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Anotace 

Následující bakalářská práce popisuje autorčinu zkušenost s cestou do Japonska  

a výstupem hory Fuji. Hora je popsána z geografického a geologického hlediska. Práce  

se dále věnuje popisu zvyklostí a obyčejů spojených s cestovním ruchem v této destinaci. 

Část závěrečné práce popisuje historii spjatou s touto lokalitou. Cílem práce  

je charakterizování významu hory Fuji pro rozvoj turismu v Japonsku. 

 

Klíčová slova: Hora Fuji, turismus, geografie, náboženství 

 

 

Summary 

The following thesis describes an experience of author’s visit in Japan and mount 

Fuji climbing. The mountain is being described geograficaly and geologicaly. The thesis 

also describes customs and traditions connected to the tourism in this destination. Part of 

this thesis is dedicated to the history of this location. The goal of thesis is characterizing 

the importance of Fuji to the development of Japanese tourism. 
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1 ÚVOD 

Hora Fuji, celosvětově známá jako symbol Japonska odjakživa přitahuje cestovatele 

pro svůj dokonalý kónický tvar a jejím mnoha podobám v jednotlivých ročních obdobích. 

Je zobrazována v mnoha uměleckých dílech, opředena několika legendami o božstvech. 

Toto téma bylo autorkou vybráno na základě její vlastní zkušenosti z roku 2012, kdy  

na horu podnikla výstup z města Fujiyoshida a pořídila vlastní fotografie. Cílem této práce 

je zmapování terénu a tras k vrcholu Fuji, s popisem nejdůležitějších památek 

nacházejících se od úpatí hory až po vrchol. Dále stručný popis geologické historie. 

V neposlední řadě také seznámení s historií turismu a nalezení velikosti významu této 

lokality pro cestovní ruch, jakožto náboženského symbolu Japonska. 

Hora Fuji neboli Fuji-san je jednou ze tří japonských svatých hor společně s horami 

Hoku a Tate. Úcta a bázlivost vyvolaná v lidech díky majestátnímu tvaru Fuji a její 

přerušované vulkanické aktivitě, inspirovala tyto pozorovatele k přeměně prvotního 

strachu do náboženských rituálů spojujících Šintoismus a Buddhismus. Dalo by se říci,  

že Japonci si tak od nepaměti váží díky této hoře přírody více než ostatní národy bez tohoto 

přírodního nebezpečí. Spojují s ní symbolickou smrt a znovuzrození. Téměř dokonalý, 

sněhem pokrytý kónický tvar hory inspiroval umělce v 19. století k vytvoření obrazů pro 

seznámení ostatních kultur s horou. Díky tomu byla hora známa celosvětově, a měla 

zásadní vliv na vývoji západního umění. Nejvlivnějším dílem zobrazující Fuji se staly 

malby na dřevěných blocích od autora Katsushika Hokusai se jménem „36 pohledů na horu 

Fuji“. Hora tak vstoupila do světa umění a vědomí turistů jako všeobecný symbol dlouho 

izolovaného Japonska.  

 



Karolína Leligdonová: Hora Fuji 

2015                                                                                                                                      2 
 

2 GEOGRAFIE 

Hora Fuji se nachází v Japonsku, což je ostrovní stát v Asii. Od pobřeží Koreje  

na západě tento stát odděluje Korejský průliv, a od Severní Koreje a Ruska je oddělen 

Japonským mořem. Japonské ostrovy Rjúkjú z východu ohraničují Východočínské moře  

a na jihu sahají až k Tchaj-wanu. Jeho hlavními čtyřmi největšími ostrovy jsou Hokkaidó, 

Honšú, Šikoku a Kjúšu. Japonsko v sobě zahrnuje celkem 47 prefektur, z nichž hlavní 

prefektura, oficiálně určena zároveň za hlavní město, je Tokio. 

 

 

Obrázek 1: Mapa Japonska [16] 

 

Samotná hora Fuji se nachází na ostrově Honšú zhruba 100 km jihozápadně  

od Tokia, na hranici prefektur Shizuoka a Yamanashi. Fuji má ve svém okolí tři nebližší 

města Fujiyoshida, Fujinomiya a Gotemba. Je nejvyšší horou Japonska díky svým 3776 

metrům se základnou o průměru 40-50 km. Celkový objem vulkánu je cca 500 km³ [1]. 
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Obrázek2: Lokalizace hory Fuji [17] 

2.1 Vodstvo 

Kolem posvátné hory Fuji se nachází 5 legendárních jezer, nazývané též Fuji-go-

ko, se jmény Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Shoji a Motosu. Jezera jsou navzájem propojena 

potůčky. 

Kawaguchi je z těchto pěti jezer nejpopulárnějším a nejkomercializovanějším 

jezerem pro cestovní ruch v okolí hory Fuji. Největší z těchto pěti jezer a zároveň třetí 

největší jezero Japonska je Yamanaka. Využívá se především v letním období k vodnímu 

lyžování a koupání. Jezero Sai je známé především tím, že se v jeho blízkosti nachází 

větrná jeskyně Fugaku, ledová jeskyně Narusawa a prastarý les ve kterém se podle 

místních obyvatel objevuje velké množství paranormálních jevů. Jezero Shoji se dodnes 

velmi hojně využívá k rybaření. Z legendárních pěti jezer je tím nejmenším Motosu, které 

je zároveň devátým nejhlubším jezerem  Japonska. Vzniklo společně s jezerem Shoji 

tekoucí lávou z vrcholu hory. Jezera jsou stále spojena podzemní vodní cestou [11]. 

Hora má také své vlastní vodopády – Shiraito, které byly pro cestovní ruch vybrány 

jako jedna ze sta nejkrásnějších Japonských vyhlídek při výstupu na Fuji. Je to vodopád, 

který proudí od konce lávového proudu Shiraito až k řece Shiba. Je poskládán z několika 

stovek vodopádů připomínající bílé nitky, je 20 metrů vysoký a 200 metrů široký. Již od 

starověku o těchto vodopádech psali japonští básníci [2]. 

Nachází se zde také podzemní voda a prameny. Hojně se vyskytující kvalitní 

podzemní voda hory Fuji byla užívána pro každodenní potřeby a zemědělství již  

od starověku lidmi, kteří žili poblíž. V současnosti hraje hlavní roli ve vývoji průmyslu 

výroby papíru, chemikálií a elektronických zařízení.  
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Díky velkému objemu spodních vod, stabilní teplotě, a relativně malému množství 

přidaných složek je tato voda optimální pro každodenní život a průmysl. Na západní straně 

je také využívána pro chov pstruhů. Prameny hory Fuji jsou drahocennými oázami nejen 

pro návštěvníky ale také pro místní rostlinstvo a živočichy.  

V současnosti je tato hodnotná voda stále častěji kontaminována a uživatelé by ji 

tedy měli užívat vhodně, a chránit tento vzácný zdroj pitné vody [10]. 

2.2 Fauna a Flóra 

V okolí hory se nacházejí lesy a luční areál Mamezakura. Les Urajiromomi 

poskytuje výjimečnou distribuci rostlin formovanou na hoře Fuji od alpského pásu, který 

se zde táhne přes 2 500 m až k horskému pásu, cca 700 m. Pokles teploty je 0,6 °C  

v elevaci každých 100 m. Téměř polovina rostlin z prefektury Shizuoka je vyšší než 

kapradí, které je zde taktéž zastoupeno mnoha vzácnými a hodnotnými druhy. Další les 

nacházející se ve stínu Fuji je Aokigahara, přezdívaný lesem sebevrahů, kde se podle 

místních objevují duchové a další nadpřirozené bytosti [2],[20]. 

Horský areál Mamezakura má ekosystém tvořený živočichy, vodou a zeminou 

spolupracující s menšími živočichy žijícími v travnatých polích, v lese a blízko vody 

s ptáky a dalšími zvířaty, kteří se jimi živí. Pokud by zde jeden element chyběl, ekosystém 

by zkolaboval. Bohužel příroda hory mizí každým rokem díky návštěvníkům, kteří jezdí  

ke stanicím Fuji vlastními auty, nevědomky ničící vegetaci při cestě [10]. 

 

Na hoře je zaznamenáno celkem 37 druhů savců. Patří sem například asijští černí 

medvědi, kteří jsou zřídkakdy spatřeny návštěvníky při procházení lesa, japonské veverky 

a lišky. Z ptactva se zde vyskytuje čtvrtina všech druhů žijící v Japonsku, z nichž sto druhů 

si každoročně vybírá úpatí hory pro množení. Je jím například Arktický Pěvec, různé 

druhy ptactva ze Sibiře, Drozd Šupinatý, Sova Uralská atd. Dále je zde možnost pozorovat 

celkem 7 druhů obojživelníků, z nichž nejpočetnější skupinu zaujímají lesní žáby zelené. 

Ze skupiny plazů zde bylo zaznamenáno pět druhů. V řece Kakita žije spousta 

sladkovodních ryb, z nichž je nejpočetnější a zároveň nejoblíbenější lovenou pochoutkou 

ryba Ayu. V lese Urajiromomi je také oblíbenou turistickou atrakcí pozorování různých 

druhů motýlů a vážek [10]. 



Karolína Leligdonová: Hora Fuji 

2015                                                                                                                                      5 
 

S výjimkou letního období je průměrná měsíční teplota na vrcholu Fuji téměř vždy 

pod bodem mrazu a roční průměrná teplota je -7.1 °C. Dokonce i ve dnech kdy se teplota 

vyšplhá až na 30°C se postupně při výstupu sníží na 16 °C a na vrcholu už je pouze 7 °C. 

Průměrná roční odchylka mezi úpatím Mishima a vrcholem hory Fuji je 22 °C [2]. 

Vrchol hory Fuji je charakteristický velmi silnými větry. Západní až severozápadní 

nebo jen západní vítr vane během celého roku, roční průměrná rychlost větru je 12 m/s. 

Maximální okamžitá rychlost větru na vrcholu hory byla 91,0 m za sekundu, tento údaj byl 

zaznamenán 5. října 1964. Na úpatí hory bylo zaznamenáno 84.5 m za sekundu (záznam  

z mysu Muroto). Průměrná rychlost větru pro nejklidnější měsíc – srpen, je 7.4 m. Vítr zde 

bývá extrémně silný. Při zvyšování rychlosti větru o každý další metr za sekundu klesne 

teplota o 1 °C [2]. 

Jezera a všechny ostatní přírodní reálie jsou součástí Japonského národního parku 

Fuji-Hakone-Izu zahrnující i horu samotnou. Park byl v roce 1936 vyhlášen přírodní 

památkou. 

Horu obklopují tři malá města: Gotemba na východě, Fujiyoshida na severu  

a Fujinomiya na jihozápadě. Kawaguchiko je nejbližší vesnicí. Z těchto míst je možné  

se k hoře dopravit autobusem nebo pomocí taxi. 

 

 

 

Obrázek3 : Nejbližší města obklopující Fuji [18] 
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3 GEOLOGIE HORY A OKOLÍ 

Hora se nachází v podstatě na „střetu“ čtyř litosférických desek, a to na Filipínské 

desce, Severoamerické desce, Pacifické desce a Eurasijské desce. Toto místo je 

označováno termínem „Ohnivý kruh“, tedy tzv. „Ring of Fire“. Tento kruh zahrnuje území 

od Nového Zélandu, pokračuje podél východní hranice Asie, dále směrem na sever přes 

Auletiánské ostrovy Aljašky a jižně podél pobřeží severní a jižní Ameriky. 

Deska Eurasijská s posunem 1 cm za rok se spolu s Pacifickou deskou s pohybem  

8 cm za rok, přibližuje směrem k Severoamerické desce. Filipínská deska se rychlostí 4 cm 

za rok přibližuje směrem k desce Euroasijské [2]. 

 

 

Obrázek 4 : Střet litosférických desek [6] 

 

Fuji je jednou z mála komplexních vulkánů z bazaltu na světě. Její současný 

kónický tvar byl způsoben erupcemi běhen tří period: Komitake, Kofuji, a Shinfuji. 

Jak již bylo zmíněno, Fuji je kompozitní vulkán. Její kráter tedy leží na vrcholu  

a má centrální „průduch“ (viz obrázek č. 5). Láva vytékala nejen z vrcholu hory, také  

se prodírala přes pukliny ve stěnách, unikala ze štěrbin úbočí. Poté zbytky lávy postupně 

tuhly v puklinách a formovaly hráze, které ještě více upevnily tento kužel [6]. 

Nejdůležitější vlastností kompozitního vulkánu je „potrubní“ systém, skrz který stoupá 

magma z hluboké zásobárny Zemské kůry až k povrchu. Vulkán je v podstatě postaven 

akumulacemi materiálu z opakujících se erupcí vedené hlavní žilou a zvětšuje svou výšku 
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díky lávě a popelu spadávajících na svazích. Jakmile je takový vulkán v nečinném stavu, je 

snadné na tomto kuželu pozorovat jeho erozi [4]. 

 

 

Obrázek 5 : Ukázka hlavní žíly Fuji [19] 

 

Erupce v roce 1707 vytvořila kráter Hoei a zformovala obrovské vulkanické 

prachové pole na východní části hory. Fakt, že Fuji je bazaltovým vulkanickým produktem 

je velice unikátní, jelikož většina ostatních Japonských hor je tvořena andezitem [2]. 
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Tabulka 1: Aktivita v periodě Shinfuji, Zdroj: [7], vlastní zpracování 

Doba Aktivita 

Před 11,000 až 8,000 lety Uvolňování objemných množství lávy 

z vrcholu hory (nejstarší lávové proudy) 

Před 8,000 až 4,500 lety   Přerušované výrony prachu z vrcholu kráteru 

(klidné období) 

Před 4,500 až 3,000 lety  Rozsáhlé chrlení lávy a menší výrony prachu 

z vrcholu kráteru a postranních vulkánů. 

Před 3,000 až 2,000 lety Pravidelné explozivní erupce, zejména z vrcholu 

kráteru 

Před 2,000 lety až po 

současnost  

Opakované výrony lávy (tzv. nové období) 

a prachu z postranních vulkánů. 

 

Velké erupce se objevují přibližně každých 500 let. Erupce zaznamenané v letech 

800, 864 a 1707 byly zatím těmi největšími.  

Hora Fuji má tedy komplexní geologický původ. Vulkán spočívá na dalších starších 

vulkánech, jejichž pozůstatky formují nesouměrnosti na jinak symetrickém profilu Fuji. 

Mezi tyto starší vulkány patří Komitake, Ashitaka a Ko-Fuji (starší Fuji), která byla aktivní 

před 100 000 - 10 000 lety [1]. 

 

Obrázek 6: Vývoj Fuji, [12] 
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Vulkán Komitake byl vytvořen přibližně před 400 000 až 300 000 lety, nacházel  

se vedle dalšího vulkánu Ashitaka. Mezi těmito vulkány byla postupně vytvořena Ko-fuji 

(starší Fuji) [7]. 

Hora jak ji vidíme dnes – tedy Shinfuji (mladší Fuji), z velké části bazaltická, 

začala „růst“ před zhruba 11 - 8000 lety, kdy nastala erupce se silnými lávovými proudy, 

které stále formují 25% celého objemu impozantní hory. V době před 8000 - 4500 lety byla 

aktivita Fuji explozivního charakteru, než ji nahradila doba výronů před 4500 - 3000 lety 

[1]. V posledních 3000 letech se silné explozivní erupce naskytly mezi fázemi slabší 

výronové aktivity. Před 3000 - 2000 lety se většina erupcí odehrála na vrcholu, zatímco 

ostatní erupce na úbočí nastaly v posledních 2000 letech, a které utvořily více než 100 

bočních kónických útvarů [2]. Poslední potvrzená erupce hory Fuji byla zaznamenána 

v roce 1707. 

Aktivita vulkánu Komitake začala uprostřed Pleistocenu erupcí andezitových 

lávových proudů. Vulkanické centrum hory Komitake se nachází na severním úbočí hory 

Fuji, což je rozpoznatelné díky útvarům lávových proudů směřujících dolů  

od Komitake [15].                                                                                                               

Vulkán „starší Fuji“ započal svou aktivitu před 100 000 lety a zakončil ji před 

11 000 lety. Aktivita tohoto vulkánu je charakterizována vyvrháváním objemných 

pyroklastických „vodopádů“. Celkový objem tohoto tzv. vyvržení byl potvrzen na cca 250 

km
3
. Dalšími charakteristickými znaky pro tento vulkán jsou široké škály bahenních toků, 

tedy proudů starší Fuji, generované z toků pyroklastik a lavin suti, nalezených jako nánosy 

a usazeniny. Nejspodnější horniny pod vulkánem patří do tzv. skupiny Misaka, které jsou 

tvořeny především terciérními mořskými sedimenty. Další fragmenty terciérních 

vulkanických hornin byly nalezeny z již vychrlených vzorků Fuji [7]. 

 

Obrázek 7 : Geologický řez Fuji, [6] 
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Hora Fuji prodělala přibližně 63 erupcí za posledních 9000 let, avšak až posledních 

22 erupcí bylo zaznamenáno díky lidem. Tato data byla zjištěna pomocí chemické analýzy 

carbon-14 pro určování stáří hornin měřením radiokarbonových složek. Většina erupcí 

byla podle velikosti určena jako střední až velká. Nejčerstvější erupce se datuje k roku 

1709 z jihovýchodního otvoru hory. Erupce vychrlila 0,8 kubických kilometrů prachu  

a kamení. Naopak nejstarší zaznamenané erupce pocházejí již z roku 1050 př. n. l. a 930 

př. n. l. [4]. Celkem pět historických erupcí způsobilo značné škody, včetně erupce v letech 

1707-1708 [12]. 

3.1 Erupce 1707 

16. prosince 1707 se ozvala erupce se zemětřesením o magnitudě 8,4. Erupce 

devastovala celý ostrov Honšú a byla následována dalšími menšími zemětřeseními blízko 

Fuji. Erupce odstartovala z jiho-východního otvoru úbočí vulkánu a vychrlila sub-

pliniánské mračno prachu a pemzy. Vychrlen byl také materiál „tephra“ – kamenné 

úlomky mnohdy o hmotnosti 8 až 30 tun, které se nejdále mohou dostat do vzdálenosti 

jednoho kilometru od vulkánu. Tephra úlomky z Fuji však neměly větší průměr než 64 

mm, takto malé kameny jsou obvykle vymrštěny do vzdálenosti od 20 do 80 km od 

vulkánu [4]. Prach se okamžitě rozptýlil východním směrem k tehdejšímu městu Edo - 

dnešní Tokio, a způsobil temnotu i v čase kolem 13:00 h. V noci pak klesání tohoto 

těžkého prachu pokračovalo stále směrem k východu. Okolí bylo pokryto vrstvou patnácti 

centimetrů popílku. Celkový objem mračna činil přibližně 1,7 km³. Šest hodin po erupci 

toto mračno transformovalo do bazaltické lávy. Při prvním dni této erupce bylo v okruhu 

10km od vulkánu zničeno 72 obytných domů a 3 budhistické chrámy ve městě Subashiri. 

Prach se rozprostřel po celé jižní pláni Kanto, Tokiu a v severozápadních místech Tichého 

oceánu, celkem 280 km od vulkánu. Erupce trvala 16 dní a je odhadována na 0,68 km³ 

magmatu. Obrovské exploze byly zaznamenávány do 25. – 27. prosince. Úplné ukončení 

nastalo až 1. ledna 1708 [7]. Tato erupce je poslední potvrzenou erupcí hory Fuji  

a doposud byla tou největší, sopečný prach byl roznesen až k dnešnímu Tokiu  

a na východním úbočí hory byl vytvořen další velký kráter. Po této erupci bylo 

zaznamenáno pouze občasné vycházení páry z vrcholu v letech 1780 – 1820 [1], [12]. 

Až teprve na podzim roku 2000 detekovali japonští vědci zvýšení aktivity uvnitř 

sopky – tedy přímo zvýšení v slabších půdních otřesech – mělo jich být více než 200  
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za měsíc (vždy byl průměr pouze 10 otřesů za měsíc) - a také pohyb magmatu, zřejmě 

směrem k povrchu. Vědci tvrdí, že toto vše naznačuje brzkému příchodu další erupce. 

V roce 2002 tedy vláda vydala prohlášení, že pokud by se tak stalo, počítá s ohrožením 

nejbližších měst, kde by rozhodně vypadl proud a zkolabovala by pozemní i letecká 

doprava. Výsledná škoda by mohla činit až 21 miliardu dolarů [15]. 

 

Vyskytuje se zde též vzácný geografický a geologický fenomén - bazaltová láva má 

nízkou viskozitu a snadno se rozprostírá přes široké území, vytvářející unikátní krajinu  

s mnoha lávovými jeskyněmi a lávovými stromy. Samotné lávové jeskyně zde byly 

vytvořeny proudem lávy z jádra, která postupně tuhla velmi pomalu a také emisemi plynu, 

které vznikaly při této solidifikaci. Tyto úkazy poskytují náhled na to, jak to vypadá, když 

se téměř 1000 °C láva při svém proudění postupně ochlazuje a poté úplně ztuhne [2]. 

 

 

Obrázek 8 :Lávový tunel Ino ve městě Gotemba, [10] 

 

 

Lávové mohyly stromů, vytvářející stromové pomníky, se mohou vytvořit 

v případě, že láva při svém proudění narazí na strom a popálí ho. Zanechává tak po sobě 

holé plochy. Z těchto monumentů později lidé vytvořili další posvátné objekty, u nichž  

se zastavovali k modlitbě. V současnosti slouží jako informace o lesních podmínkách 

minulosti a směru lávových proudů [2]. 
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Obrázek 9 : Lávová mohyla stromu z trasy Fujinomiya (Leligdonová, 2012) 

 

 

Obrázek 10: Příklad lávové mohyly stromu z města Gotemba, [2] 

 

 

 

Kolaps Osawa je dalším geomorfologickým fenoménem Fuji. Hora je považována 

za relativně mladý vulkán, který svého současného tvaru dosáhl přibližně před 10 000 lety, 

nicméně sesuvy se na hoře tvoří dodnes díky erozím způsobené větrem, deštěm a sněhem. 

Největším z těchto sesuvů je kolaps Osawa, který se rozšiřuje z pravé strany hory pod 

západní částí vrcholu. Poprvé se začal rozšiřovat přibližně před 1000 lety. Tyto sesuvy na 
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hoře přetrvávají díky většímu počtu „prašných vodopádů“ nacházejících se na západní 

straně hory při vrcholu. Východní část je pokrývána prachem s každou další erupcí [2]. 

 

 

Obrázek 11: Kolaps Osawa, [2] 
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4 CESTOVNÍ RUCH 

Podle japonské legendy první výstup na Fuji podnikl neznámý mnich v roce 663. 

Poté uskutečňovali pravidelné výstupy pouze muži, ženy se výstupu účastnit nesměly až do 

éry Meiji v druhé polovině 19. století. Prvním horolezcem ze západu byl Sir Rutherford 

Alcock v roce 1860, a první horolezkyní neasijského původu se stala Lady Fanny Parkes 

v roce 1867. Prvopočátky opravdového cestovního ruchu Hory Fuji začínají teprve  

od šedesátých let minulého století, kdy se Japonská vláda rozhodla pro masivní propagaci 

této destinace a tím otevřít horu pro širokou veřejnost a hlavně zahraniční turisty [3], [21]. 

 

Existují celkem čtyři trasy, po kterých je možné se na vrchol Fuji vydat: 

Yoshidaguchi, Subashiri, Gotemba, a Fujinomiya. Z těchto tras se pouze Yoshidaguchi 

nachází v prefektuře Yamanashi, ostatní v prefektuře Shizuoka. Trasy postupně vznikaly 

jako výstupné a sestupné provizorní cesty, vytvářené okolo chrámů a nocleháren od paty 

hory.  

Na každé z těchto tras se nachází deset stanic a každá z nich nabízí základní 

pomůcky, občerstvení či místo k odpočinku. Jídla o několika chodech či možnost přespání 

jsou zde velmi drahá a je možné je dostat jedině s předběžnou rezervací. První stanice jsou 

již na úpatí hory, desáté jsou vždy přímo na vrcholu. K páté stanici je možné dostat  

se autobusem, dále už začíná pravé horolezectví. 

Trasa Gotemba začíná chrámem Suyama Sengen-jinja a vede k jihovýchodní straně 

vrcholu hory. Začátek užívání trasy k výstupu není jistý, avšak existence této cesty je 

potvrzena dokumenty již z roku 1486. Díky erupci Hoei roku 1707 byla až katastrofálně 

poničena a obyvatelé ji poté plně zrestaurovaly roku 1780. Rozsah škody na trase 

dosahovala až k nadmořské výšce 2 050 m, nicméně dnes je již plně funkční [13]. 

Na začátku trasy Fujinomiya se nachází chrám Fujisan Hongu Sengen Taisha, cesta 

pak vede k dalšímu chrámu Murayama Sengen-jinja a nakonec vede až k jižní části 

vrcholu. Tato trasa je nejkratší, zabere přibližně 5 hodin pro výstup a 2 hodiny 40 minut 

pro sestup. Jelikož je však nejkratší, je také nejstrmější cestou a nedoporučuje  

se začátečníkům. Je to také jediná trasa bez odlišné cesty sestupu, horolezci se tedy musí 

dostat dolů stejnou cestou jako při výstupu. Historikové tvrdí, že horolezecké aktivity 

tehdejší náboženské sekty Matsudai ve 12. století odstartovaly zájem i ostatních lidí tuto 

horu překonat, a dokonce i uctívat horu jako bohyni. Lidé, kteří do 16. století dokázali 
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vyšplhat na vrchol, byli zobrazeni na hedvábných portrétech „Mandala“. Autorka si jako 

začátečník tuto trasu vybrala pro výstup jako výzvu, a jako prevenci před davy turistů. 

Trasa Subashiri začíná chrámem Fuji Sengen-jinja, u osmé stanice se sbíhá s trasou  

Yoshida a vede až k východní části vrcholu. Historie této trasy je nejasná, avšak při cestě 

je možno vidět alespoň budhistickou tabulku s vyrytým rokem 1384. Tuto trasu hojně 

používali příslušníci vyznání Fuji-ko a dalších náboženství v druhé polovině 18. století 

[13]. 

Nejoblíbenější trasou k vrcholu je doposud cesta Yoshidaguchi , která se nachází  

na východní straně Fuji.  

Trasa Yoshidaguchi začíná chrámem Kitaguchi Hongu Fuji Sengen-jinja a dále 

vede až k vrcholu hory. V druhé polovině 14. století zde začali obyvatelé stavět různé 

myslivny a přístřeší pro poutníky a mnichy, již se základním sociálním zařízením. Mnich 

Jikigyo Miroku, který založil náboženství Fuji-ko, určil trasu Yoshida jako hlavní trasu  

pro vyznavače kultu hory [4]. Díky tomu je trasa oblíbená a nejvíce využívaná již od druhé 

poloviny 18. století. V tomto období také přibylo nejvíce příslušníků tohoto náboženství.  

Výstup touto trasou zabere celkem 8-12 hodin. Tradiční chatky s obsáhlejším 

občerstvením a suvenýry jsou zde k nalezení u sedmé a osmé stanice. Výstupní a sestupní 

trasy jsou od sebe oddělené. Tato trasa je v podstatě nejsnazší trasou pro začátečníky [13].  

Jelikož většina horolezců začíná výstup od páté stanice, dobrou radou  

pro začátečníka je poctivě odstartovat výstup hned od paty hory na severu, kde se nachází 

tichý les a také oficiální historická část trasy Yoshidaguchi. Tato původní trasa začíná 

chrámem Fuji Sengen (další japonský název je Kitaguchi Hongu Sengen Jinja), kam se již 

přes 500 let chodili modlit poutníci a mniši ještě předtím, než začali na posvátnou horu 

stoupat. Dnešní japonští tradicionalisté tvrdí, že tato cesta by měla být tou jedinou cestou 

pro výstup na horu. Tato trasa byla vyhlášena kulturní památkou jako část památky 

UNESCO. Celá hora Fuji je památkou UNESCO od 22. června 2013 [21]. Ovšem 

pohodlnější horolezci, kteří si chtějí vychutnat alespoň část lesa, ale nechtějí začínat  

od samotné paty, raději volí start od chrámu Umagaeshi, odtud se mohou k páté stanici 

dostat již za dvě a půl hodiny. Tento chrám se nachází těsně pod první stanicí a také je 

možné se k němu dostat i autobusem, a cesta odtud je mnohem tradičnější a tišší. Všechny 

horolezecké trasy jsou v současnosti označeny cedulemi v angličtině, korejštině a čínštině 

[8]. 
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Každá trasa Fuji má svých deset stanic. Stanice slouží nejen jako orientační body 

s nabídkou odpočinku ve formě ubytovacích zařízení, občerstvení a vybavení pro první 

pomoc, ale také jako menší komplexy kulturních a přírodních památek s poučením  

o historii Fuji, událostech spjatých s horou a náboženských rituálech konajících se při 

výstupech dodnes. 

První stanice ve výšce 1 520 m je v chrámu Suzuhara, kde se ve starověku 

uskutečňovaly různé náboženské rituály. Druhá stanice se nachází v nadmořské výšce  

1700m. Obsahuje i oltář, který byl kdysi částí Omura Sengen chrámu. Při postupu  

o přibližně 1 km dále se rozprostírá tzv. „Svatá půda žen“.  Až do roku 1832 ženám totiž 

nebylo dovoleno vystoupat až za tento bod [3]. Třetí stanice je 1 840 m vysoko a čtvrtá 

stanice 2 010 m nad mořem [13]. Tyto dvě stanice jsou umístěny v prostorách lesů  

a lávových proudů. Pátá stanice, ve výšce 2305 m je místem, odkud lidé začínají pravou 

horolezeckou činnost. Je tu samozřejmě spousta restaurací, stánků se suvenýry a malá 

občerstvení. Jednotlivé stanice jsou od sebe vzdáleny zhruba 30 až 60 min chůze. Páté 

stanice všech tras jsou vlastně posledním místem, na kterém si pitnou vodu lze pořídit bez 

placení. K tomuto bodu je ještě možné dostat se i autobusem či velmi drahým taxi. Většina 

horolezců přijíždí v početných skupinách a teprve od tohoto bodu začínají své výstupy.  
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Obrázek 12 : Pátá stanice trasy Fujinomiya (Leligdonová, 2012) 

 

 

Než se horolezci dostanou na 6. stanici ve výšce 2 390 m, musí přejít hluboký les, 

až nakonec dojdou k holině plné lávových proudů a kamenů. Odtud je možné sledovat 5 

legendárních jezer pod horou. V této části už je trasa daleko strmější. Sedmá stanice, 2700 

m vysoko a 60 minut od šesté má celkem šest horských chatek, několik odpočívadel  

a stánků s občerstvením. Osmá stanice taktéž. Nachází se ve výšce 3020 m a než k ní 

turisté dojdou od sedmé stanice, uběhne 100 minut [8].  

Za dalších 80 minut se návštěvník dostane k deváté stanici a odtud dojde 

k poslední, desáté stanici za pouhých 20 minut. Poslední horská chatka s poskytnutím 

první pomoci je právě na desáté stanici odkud už zbývá jen hodina do vrcholu. Na vrcholu 

již žádné chatky nejsou, pouze poštovní schránka a pošta, odkud je možné poslat pohled 

s důkazem dosažení vrcholu Fuji. 
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Obrázek 13 : Pošta na vrcholu Fuji, [10] 

 

Plná sezona horolezectví začíná od poloviny července a končí posledním dnem 

školních prázdnin v srpnu. V tuto dobu se většinou nedoporučuje návštěva hory právě 

kvůli obrovským frontám. Po zvolení trasy, kterou se vydá návštěvník k vrcholu, je dobré, 

aby počítal s tím, že samotný výstup zabere 8 – 12 hodin a sestup zabere dalších 4 – 6 

hodin. Spousta turistů si výstup na horu naplánuje tak, aby v cíli viděli pravý japonský 

východ slunce. 

Nejlepší možnou variantou naplánování výstupu je tato: V prvním dni se dostat 

maximálně k sedmé až osmé stanici. Zde přespat, odpočívat, pořádně se najíst a pokračovat 

ve výstupu brzy ráno. Tím lze předejít frontám a pospíchajícím nadšencům východu 

slunce. 

Po vystoupání na samý vrchol hory se objeví kráter Fuji, který má celkem 8 bodů. 

Body jsou označeny dle rozdílné nadmořské výšky, nejvyšší z nich nese jméno 

Kengamine. „Procházka“. Trasa po obvodu kráteru pro zhlédnutí všech bodů (Japonský 

rituál „Ohachi-Meguri“ pro uctění hory jako bohyně) zabere celkem hodinu. Avšak pokud 

se turista rozhodl pro Yoshidaguchi trasu, zabere mu to ještě déle, jelikož z této trasy  

se Kengamine nachází na opačné straně výstupu trasy. 
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Obrázek 14: Pohled na Kengamine (Leligdonová, 2012) 

 

Obrázek 15 - Kráter Fuji (Leligdonová, 2012) 
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4.1 Lázeňský turismus blízko hory 

Vyhledávané horké lázně v hotelích a veřejné lázně jsou rozesety po celé oblasti 

legendárních pěti jezer. Některé z těchto lázní poskytují i výhled na horu Fuji, zejména 

lázně situované v regionu Ryokan a hotely podél severovýchodního pobřeží jezera 

Kawaguchi. Návštěvníci zdržující se zde pouze na jeden den mají možnost dostat se do 

všech veřejných lázní. Co se hotelů týče, jednorázovou návštěvu těchto soukromých lázní 

poskytuje jen pár Ryokanských hotelů a to pouze v poledních hodinách. Zde je stručný 

výčet těch nejlepších veřejných a Ryokanských lázní v blízkosti jezera Kawaguchi, které 

byly autorce při pobytu ve městě Fujiyoshida doporučeny místími obyvateli: 

Fujiyama Onsen: Provozní doba rozdělena od 7:00-9:00 a 10:00-23:00. Otevřeno 

každý den, vstup činí 620 yenů v ranních hodinách, 1250 yenů v pracovních dnech a 1550 

yenů o víkendech [10]. Toto novější zařízení je umístěno v blízkosti zábavního parku Fuji 

Q Highland. Lázně jsou rozděleny pro muže a ženy, venkovní i vnitřní. Interiéry kombinují 

moderní nábytek s tradičními dřevěnými bazény. Bohužel lázně neposkytují kýžený výhled 

na horu Fuji, avšak je možno ji spatřit alespoň z místní restaurace.  

Hotel Mifujien : Provozní doba: 13:30 až 20:00, otevřeno každý den. Denní vstup 

je 1200 yenů. Tento již stárnoucí hotel je jediný z regionu Ryokan, který otevírá své lázně  

i pro návštěvníky, kteří nejsou v hotelu ubytováni. Bazény a interiéry jsou sice v horším 

stavu než ve Fujiyama Onsen, avšak při koupání je tu nejlepší výhled na Fuji. Lázně jsou 

též rozděleny pro muže a ženy. 

Tensui Kawaguchiko: Provozní doba: 10:00 až 22:00, nejpozdější možný vstup 

maximálně do 21:00. Otevřeno každý den se vstupem 1000 yenů [10]. Tensui 

Kawaguchiko jsou veřejné lázně umístěné v lese Urajiromomi přímo nad muzeem Kubota 

Itchiku. Nacházejí se zde celkem tři velké venkovní bazény, dva vnitřní bazény a sauny 

oddělené podle pohlaví. Bohužel z tohoto místa opět není vidět na horu. 

 

Jak již bylo zmíněno výše, k hoře a jejím stanicím se lze dostat pomocí autobusů  

a taxi. Oficiální autobusy hory Fuji jsou v provozu od prvního července do 31. srpna, tedy 

v hlavní sezóně pro horolezectví. Mimo tuto sezónu jsou k dispozici taxi u autobusové 

zastávky Shin-Fuji, které však návštěvníky dostanou pouze k páté stanici trasy Fujinomiya. 

Následující trasy zaberou většinou 1-1/2 hodiny. 
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Tabulka 2: Zastávky k hoře Fuji a autobusové jízdné, vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existuje také pravidelná autobusová linka z Tokia přímo na pátou stanici 

Fujinomiya:    Pro dospělé se zpáteční slevou je jízdné 6000 yenů, pro děti se zpáteční 

slevou 3000 yenů. Je zde také možnost dojet pouze k první stanici trasy Fujinomiya což je 

levnější:    Zpáteční jízdné pro dospělé 4700 yenů, jednosměrná jízdenka 2500 yenů a pro 

děti 2350 yenů, zpáteční jízdné a 1250 yenů za jednosměrné jízdné [8]. V době, kdy 

autorka podnikla návštěvu, byl platný kurz 100 yenů = 20 Kč. 

4.2 Náboženský turismus 

Tento druh turismu je s horou spjat jako nejstarší, byl to první důvod, proč se na 

horu lezlo. Spousta Japonců považuje horu Fuji za jakousi povinnou pouť, kterou by měly 

absolvovat alespoň jednou za život. Obyvatelé měst v okolí Fuji mají dokonce zvyk 

vystoupat na horu každým rokem alespoň jednou. 

Hora Fuji byla duchovním stanovištěm pro vyznavače šintoismu, domorodou 

původní víru Japonska již od 7. století. V těchto chrámech jsou uctívána různá božstva, 

v případě hory Fuji jde o bohyni-princeznu Konohanasakuya, jejímž symbolem je třešňový 

květ, se kterým bývá Fuji často vyobrazována. Chrámy uctívající Konohanasakuya mají 

přízvisko Segen. Hlavní Segen chrámy Fuji lze nalézt od úpatí až téměř k vrcholu hory 

Fuji, ale po celém Japonsku jich je jinak více než 1000 [3]. Od starověku poutníci začínaly 

svůj výstup od budujících se základů Sengen chrámů na úpatí, aby se dostaly až ke kráteru, 

kde podle legendy sídlilo další šintoistické božstvo – Asama no Okami. Na vrcholu hory 

praktikovaly zmíněný rituál Ohachimeguri, což doslova znamená „jít po obvodu misky“, 

miska zde symbolizuje kráter. Dělo se tak v tichosti a v početných skupinách. V 15. století 

byly výstupy na Fuji k jejímu uctění v Japonsku naprosto běžné a známé. Poutnickou 

Zastávky Jízdné 

Shin-Fuji 

Fuji 

Fujinomiya – pátá stanice 

Chata Mishima 

Dospělí: zpáteční jízdenka: 

3000 yenů 

Dítě: zpáteční jízdenka: 

1500 yenů 
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sezónu si lidé sami určili v měsících červenec a srpen, jelikož v této době měly jistotu 

ohledně absence sněhu [5]. Existovaly dva různé typy poutníků, první byli vedeni 

horskými asketami, a druzí již patřili ke spolkům Fuji-ko. Poutníci v těchto spolkách byly 

počtem v převaze, objevovaly se zde od 17. století a existují dodnes. Vzkvétaly 

v prosperující a stabilní éře Edo. Jelikož byly tyto poutě od 18. století čím dál více 

populárnější, začaly se zřizovat organizace pro podpoření potřeb těchto poutníků [3]. Byly 

vymezovány trasy, připravovaly se chatky a stavěly chrámy s budhistickým zařízením. 

Zvláštní přírodní úkazy na úpatí hory vytvořené lávou proudící dolů z hory po erupcích se 

staly posvátnými místy [21]. Jezera a prameny byly poutníky využívány nejen jako pitná 

voda a ochlazení, ale hlavně jako očištění těla ještě před výstupem na horu. Tento rituál 

nese jméno Mizugori. Další náboženskou praktikou byla okružní cesta osmi jezer, 

Hakkaimeguri – zahrnující i pět legendárních jezer Fuji, jinak řečeno Fujigoko. Tento 

rituál si stoupenci Fuji-ko také osvojili. Poutníci při své cestě horou rozlišovaly tři zóny, 

jimiž musely projít: travnaté plošiny okolo paty, vyšší lesní areál a holé plochy hory 

pokračující až k vrcholu [5]. Tyto zóny zahrnovaly i vrchol samotný a všechny chrámy  

a hostince. Nejctěnějšími místy se staly přírodní fenomény hory jako například prameny  

a vodopády, lávové mohyly stromů a borovicové háje na písečné pláži, což dohromady 

formuje výjimečné uctění přírody v okolí Fuji [21]. 

 

Hora Fuji se stala natolik uctívanou a zbožňovanou, až bylo obyvateli Japonska 

vytvořeno její vlastní náboženství – Fujiko. 

Zájem o horu učitele Hasegawa Kakugyo, žijící v letech 1541 až 1646, vedl k samotnému 

počátku jeho vytvoření. Tento učitel byl známý především tím, že praktikoval různé druhy 

přísných náboženských tradic, jako byl výstup na Fuji více než stokrát za život, třistadenní 

půst a meditace na úzkém dřevěném sloupu až 2000 dní v kuse [5]. Svou strohostí  

a odříkáním inspiroval a ovlivňoval ostatní obyvatele žijící blízko hory, kteří s nadšením 

jeho počínání napodobovali. Fujiko fungovala jako asociace lidí uctívajících Fuji jako 

boha-muže a jiná božstva dlící na hoře. Kakugyo byl následován charismatickým 

asketikem Miroku, který žil v letech 1671 až 1733. Povzbuzoval i ty nejobyčejnější 

obyvatele k uctívání hory do daleko větší hloubky [5]. Miroku podnikal drastičtější půsty 

přímo na hoře Fuji a podle legendy zde i zemřel při modlitbách za štěstí všech živých 

bytostí. Říká se také, že zde byl mumifikován. Příslušníci tohoto náboženství se později 
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stali v uctívání Fuji natolik fanatickými, že tato víra byla zakázána šógunem v éře 

Tokugawa [3]. Členové Fujiko nepodnikaly pouze nesčetné výstupy na horu, ale také 

hromadily lávové kamení z Fuji, aby z nich vyráběly miniatury tohoto gigantu, kterým  

se říkalo mohyly Fuji-zuka [2]. I přesto, že to měly být miniatury, někteří zapálení členové 

byly schopni vytvořit až 10 metrové mohyly. Dále pokračovaly ve výstavbě chrámů, které 

pravidelně navštěvovaly kvůli modlitbám. Komunita Fujiko fungovala také jako 

organizace vzájemné pomoci mezi lidmi žijícími v nejbližších vesnicích u Fuji [3]. 

4.2.1 Nejdůležitější chrámy a jejich historie 

Kitaguchi Hongu Fuji Sengen z trasy Yoshida je chrám, který původně sloužil 

pouze k uctění boha Asama no Okami. V roce 1480 nechali obyvatelé nejbližších vesnic 

vystavět vstupní bránu k chrámu, tzv. Torii, a v polovině 16. století přibyli i další 

chrámové budovy pro větší kapacitu návštěvníků. Tento chrám je silně spjat 

s náboženstvím Fujiko. V roce 1730 nechal další Fujiko leader, Murakami Kosei, chrám  

a ostatní budovy kompletně zrestaurovat do dnešní podoby. Výstavbu uhradil z vlastních 

zdrojů. K chrámu je možné se dostat autobusem i taxi. 

Fujisan Hongu Sengen Taisha: Tento chrám z trasy Fujinomiya je v podstatě 

ústřední sídlo všech okolních Sengen chrámů. Do své současné polohy byl přemístěn 

z Yamamiyi v 9. století, pod přísnou ochranou vladaře Ieyasu Tokugawy. Ten také vyhlásil 

oblast od tohoto chrámu až po osmou stanici za svaté místo dlící bohyně. V této době  

se zde tedy začalo shromažďovat obyvatelstvo uctívající Asama no Okami [5]. Areál 

chrámu zahrnuje i rybník Wakutamaike, ve kterém se v minulosti omývali poutníci pro 

očistu těla. 
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Obrázek 16 : Fujisan Hongu Sengen Taisha (Leligdonová, 2012) 

 

Chrám Yamamiya Sengen-jinja, nacházející se též na trase Fujinomiya byl předkem 

výše uvedeného chrámu, postaven Yamamotem Takeru. V areálu není žádná budova pro 

modlitby, pouze brána, ke které se lidé chodili modlit za „klidné období hory“, aby nedošlo 

k dalším erupcím. 

 

 

Obrázek 17 : Yamamiya Sengen Jinja (Leligdonová, 2012) 
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Další chrám Murayama Sengen-jinja, přezdívaný Koho-ji, sloužil jako centrála pro 

nově vytvořený náboženský směr Shugen-do. Vyznavači shugen-do na hoře praktikovaly 

tvrdé tréninky v podobě co nejdelší výdrže vsedě ve sněhu či pod studenými vodopády aby 

dosáhli určité síly [5]. V tomto chrámě se poté scházely k meditaci. Jakmile pozvolna 

ubývala vulkanická aktivita Fuji ve 12 století, lidé z klanu Matsudai podnikaly a řídily na 

hoře asketický trénink. Toto počínání se rozmohlo ve 14. století a tím Shugen-do vzniklo. 

Lidé praktikující Shugen-do spravovaly do 19. století svou uměle vytvořenou trasu blízko 

trasy Fujinomiya. Končila právě v tomto chrámu. 

 

 

Obrázek 18 : Murayama Sengen Jinja (Leligdonová, 2012) 

 

 

Suyama Sengen-jinja: Další chrám dokazující pozůstatky již neexistující trasy 

jménem Suyama, v blízkosti trasy Subashiri. Tato cesta byla úplně zdevastována erupcí  

z roku 1707 a zbytky jejího chrámu byly zrestaurovány do dnešní podoby v roce 1823. 

Podle chrámové legendy byla tato památka také postavena Yamamotem Takeru. Původní 

dřevěné tabulky v chrámu dokazují existenci této budovy již v roce 1524 [5]. 

Fuji Sengen-jinja je prvním záchytným bodem na trase Subashiri. Mezi vyznavači 

hnutí Fuji-ko byl tento chrám velmi oblíbeným místem setkání všech kolegů. Lidé zde  

po sobě zanechávali památné dřevěné destičky se záznamy o počtu svých výstupů a různé 

vzkazy, jako např. zápis o třiatřicátém výstupu anonyma. Chrám byl podle legendy 
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postaven již v roce 807, avšak také utrpěl velké škody při erupci 1707 a tak byl přestavěn 

již roku 1718. Od té doby je dnes nejčastěji opravovanou a nejlépe udržovanou památkou 

hory Fuji [3]. 

Kawaguchi Asama: Budova nese jméno podle přilehlé vesnice na úpatí hory. 

Údajně je produktem erupce z devátého století a prvním chrámem postaveným na severní 

straně hory. Oblast Kawaguchi v okolí chrámu byla využívána jako osada náboženských 

průvodců „Oshi“. Není známo, kdy přesně osada vznikla, avšak těmito průvodci byla 

obydlena až do éry Edo. Oshi měli za úkol upozornit nezasvěcené horolezce na svatá místa 

při výstupu. V tomto chrámě se dodnes konají náboženské rituály spjaté s uctěním hory. 

Fuji Omuro Sengen: Podobně jako předešlý chrám byl i tento postaven na začátku 

devátého století. Nachází se na druhé stanici trasy Yoshida. Ze všech chrámu je Fuji 

Omuro tím nejstarším a v porovnání s architekturou ostatních chrámů vyčnívá. Dříve zde 

fungovala i pošta, ta byla však v 70 letech minulého století přemístěna do vesnice 

Kawaguchiko. Náboženské rituály v tomto chrámě byly vykonávány pro uctění boha země 

[10]. 

4.3 Statistiky  

Samotnou horu Fuji každý rok navštíví více než 200 000 návštěvníků, z toho třetina 

jsou zahraniční turisté. Podle každoročních statistik z organizace Japan National Tourism 

Organization bylo Japonsko jako takové v roce 2014 v měsíci červnu navštíveno celkem 

1 080 552 turisty a v srpnu 903 919 turisty. Tyto měsíce jsou hlavní sezonou pro výstup na 

horu Fuji [9]. 
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Graf 1 - Počet návštěvníků v letech 2012-2014 podle jednotlivých tras, zdroj: [8], vlastní zpracování 
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Během sezony 1. červen 2014 – 30. září 2014 byl celkový počet horolezců 285 494, 

tedy o 11 % méně než v dosavadním rekordním počtu návštěvníků 320 975 z roku 2010. 

Podle vybraných tras byl opět zaznamenán největší počet horolezců na trase Yoshida, což 

bylo 170 947 (60 %), dále 64 492 (22 %) na trase Fujinomiya, 33 092 (12 %) na trase 

Subashiri a v neposlední řade 16 963 (pouhých 6 %) na trase Gotemba. Z těchto 

přibližných 285 000 horolezců z roku 2014 bylo nejrušnějším údobím 21. – 31. červenec 

s celkovým počtem 52 000 lidí a druhým nejrušnějším časovým úsekem byl 11. – 20. srpen 

s téměř 50 000 návštěvníky [9]. 

Tabulka 3: Nejnavštěvovanější dny hory Fuji v roce 2014 zdroj:[8], vlastní zpracování 

Nejrušnější dny Počet návštěvníků 

Sobota 2. srpna 8 803 

Středa 26. července 8 255 

Sobota 23. srpna 7 720 

Neděle 23. července * 7 077 

Středa 13. srpna 6 967 

 

 

* Tento den je v Japonsku druhým dnem třídenní víkendové slavnosti moře (Umi 

no Hi) – dva dny před touto slavností se oficiálně otevírají trasy Gotemba a Fujinomiya. 

V horolezecké sezoně 2014 byl průměrný denní počet návštěvníků o víkendech  

a svátcích 5 170 lidí, tedy o 64% více než v pracovních dnech, což bylo celkem 3 143 lidí 

[9]. 

Během sezóny horolezectví 2013, tedy v měsících červenec - srpen, se objevilo 

celkem 310 721 návštěvníků hory Fuji (oproti tomu v r. 2012 jich bylo 318 565). 

Nejfrekventovanější trasou byla Yoshidaguchi s počtem 179 720 lezců, tedy 58 %, dále 76 

784 lezců trasy Fujinomiya (25 %), 36 508 na trase Subashiri (12 %) a 17 709 na trase 

Gotemba (5 %). Z celkové sumy návštěvníků cca 311 000 si 136000 (43 %) z nich vybralo 
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měsíc červen a 175000 (57 %) měsíc srpen. Dnem s největším počtem návštěv byla neděle 

14.7 [9]. 

Navzdory velké vzdálenosti, finanční náročnosti a malé poptávce poskytují i 

některé české cestovní kanceláře zájezd na horu Fuji – zde je jejich výčet: 

CK Monoi - Praha 

China Tours - Praha 

Student agency (formou eurovíkendu) – Praha, Plzeň 

Modrá laguna - Znojmo 

CK Rajbas – Lelekovice u Brna (zaměření na trekking a cyklovýlety) 

CK Gatton Tour – Český Těšín 

CK Livingstone – Praha 

 

Jelikož horu Fuji navštěvují stovky tisíc horolezců každý rok, znečištění způsobeno 

právě díky tomuto cestovnímu ruchu se stalo velkým středem pozornosti pro ty, kteří 

chovají k hoře úctu. Japonsko otevřelo v 60 letech minulého století cestu k vrcholu, což 

způsobilo obrovský turistický boom držící se dodnes [3]. Bohužel tento boom znečišťuje 

životní prostředí okolo i přímo na hoře Fuji. Odpadky jako např. obaly různých jídel co zde 

po sobě zanechali návštěvníci nebo staré pračky a různá jiná zařízení co sem „uklidily“ 

místní – to vše je vidět od paty hory až k jejímu vrcholu. Tisíce lidí zde stráví v průměru 

10 hodin denně v horolezecké sezóně, tudíž Fuji pro toto období potřebovala dobrý 

odpadový management [14]. Tento systém se dříve skládal pouze z ukládání odpadu  

do kontejnerů, které se po naplnění ponechaly na úpatí hory po skončení sezóny, 

zanechávající za sebou „bílé řeky“ toaletního papíru a zápachu. V 90. letech tato situace 

donutila místní obyvatele a enviromentální skupiny vyhledat ochranu pro Fuji, a tak  

se uskutečnilo několik peticí pro návrh Fuji k zapsání do dědictví UNESCO. Ovšem po 

návštěvě zástupců UNESCO v roce 1995 bylo sice uznáno, že by hora Fuji měla na 

seznamu být, ale Japonsko by nejdříve mělo vyřešit problém se znečišťováním [21]. 

Japonští obyvatelé a organizace na to odpověděli kampaněmi pro „vyčištění“ hory. 

Každým rokem tisíce lidí - a to japonské rodiny, studenti, enviro-skupiny a zahraniční 

dobrovolníci-  se sešlo na hoře Fuji, aby sbíralo odpadky. V roce 1998, environmentalista  

a horolezec Toyohiro Watanabe založil „klub Fujisan“ aby zabránil dalšímu znečištění 

hory Fuji organizováním dalších „očist“, zvyšováním zájmu o tuto přírodní památku  
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u veškerého obyvatelstva a zakládáním aliancí se „sesterskými horami“ i v jiných zemích. 

Sponzoři tohoto klubu uskutečnili několik očist v průběhu celého roku; v roce 2006 

dobrovolníci posbírali téměř 80 tun odpadků, do činnosti patřilo také očištění blízkých lesů 

u Fuji. V roce 2003 členové klubu sestavili pomocí GPS detailní mapu částí hory, které 

ještě musí být vyčištěny. Fotografie těchto lokalit jsou zveřejňovány na webové adrese 

klubu pro výstrahu těch, kteří by ještě chtěli tvořit skládky na Fuji. Také sestavili bio-

toalety při horolezeckých trasách vedoucích k vrcholu. Japonská vláda poté také podnikala 

kroky k vyřešení problému znečišťování tohoto typu. V roce 2004 představila spalovací 

typy toalet pro Fuji. Tyto toalety přeměňují velký objem výměšků do malého množství 

prachu - cca 25 gramů na 1000 lidí - zbytek se dá lehce odstranit [14]. Těchto toalet 

přibývá stále víc. Toalety jsou však za poplatek, kterým se podporuje více instalací. Od 

roku 2007 jich je na Fuji celkem 48. Fujisan klub dodnes pokračuje v práci monitorování 

hory a její očisty. Díky programu „sesterských hor“ se klub spojil s národním parkem hory 

Rainier ve spojených státech, dále s horou Ngauruhoe v Novém Zélandu a s horou 

Kinabalu v Malajsii. Watanabe vždy doufal, že se jeho skupina dokáže poučit 

z manažerské praxe těchto parků a že tím pomůže i Japonské vládě aby tyto pravidla 

aplikovala na horu Fuji s cílem dostat ji na seznam dědictví UNESCO [14]. 



Karolína Leligdonová: Hora Fuji 

2015                                                                                                                                      30 
 

5 ZÁVĚR 

Autorka navštívila destinaci v roce 2012 v rámci modelingového zaměstnání díky 

agentuře Unique-one, právě v měsících červen – srpen. Využila právě probíhající 

horolezecké sezony a podnikla na horu výstup. Při výstupu byly pořízeny fotografie  

a cenné zkušenosti o Japonském národě a jeho zvyklostech. Cizinec v Japonsku pocítí 

kurióznost vlastní osoby, jelikož je mu pokládána spousta otázek o rodné zemi. 

Pohostinnost a zdvořilost tohoto národa nezná mezí, jelikož při návštěvě Japonské rodiny 

je pro příslušníky nejdůležitějším cílem spokojenost cizince. Nejen, že se autorce podařilo 

navázat spoustu přátelství, a zažít pár kulturních šoků, ale také zachytila pravý význam 

hory pro japonský národ. Jeden z kulturních šoků byl nedostatek soukromí, počet lidí 

v ulicích je zde s Českou republikou nesrovnatelně větší. Dále nepotřeba anglického jazyka 

ze strany Japonců, malý zájem o cestování a hlučný humor. Turistům je Japonsko 

všeobecně doporučováno hlavně pro gurmánský turismus a jazykové vzdělávání, 

s narůstajícím zájmem o horský turismus se však stále více objevují nabídky zájezdů na 

horu Fuji společně s lekcemi horolezectví. Jak dokazují statistiky, hora Fuji pro Japonsko 

hlavně z hlediska cestovního ruchu je stejně významná jako samotné město Tokio, které  

se zdá být hlavním lákadlem turistů. Dokazuje to zejména statistika ze srpna 2014, kdy 

bylo Japonsko navštíveno celkem 903 919 turisty a z toho přibližně 200 000 návštěvníků 

přijelo jen za účelem spatřit horu. Náboženský význam není celosvětový, ovšem pro 

Japonce má hora stejnou duchovní důležitost jako je Mekka pro příslušníky islámského 

náboženství. To dokazují neustálé projevy úcty v podobě uměle vytvořeného náboženství 

Fujiko, péče Japonců o horu kamerovým systémem na všech trasách k zabránění znečištění 

od turistů a stálá propagace. Ačkoli se způsoby a metody výstupů od prvních 

náboženských poutí změnily, hora Fuji stále patří mezi nejvyhledávanější a nejoblíbenější 

horolezecké destinace na světě. Každou sezonu se zde objevuje stovka tisíc horolezců 

všech úrovní ze všech koutů světa. Nárůst počtu zájemců se objevuje od června 2013, kdy 

byla hora oficiálně zapsána do světového dědictví UNESCO. Japonská organizace 

mezinárodních záležitostí se díky Fuji-san snaží poskytnout co nejvšestrannější informace 

o bezpečnostních pokynech výstupu v angličtině, právě díky vzrůstu zahraničních zájemců 

o zdolání této hory. 
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