
Do srdce tradičního Japonska
- poznávací a zážitková expedice 2017 -

4.-11.6.2017

pořádá portál Srdceklíč ve spolupráci 

s japonskou agenturou Axis Mundi

www.srdceklic.cz



Program
ráno odpoledne večer

� � � � ne odlet z ČR � �

� � � � po přílet do Osaky hrad Himedži přesun do Ósaky

� � � � ut
pouť na mystickou horu Kója 

po starobylých stezkách 
Kumano kodó 

návštěva chrámu zakladatele školy 
šingon a úvod do esoterického 

buddhismu

noc v jednom z chrámů 
na hoře Kója

� � � � st
Prohlídka hlavních chrámů a 
okolních lesů na hoře Kója

zklidnění mysli při  tradiční meditaci a 
speciálních dechových cvičeních nebo přesun do Kjóta� � � � st

okolních lesů na hoře Kója
speciálních dechových cvičeních nebo 

při psaní buddhistických súter
přesun do Kjóta

� � � � ct
ukázka čajového obřadu s 

povídáním

procházka po tradičním Kyotu:
chrám Kijomizudera, oblasti

Higašijama a Gion, tržiště Nišiki
volno

� � � � pa návštěva starobylé Nary Chrám Tódaidži, zahrada Isuien, ... volno

	 � � � � so
silová hora Fušimi Inari, 
seznámení s tradičním 

japonským šamanismem šintó

návštěva tradičních výroben
sake Kizakura,

exkurze s ochutnávkou
večeře tamtéž

	 	 � � � ne odlet z Osaky � přílet do ČR



1.den Himedži – klenot mezi japonskými hrady

Hrad byl založen v roce 1333, původně měl podobu malé 
pevnosti. Dnes, se svými 83 budovami je největším hradem v 
Japonsku a téměř celých neuvěřitelných 400 let zůstal
nepoškozen. Zázrakem přežil dokonce i velké bombardování za
druhé světové války a velké zemětřesení v Kobe v roce 1995.



2. a 3. den nocování v chrámu na hoře Kója

Hora Kója, jedno z nejmystičtějších míst Japonska. Zde se roku 819 usadil slavný buddhistický 
mnich Kúkai, zakladatel japonské školy  esoterického buddhismu šingon. Na hoře se nachází více 
než 100 chrámů, z nichž některé nabízejí ubytování poutníkům. Této možnosti využijeme i my.

Pagoda Konpon daitó, která
podle školy šingon představuje
ústřední bod mandaly
ochraňující nejen horu Kója, ale 
i celé Japonsko.

V největší kamenné zahradě 
Japonska v chrámu Kongobuji
je možné praktikovat tradiční 
dechová cvičení, opisování i celé Japonsko.dechová cvičení, opisování 
súter, nebo se zaposlouchat 
do písní poutníků. Na horu vystoupáme  po jedné 

z tradičních poutních stezek. 



4.den tradiční sídlo císaře - Kjóto

Stylový začátek dne – rituální příprava čaje.

Kijomizu-dera , komplex buddhistických 
chrámů, jedna z nejznámějších památek v 
Kjótu. 

Tradiční domy v 
oblasti Higašijama.

Zábavní čtvrtí Gion a 
chrámem Kennindži až na  
tržiště Nišiki. Zde najdete 
všechny lahůdky tradiční 
japonské kuchyně.



5.den za kořeny buddhismu do Nary
První stálé hlavní město a sídlo císaře starobylého Japonska. Čísař Šómu zde v 8. století nechal
vystavět mnoho buddhistických chrámů a Buddhových soch. Včetně největší dřevěné stavby 
světa, mocného  chrámu Tódaidži, s 15m vysokou bronzovou sochou Buddhy. 

Isuien, nejkrásnější 
narská zahrada.

Posvátní jelínci v 
Narském parku.



6.den Cesta tisíci branami na posvátnou horu Fušimi Inari

Posvátná hora je poseta desítkami šintoistických
svatyněk , které tvoří tisíce menších i větších menhirů. 

Tradiční  značka sake Kizakura se vyrábí 
nedaleko.  Ideální příležitost ochutnat 
skvělé rýžové víno přímo u zdroje.

Božstvo hory napomáhá 
bohaté úrodě a všeobecné 
hojnosti. Proto je na Nový 
rok v obležení  svátečních 
poutníků. V tu dobu se 
sem vtěsná bezmála 3 mil. 
lidí. My budeme 
chytřejší...
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