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Studijní cesta po Japonsku proběhla od 28. září do 8.října 2009. Za zmíněnou dobu jsme 

navštívili spoustu zajímavých míst. Naše cesta začala v hlavním městě Japonska v Tokiu. Byli 

jsme ubytováni v Tokyo Prince Hotel nedaleko od Tokyo Tower. Hned první den večer nás 

čekala recepce s představiteli ministerstva zahraničních věcí a některými evropskými diplomaty. 

Druhý den ráno jsme dostali potřebné informace k pobytu. Poté nám pan Hiroshi 

Kawamura, ředitel odboru pro evropské záležitosti MZV, přednesl příspěvek na téma Japonsko-

evropské vztahy. Diskuze po přednášce byla plodná, jako samotný příspěvek. Po obědě nás 

čekalo seznámení s Ikebanou, kterou jsme sami zkusili. V podvečer nás čekala přednáška, druhá 

v pořadí, od prof. Seiichi Fujity na téma Kaizen. Osobně mi tato přednáška přišla jedna z nejvíce 

zajímavých a ukázala, jaké Japonsko je. Další den ráno nás autobus opět zavezl na ministerstvo 

zahraničních věcí, kde se jal přednášet pan Hikari Ishido na téma Japonská ekonomika z 

mezinárodní perspektivy. Po podnětné přednášce nás čekalo navštívení japonského parlamentu, 

kde nám byl dán výklad o historii Japonska a fungování parlamentu. Po obědě následoval 

čajový obřad, který mě velmi zaujal. V podvečer nás čekala poslední přednáška na téma 

Moderní japonští politici od Tsunea Watanabe. Rovněž zajímavá přednáška, především protože 

ve volbách v září došlo po několika letech ke změně v japonském kabinetu. Další den začal 

návštěvou Meiji-Jingu, kde jsme dostali přednášku o šintoismu a zúčastnili jsme se 

šintoistického obřadu. Odpoledne byl program zaměřen na ukázku ručních prací japonských 

mistrů origami, a malování na skleněné zvonky. Obě z uvedených aktivit jsme si vyzkoušeli. 

V pátek jsme vyrazili do japonské továrny Honda, kde nám byl ukázán provoz a byla 

rozpoutána velmi podnětná diskuze. Odpoledne nás již očekávali na Tsuda College, kde jsme 

nejprve vyslechli přednášku o současném Japonsku a později diskutovali se studenty na různé 

téma. Mé téma bylo: "Borderless youth culture and national culture". Diskuze se studenty byla 

přínosná, škoda jen, že se z počátku ostýchali komunikovat. Sobotní odpoledne bylo vyhrazeno 

jako volné, takže jsme vyrazili s kolegy z jiných zemí EU prozkoumat Tokio. Odpoledne nám 

byla představena továrna Panasonic a večer nás čekal bubnový koncert v podání Nagisa Taiko. 

Další den ráno jsme po odhlášení z hotelu přeletěli letadlem do města Hirošima. Po 

obědě jsme se seznámili s našimi rodinami a byly přenechání v jejich péči. Velmi si cením, že 

jsem mohl strávit čas s japonskou rodinou. Byli na mě více než milí a přívětiví. Ukázali mi 

zajímavé místa nejen v Hirošimě, ale i v nedaleké vesnici, ve které bydleli. Večer jsme dlouho 

do noci seděli a povídali si o Japonsku a České republice. S potěšením jsem jim předal české 

dary, které byly převzaty s nadšením. Další den jsme se setkali se skupinou a čekala nás 



prohlídka památníku a muzea atomové katastrofy, která se v Hirošimě uskutečnila ke konci 

2.sv.války. Velmi zajímavé bylo setkání s přeživším mužem zmiňované události. Diskuze se 

protáhla o několik minut. Další den ráno jsme vlakem Nozomi přejeli do Kjota, kde jsme 

navštívili buddhistické chrámy. Předposlední noc jsme strávili v Sansui-Kan (ryokan), kde jsme 

navštívili i místní lázně. Ve středu před odjezdem jsme opět navštívili několik chrámů v Kjotu, 

například Kinkaku-ji a zámek Nijo-jo. Poslední noc jsme měli trávit v Osace, ale protože se 

blížil tajfun a lety na další den byly zrušeny, tak jsme odletěli ještě ten den do Tokia. Ve čtvrtek 

dopoledne jsme byli odvezeni na letiště, odkud jsme se vydali směr Frankfurt. 

Studijní cesta pro mě osobně byla neobyčejným přínosem v poznaní japonské kultury, 

myšlení, politiky a ekonomických subjektů Japonska. Velmi oceňuji precizní přípravu a 

organizační schopnosti týmu, který se na přípravě podílel. Další obohacující benefit cesty byla 

účast velmi nadaných osobností z ostatních států Evropské unie, s kterými jsme diskutovali 

nejen o japonských tématech. Na závěr bych rád poděkoval všem těm, kteří myšlenku studijních 

cest podporují a připravují. Japonsko si našlo místo v mém srdci. V případě, že budete mít 

zájem, můžete se podívat na mé stránky http://www.ottmar.cz/japonsko.php , kde některé 

události popisuji detailněji. Možná mohou stránky posloužit i pro budoucí uchazeče či 

kandidáty. Přeji mnoho úspěchů k rozvíjení česko-japonských vztahů. 

 


