
Velká cesta Japonskem 

Příroda, památky a netradiční zážitky 

Honšú, Kjúšú, Šikoku 

Cca 22. září 2019 - 9. října 2019 
 

Jedinečný poznávací zájezd Japonskem pro milovníky přírody, aktivního odpočinku, japonských 

památek, požitkáře tradičních horkých lázních – onsenů, okořeněné světově proslulou japonskou gastronomií. 

Během 18 dnů poznáme hlavní ostrov Honšú, nejmenší ostrov Šikoku a jižní ostrov Kjúšú s jeho 

smaragdovým ostrovem Jakušima. Navštívíme hlavní památky v bývalém hlavním městě Kjóto, velkoměsto 

Ósaka s jeho nočním ruchem, památník míru v Hirošimě, krásnou zahradu v městě Okajama, či majestátný 

hrad v městě Himedži. Zakusíme také poklid japonského venkova a zejména krásu japonské přírody. Naše 

túry povedou přes aktivní sopky Kudžú, Aso, Sakura džima a zejména pralesy ostrova Jakušima, kde bude 

možno i relaxovat na krásných plážích a užít si teplého moře. Budeme pozorovat východ slunce z vrcholků 

hor a prožijeme si japonský čajový obřad.   

K dopravě využijeme jak rychlovlaky šinkansen, pohybující se rychlostí až 300 km/h (které nám velmi 

urychlí přesuny), tak lokální vlaky, autobusy a trajekty. Na kolech přejedeme z ostrova Honšú na ostrov 

Šikoku soustavou mostů s nádherným výhledem na japonské vnitřní moře a místní ostrovy.  

 

Celou cestou vás bude provázet česky a japonsky mluvící průvodce - Pavel Ehler (+420 605 157 058, 

ehler.pavel@gmail.com), který v Japonsku strávil šest let a pomáhat mu bude Bujočka, tedy Petra Bujoková 

(+420 607 155 901, bujocka@gmail.com). Veškeré dotazy soustřeďujte na Pavla!!!  

 

Předběžný plán  

1. Den: Odlet z Prahy do Japonska – Ósaka, na mezinárodní letiště Kansai (KIX), které je vybudováno 

jako umělý ostrov na moři. 

 

 

 

2. Den: Přílet do Ósaky, ubytování v hotelu v centru města, kde strávíme dvě noci. Dle letového řádu nás 

čeká prohlídka nočního města, bary, kluby a čtvrť Namba. V závislosti na počasí možnost prohlídky 

Umeda Sky building (170 m) s výhledem na noční město. Kulinářsky je Ósaka známá pro své „takojaki“ – 

knedlíčky plněné chobotnicí, které se grilují ve speciálních formách. Jsou běžně v pouličních stáncích 

s nakládaným zázvorem, omáčkou, mořskou řasou, či majonézou a jedí se napichovátky. Další specialitou 

je „okonomijaki“ – japonské placky plněné strouhaným zelím, masem, mořskými plody a zákazník má 

možnost si suroviny sám namixovat a vše usmažit. Samozřejmě ochutnáme také suši, či sašimi.  

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní letiště Kansai 
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3. Den: Celodenní výlet do bývalého hlavního města Japonska, Kjóta, kde je soustředěno nejvíce památek 

v zemi. Navštívíme zlatý pavilon Kinkadži, jenž patří mezi nejznámější památky celého Japonska. 

Stříbrný pavilon Ginkakudži a chrám Kijomizu, který naskytne výhled na celé město. Dle počasí také 

procházka ke svatyni Fušimi Inari. Po večeři bude následovat procházka noční čtvrti Gion, kde při troše 

štěstí bude možno spatřit japonskou tradiční společnici Gejšu, či učednici Majko. Cesta zpět na hotel. 

Umeda Sky Building Noční Ósaka 

Takojaki Okonomijaki 

Zlatý pavilon Kinkadži Stříbrný chrám Ginkaji 

Chrám Kjomizu 



4. Den: cesta vlakem (0,5h) do města Himedži a návštěva jednoho z nejúchvatnějších a největších hradů 

v Japonsku, který byl nedávno opraven. Odpoledne cesta vlakem do města Okajama (0,5h) a prohlídka 

jedné z nejkrásnějších zahrad v Japonsku, zahrady Kóraku-en. Poblíž se nachází černý hrad, který je svou 

barvou unikátní v Japonsku. V podvečer cesta vlakem do města Onomiči (1h), kde strávíme dvě noci. 

 

5. Den: Cesta na kole z města Onomiči (ostrov Honšú) do města Hašihama (ostrov Šikoku). Celá trasa měří 

asi 70 km a je to jedna z nejkrásnějších cest na kole v Japonsku. Doba jízdy asi 6 hodin, čas na přestávky 

a oběd. Trasu je možné si zkrátit, nebo si udělat volný den. Večer se autobusem vrátíme na hotel v městě 

Onomiči. 

 

6. Den: přejezd vlakem z Onomiči do Hirošimy (1h), známé zejména svržením první atomové bomby 

v Japonsku. Návštěva muzea míru, jemuž vévodí budova A-Bomb dómu, který navrhl český architekt Jan 

Letzl, a jako jedna z mála budov přežila výbuch atomové bomby. Odpoledne vlakem do přístavu (30 min) 

a trajektem na blízký ostrov Mijadžima, kde se nachází „plovoucí“ brána Tóri a velká svatyně Itsukušima. 

Na tomto ostrově žijí japonští jeleni, kteří se naučili žadonit od lidí jídlo a následně se za ně uklonit. 

Ochutnáme místní specialitu, hirošimské okonomijaky a vlakem vyrazíme do Beppu na ostrov Kjúšú (2,5 

hod). Toto město je známé pro své horké prameny (je jich tu nejvíce na světě hned za parkem Yellowstone). 

Ve velké části města vyvěrá ze země pára a horká voda. Večer strávíme odpočinkem v tradičních 

japonských termálních lázních „Onsen“ s možností zahrabání v horkém písku. V Beppu strávíme dvě noci.  

 

 

 

 

 

 

 

Hrad Himedži Zahrada Kórakuen a černý hrad v Okajamě 

Trasa cyklovýletu mezi Honšú a Šikoku Cyklistická stezka na mostě 



 

7. Den: Beppu - prohlídka 8 pekel, z nichž každé má svou specifickou barvu vody a v některých se také 

chovají exotická zvířata. Oběd si můžeme sami připravit tradičním způsobem města Beppu, tedy 

s využitím místní horké páry, tzv. Muši rjóri. Odpoledne navštívíme horu Takasaki s volně žijícími 

opicemi.  

 

 

 

Zahrabání v horkém písku Japonské horké lázně - onsen 

A-dóm v Hirošimě Plovoucí tóri na ostrově Mijadžima 

Krvavé peklo v Beppu Mořské peklo v Beppu Peklo v Beppu 

Opice na hoře Takasaki Vulkanická horká pára k přípravě 

jídla 



8. Den: Odjezd autobusem z Beppu na horu Jufudake (1583 m) s možností výšlapu na vrchol (cca 4h). 

Alternativou je procházka po okolí a prohlídka horského městečka Jufuin s možností onsenu. Dvě noci 

strávíme v horském hotelu s termálními lázněmi u aktivních sopek Kudžú (cca 1,5 h). 

 

9. Den: Půldenní výšlap po aktivních sopkách Kudžú (4-6h). Dle počasí a aktuálního stavu vulkánu možnost 

túry na vrchol hřebenu Nakadake (1791 m) - nejvyšší hory Kjúšú. Večer odpočinek v horkých lázních. 

Během výšlapu je možno vidět fumaroly (unikající sirnou páru z vulkánu) a krásnou sopečnou krajinu 

s endemickou květenou. 

 

 

10. Den: Přejezd na sopku Aso (1h) s jedním z největších obvodů kráteru na světě (120 km). Návštěva muzea 

vulkánu a dle povětrnostní situace a vývěru sopečných plynů půlhodinová procházka k vrcholu kráteru 

Nakadake (1592 m). K večeru hodinová cesta do centra města Kumamoto - večeře s ochutnávkou místního 

syrového koňského masa – basaši, a jiných lokálních specialit. Noc strávíme v Kumamoto.  

 

 

 

Městečko Jufuin s horou Jufudake 

Aktivní sopky Kudžú 



 

 

 

 

11. Den: Prohlídka japonské zahrady Suizendži. Hrad v Kumamoto byl zničený zemětřesením v roce 2016, 

prohlídku celého areálu provedeme dle aktuálního stavu. Dle možnosti zažijeme také japonský čajový 

obřad. Večer odjezd vlakem do Kagošimy (1h), kde přespíme dvě noci.  

 

12. Den: Celý den strávíme prohlídkou města Kagošima, které je často nazýváno „Neapolí orientu“. Je to dáno 

blízkostí moře a zejména velmi aktivní sopky Sakuradžima (1117 m), jenž je nejaktivnější na celém světě. 

Tato sopka má erupce skoro každý den, takže je velká šance, že je uvidíme na vlastní oči. Trajektem se 

dostaneme přes záliv, navštívíme informační centrum a poznáme život místních obyvatel na aktivní sopce. 

Odpoledne tradiční japonská zahrada Senganen a odpočinek v lázních onsen. 

 

 

Syrové koňské maso-basaši Kopec Komezuka, okolí sopky Aso  

Zahrada Suzendži v Kumamoto  Hrad v Kumamotu 

Vrchol sopky Aso 



 

 

 

13. Den: ráno odjezd trajektem na ostrov Jakušima (3-4h), zelený smaragd Japonska, jenž je díky své krásné 

a unikátní přírodě zařazen na seznam UNESCO. Tento ostrov je také nejdeštivějším v celém Japonsku (4 

000 - 10 000 mm/rok. V porovnání s ČR, kde je cca 500-800 mm/rok). Velmi se zde daří vegetaci, zejména 

až 7 000 let starým Kryptomeriím japonským. Odpoledne strávíme na pláži či procházkou lesem. 

Fakultativně návštěva muzea kryptomerií. Tři noci strávíme na ostrově Jakušima v hotelu spjati s přírodou. 

 

 

 

Aktivní sopka Sakuradžima 

Tradiční japonská zahrada Sengaen 

Trajekt na ostrov Jakušima 



14. Den: Celodenní túra po horách a lesích ostrova Jakušima. Délka a obtížnost túry je na vás.  

 

 

  

15. Den: Odpočinkový den na ostrově Jakušima. Možnost krátké túry, šnorchlování, potápění a návštěva 

místních lázní. 

 

 

16. Den: Návrat trajektem do Kagošimy (3-4h) a shinkansenem do města Fukuoka (1,5h) - největšího města 

Kjúšú. Večer návštěva hospod, klubů, restaurací s ochutnávkou místní speciality - tonkotsu rámen 

(vepřová polévka s nudlemi), podávaná také ve venkovních stáncích - jataji. Dvě noci ve Fukuoce. 

 

 

 

 

Lesy ostrova Jakušima 

Pláže ostrova Jakušima 



 

 

17. Den: Volný den ve Fukuoce pro případ zpoždění či tajfunu. Čas na poznání města, nákup suvenýrů a 

elektroniky, anebo relax na krásných plážích, grilování, příp. výlet na mořském kajaku. Možnost 

vyzkoušet sílu tajfunu či zemětřesení o síle 7. stupně Richterovy stupnice na trenažérech v centru pro 

živelné pohromy.  

 

18. Den: Odlet z Fukuoky a přílet do Prahy. 

 

 

Upozornění: Jelikož je v Japonsku častý výskyt tropických cyklónů, 

zemětřesení, silných přívalových dešťů či erupce sopek, je možné, že se 

tento program může změnit v případě zásahu těchto přírodních živlů.  

Pro případné zájemce je možno sestavit navazující plán „dovolená na 

tropických ostrovech Okinawa s potápěním a objevováním krásných pláží 

a místní kultury“.  

 

 

Rychlovlak - Shinkansen Nudle rámen ve venkovních stáncích 

Pláž ve Fukuoce 


