vybudovat 

šógun Iejasu Tokugawa jako svou ofi ciální rezidenci v Kjótu. 

Palác měl oslnit i zastrašit knížata daimjó. Měl demonstrovat 

sílu, bohatství a prestiž Tokugawů a zároveň poukazovat na 

klesající vliv císaře. Palác byl nákladně vyzdoben, byly tam 

i tajné místnosti, odkud v případě nebezpečí mohli okamžitě 

vyskočit strážci. Podlahy jsou zhotoveny ze „slavičích prken“, 

která při každém kroku vydávají plačtivý zvuk, takže každý 

nezvaný návštěvník mohl být hned odhalen. Do vnitřních 

budov Ninomaru směli vstoupit jen nejvýše postavené osoby. 

Nádhernou zahradu Seirjú-en navrhl Kobori Enšú.

Na dohled šógunova paláce v ulici Omija-dori je Nidžó džinja. 

Soukromé obydlí z r. 1600. Zvenčí domek vypadá jednopatrový, 

ale uvnitř má 3 patra (26 místností). Je to vlastně malá pevnost, 

kde se ubytovávali pánové, čekající na audienci u šóguna. 

Nechybí tu ani tajná schodiště, propadliště, duté stropy a stěny, 

kde se skrývali nindžové a poslouchali, o čem si hosté povídají, 

i množství únikových cest, tajný tunel pod zahradním jezírken 

či provazové žebříky jako liany. Dům je postaven tak důkladně, 

že jako jeden z mála odolal velkému požáru v 18. století. 

K J Ó T O
(  K YO T O )

Původně zvané Heiankjó („Hlavní město klidu a míruPůvodně zvané Heiankjó („Hlavní město klidu a míru““), dnes sedmé největší město Japonska ), dnes sedmé největší město Japonska 
a přes tisíc let jeho město hlavní, císařské (od r. 794 do r. 1868, kdy jej vystřídalo nynější a přes tisíc let jeho město hlavní, císařské (od r. 794 do r. 1868, kdy jej vystřídalo nynější 
Tokio), významně se podílející na formování a rozvoji japonské architektury – zejména Tokio), významně se podílející na formování a rozvoji japonské architektury – zejména 
religiózní a zahradní, je i dnes uznávaným historickým centrem tradiční japonské kultury, religiózní a zahradní, je i dnes uznávaným historickým centrem tradiční japonské kultury, 
včetně řemesel. Při běžném výletu do Kjóta je prakticky nemožné navštívit všechny včetně řemesel. Při běžném výletu do Kjóta je prakticky nemožné navštívit všechny 
pozoruhodnosti, kterými se toto starobylé město může pyšnit. Rozhodně by však mezi pozoruhodnosti, kterými se toto starobylé město může pyšnit. Rozhodně by však mezi 
navštívenými památkami neměly chybět alespoň některé z klenotů, právem zařazených na navštívenými památkami neměly chybět alespoň některé z klenotů, právem zařazených na 
seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.seznam Světového kulturního dědictví UNESCO.

Dostupnost: autobusová zastávka Nijo-jo-mae nebo stanice 
Nijo-jo-mae (Tózai line)

Dostupnost: autobusová zastávka Kiyomizu-michi

URL: Kyoto City http://www.city.kyoto.jp

 Kyoto City Tourism and Culture Information System http://raku.city.kyoto.jp/sight_e.phtml
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 Kinkaku-dži
(  / Kinkaku-ji / Zlatý pavilon)

Šógun Ašikaga Jošimicu (1358–1408) se ve věku 39 let vzdal 

vlády ve prospěch svého 9ti letého syna, jak bylo tehdy zvykem, 

a r. 1397 nechal postavit sídlo, odkud by mohl ovlivňovat dění 

v zemi. Do dnešních dnů se zachoval jen Zlatý pavilon, kde 

přijímal hosty. Po jeho smrti se z něj stal chrám Rokuon-dži 

buddhistické sekty Rinzai. Třípatrový pavilon pokrytý zlatem 

s bronzovou sochou fénixe na střeše i rybník Kagami-ike 

s koi kapry a mnoha ostrůvky, v němž se pavilon zrcadlí, byly 

navrženy tak, aby evokovaly scény z Buddhistického ráje. 

Pavilon v r. 1955 kompletně shořel. Byl restaurován podle 

původních plánů a v r. 1987 nově pozlacen. Za shlédnutí 

stojí i bambusový plot pojmenovaný po Zlatém pavilonu, 

pramen Ginkasen, jehož voda se používala na čajové obřady, 

a především nádherná zahrada.

 Rjóan-dži
(  / Ryoan-ji / Chrám poklidného draka)

Tento buddhistický chrám sekty Rinzai byl vybudován 

v roce 1473. V průběhu dějin dvakrát zcela shořel a byl 

znovu postaven. Chrám proslavila především zenová zahrada, 

kterou zhotovil neznámý mistr. V pečlivě uhrabaném písku 

je rozmístěno 15 kamenů, z nichž vždy alespoň jeden není 

vidět. 

 Ginkaku-dži
(  / Ginkaku-ji / Stříbrný pavilon)

V r. 1482 si tento pavilon jako své útočistě nechal postavit 

šógun Ašikaga Jošimasa. Stříbrný pavilon je překvapivě malá 

a prostá dvoupatrová budova. I když se nazývá stříbrný, nikdy 

stříbrem pokryt nebyl. Po smrti šóguna byl vysvěcen na 

chrám. Není tak honosný jako Zlatý pavilon, ale nádherná 

zahrada s malou horou Fudži a bílým pískem navozujícím 

krásu měsíční noci je balzámem pro duši. Navrhl ji slavný 

malíř a tvůrce zahrad Sóami.

Dostupnost: 15 min. chůze od Zlatého pavilonu. Autobusem 
do zastávky Ryoan-ji-mae

Dostupnost: autobusová zastávka Kinkakuji-michi nebo 
Kinkakuji-mae

Dostupnost : autobusová zastávka Ginkakuji-michi
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 Bjódó-in
(  / Byodo-in)

Roku 1052 zde rod Fudžiwara vybudoval sídlo, které bylo 

později přeměněno na budhistický chrám. Z původního 

systému budov je dnes hlavní památkou stavba známá jako 

Hóó-dó (síň fénixe). Oblast Udži je pověstná také vynikajícím 

zeleným čajem a jako jedno z dějišť „Příběhu prince Gendžiho“, 

významného literárního díla z počátku 11. století. V průběhu 

roku se v místě odehrává řada festivalů – například počátkem 

dubna se koná na řece Udži festival třešňových květů a první 

říjnová neděle patří slavnostem zeleného čaje.

 Kacura Rikjú
(  / Katsura Imperial Villa / Vila Kacura)

Vila je považována za nejkrásnější příklad čisté japonské 

architektury bez jakýchkoliv cízích, tj. čínských vlivů. Byla 

vybudována v r. 1624 pro císařova bratra Prince Tošihito. 

Každému detailu byla věnována zvláštní pozornost – ať už 

čajovým domkům, velkému rybníku s ostrůvky, či samotné 

zahradě. Vilu můžete, bohužel, vidět pouze zvenku, ale 

procházka zahradou a pohledy od čajových domků a jejich 

výzdoba vám to vynahradí. Pro vstup do zahrady je nutná 

rezervace.

 Heian džingú
(  / Heian Shrine)

V r. 1895 se Kjóťané, kteří se nemohli smířit s tím, že Kjóto 

už není hlavním městem Japonska, rozhodli oslavit 1100leté 

výročí založení Kjóta vybudováním šintoistické svatyně. Její 

budovy jsou vlastně přesnou replikou císařského paláce, který 

v době Heian (794–1185) zažíval největší slávu. Součástí 

objektu je zahrada, rozdělená na 4 části – východ, západ, sever, 

jih. Na jaře kvetou převislé sakury, v létě irisy a azalky, na 

podzim barví zahradu rudé listí javorů momidži a v zimě ji halí 

sníh. V r. 1929 byla asi 500 m před svatyní postavena obrovská 

ocelová brána torii. 

 Saihó-dži 
(  / Saiho-ji)

známý spíše jako Koke-dera (Mechový chrám)

Chrám byl založen v 8. stol. V r. 1339 přeměněn na chrám 

zenový. V zahradě se nachází na 120 druhů mechu, který tvoří 

nádherný zelený koberec kolem jezírka ve tvaru čínského znaku 

pro srdce. Pro návštěvu tohoto chrámu je nutná rezervace, ale 

mechová zahrada, kterou navrhl Musó Kokuši, jistě stojí za 

shlédnutí.

Dostupnost: Jižně od Kjóta ve městě Uji. Z nádraží JR Kyoto, 
méně než 30 minut jízdyDostupnost: Autobusová zastávka Heian Jingú michi, Keihan 

Sanjó, nebo stanice Higashiyama (Tózai line)

Dostupnost: autobusová zastávka Matsuo-taisha-mae nebo 
Koke-dera Dostupnost: autobus na Katsura Rikyú-mae nebo Hankyú 

Katsura station (Hankyú Kyóto line)
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Nara 
( ) 

Od pol. 4. do konce 8. století se zde nacházelo politické 

i hospodářské centrum Japonska a kolébka japonské 

buddhistické kultury. Hlavním městem byla nejprve Asuka, 

poté Fudžiwara a od roku 710 Heidžó, dnešní město Nara 

(710–794), které bylo současně vůbec prvním stálým hlavním 

městem.

Asuka ( )

Zde se nacházel císařský palác a nejstarší buddhistický 

chrám v Japonsku Asukadera (zal. 596), který byl 

původně třikrát větší než nejstarší existující buddhistický 

chrám v Japonsku Hórjú-dži. Dnes na jeho místě 

stojí malý chrám ukrývající měděnou sochu sedícího 

Buddhy Šákjamuního. V lokalitě je soustředěno mnoho 

specifi ckých japonských vyvýšených hrobek kofun, míst 

odpočinku členů tehdejších vlivných rodů. 

Hórjú-dži (  / Horyu-ji)

Tento chrámový komplex sekty Hossó založil v r. 607 

regent princ Šótoku. Byl centrem raného japonského 

buddhismu. Hlavní síň se sochou Buddhy a pětistupňová 

pagoda se nacházejí v západní části komplexu. Jsou 

to nejstarší dřevěné stavby na světě. Chrám je doslova 

pokladnicí asuckého umění (sošky, mandaly, nástěnné 

malby). Od roku 1993 je na seznamu Světového 

kulturního dědictví UNESCO.

Tódai-dži (  / Todai-ji)

Chrám buddhistické sekty Kegon, jeden ze sedmi velkých 

narských chrámů. Byl postaven v roce 745 císařem Šómu 

na severovýchodě města Nara. Tódaidži je největší dřevěná 

stavba na světě. Uvnitř se nachází obří socha Buddhy 

(Birušany), největší v Japonsku. Od roku 1998 je na 

seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. 

Šósó-in (  / Shoso-in Hall) 

Severozápadně od Tódai-dži, nepřístupná budova pokladů, 

ve které jsou uloženy religiózní předměty z chrámu 

Tódai-dži, nebo např. předměty, které se do Japonska 

dostaly po Hedvábné stezce (je nazývána „konečnou 

stanicí Hedvábné stezky“). Je tu uloženo celkem asi 9 tisíc 

výtvorů orientálního umění především z 8. století z Indie, 

Íránu, Řecka, Říma, Egypta a zejména z tchangské Číny 

a Japonska období Nara.  

Narský park (  / Nara Park) 

Narský park je rozsáhlý park se spoustou krotkých 

jelínků, poslů božstev. V parku se nachází svatyně Kasuga 

Taiša, postavena v r. 768, aby chránila staré hlavní město 

Heidžókjó. Současně byla rodovou svatyní Fudžiwarů, 

nejvlivnějšího rodu té doby. Přístupové cesty i komplex 

svatyně zdobí velké množství závěsných i kamenných 

luceren. Můžete návštívit i buddhistický chrám Kófuku-dži, 

který byl založen v r. 710. Je známý zejména pětistupňovou 

pagodou, která patří k nejvyšším v Japonsku. 

Národní muzeum Nara

(  / Nara National Museum) 

Většinu exponátů tvoří buddhistické umění (sochy, malby, 

umělecké předměty, historické písemnosti).

Jakuši-dži (  / Yakushi-ji Temple) 

Jakuši-dži je chrám sekty Hossó. Hlavním uctívaným 

je Buddha uzdravující (Jakuši Njorai). V r. 680 jej 

založil císař Tenmu pro uzdravení manželky císařovny. 

Byl zařazen na seznam Světového kulturního dědictví 

UNESCO v r. 1998.

Dostupnost: z Kjóta 41,7 km, 57 min. (vlak)

URL: Nara prefecture
 http://www.pref.nara.jp/index.html

 Nara City
 http://www.city.nara.nara.jp

Jednodenní výlet z Kjóta 



Himedži-džó
 (  / Himeji castle / Hrad Himedži)

Stojí na hoře Hime, kde ve výšce 45,6 m nad mořem byly 

postaveny kamenné základy hradu vysoké 14,85 m; celý 

hradní komplex má 82 budov; nejvyšší a hlavní budova 

hradu pak měří 31,5 m. Skvost japonské hradní architektury 

s promyšleným systémem obrany (labyrint cest), postaven 

v r. 1346, poté přestavován v 16. a 17. stol., pro své typicky 

bíle omítnuté stěny bývá nazýván také hrad Širasagidžó 

nebo Hakurodžó („Hrad bílé volavky“). Jedno z turisticky 

nejatraktivnějších míst Japonska a jeden ze tří velkých 

japonských hradů, často fi lmován (Ran Akiry Kurosawy, 

Poslední samuraj s Tomem Cruisem, James Bond – Žiješ 

jen dvakrát), je na seznamu Světového kulturního dědictví 

UNESCO (1993).

Dostupnost : Z nádraží Himeji autobusem nebo pěšky

URL: Himeji castle
 http://www.city.himeji.hyogo.jp/guide/castle/
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