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Nástupní prostor
pro Tempozanské
obří ruské kolo

01/2023

/
Poznámky:
* Může dojít ke změnám podle ročního období.
* V některých lednových dnech je akvárium zavřeno (celkem 2 dny).

10:00 - 20:00 (Poslední vstup v 19:00)Otevírací 
hodiny 
akvária

Vstupné /

Poznámky:
* Pro rezervace a dotazy týkající se skupinových návštěv volejte naši 

recepci skupinových návštěv na čísle 06-6576-5533.

Dospělý (věk 16 a starší nebo student střední školy) 2 700 jenů
Dítě (žák základní školy)  　　　 1 400 jenů
Předškolní dítě (věk 3 a starší)  　　　　 700 jenů

MAPA přístupu
Letiště Ósaka Hotarugaike Bampaku-kinen-koen
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<Z letiště>
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<Městským autobusem>◎

Cca 30 min. z Osaka (Umeda)
Cca 30 min. z Namba (Shinsaibashi)
Cca 5-minutová procházka ze stanice „Osakako“ ósacké linky metra Chuo

Z Mezinárodního letiště Kansai: Cca 65 min. vlakem / 60 min. limuzínovým autobusem
Z Letiště Ósaka: Cca 60 min. vlakem

Cca 40 min. z Osaka (Umeda) v blízkosti zástavky „Tempozan Harbor Village“
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Legenda

Cca 60 minut na Mezinárodní letiště Kansai

16 až 45-minutová procházka do Universal Studios Japan®

Cca 30 minut do Shinsaibashi

Cca 30 minut do Ósackého hradu (stanice Morinomiya)

Cca 40 minut do Harukas (stanice Tennoji)

KAIYUKAN

Hlavní informace týkající se vstupu

● Všechny výše uvedené vstupní poplatky jsou včetně DPH. ● Zdržte se prosím kouření, jídla, pití 
nebo jiných činností, které by mohly obtěžovat ostatní hosty. ● V areálu platí zákaz vnášení 
nebezpečných materiálů nebo jiných předmětů, které jsou akváriem výslovně zakázány. ● V akváriu je 
u některých nádrží zakázáno fotografovat nebo natáčet video. Dodržujte prosím toto pravidlo u nádrží, 
kde jsou tyto informace uvedeny. ● Obsah této brožury může být bez předchozího upozornění 
změněn.

Průvodce Tempozanským p ř ístavem

Čeština

Lodní most

KAIYUKAN
Nástupní prostor
pro plavbu kyvadlovou
lodí „Captain Line“

チェコ語
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Zábavní centrum LEGOLAND® Osaka
Zažijte svět LEGO kostek prostřednict-
vím kombinace velkého výběru 
stavebních kostek a napínavých atrakcí!

Naniwa Kuishinbo Yokocho
Znovuobnovení tradiční nákupní a 
zábavní oblasti Ósaky kolem roku 1965 – 
tématické muzeum jídla, které spojuje 
dobře zavedené značkové obchody, kde 
se podávají gurmánské lahůdky.

Tempozanské tržiště

https://www.kaiyukan.com/thv/marketplace/
Otevírací hodiny 11:00 - 20:00
(Může dojít ke změnám v závislosti na ročním období
nebo obchodech)

Užijte si návštěvu obchodů se suvenýry a 
smíšeným zbožím, restaurací,
 „Naniwa Kuishinbo Yokocho “ a mnoha 
dalších okouzlujících zařízení.

Tempozanský přístav

Vstupní brána
Prodej vstupenek

Socha mořské panny

KAIYUKAN
West Pier
(západní molo)

Hotel Seagull
Tempozan Osaka

Informace Telefonní
automat První pomoc

Stanoviště
ostrahy

Toalety

Kojící místnost

AED

Eskalátor

Výtah

Uzamykatelná
skříňka na mince

Bezbariérová
toaleta
Bankomat
11:00 - 21:00

Nástupní prostor pro
plavbu lodí „Santa Maria“ Vstupní budova

TEL. 06-6573-6010

Lodní mostLodní mostLodní most

KAIYUKANKAIYUKANKAIYUKAN
Nástupní prostor
pro plavbu kyvadlovou
lodí „Captain Line“

Nástupní prostor
pro plavbu kyvadlovou
lodí „Captain Line“

Nástupní prostor
pro plavbu kyvadlovou
lodí „Captain Line“
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Přístav
Universal City

Tempozanské
molo

Tempozanské tržiště
(Naniwa Kuishinbo Yokocho)

Nástupní prostor
pro Tempozanské
obří ruské kolo

Nástupní prostor
pro Tempozanské
obří ruské kolo

Nástupní prostor
pro Tempozanské
obří ruské kolo

Náměstí Event Plaza

Náměstí
Fountain Plaza

Směr
metro
stanice
Osakako

Prodej vstupenek Registrace skupinových návštěv Síň KAIYUKAN
Muzejní prodejna KAIYUKAN

Zastávka autobusu (směr stanice Osaka a Namba)

Parkoviště pro motorky
Krátkodobé parkování pro kyvadlový autobus

Zastávka autobusu (směr Mezinárodní letiště Kansai)

Jedno z největších ruských kol na světě. V jasných 
dnech si můžete vychutnat panoramatický výhled od 
města Ósaka k mostu Akashi Kaikyo a Mezinárod-
nímu letišti Kansai.

Tempozanské obří ruské kolo

http://www.senyo.co.jp/tempozan/

Vychutnejte si plavbu kolem Ósacké zátoky
(45 minut)

Vyhlídková loď „Santa Maria“

https://suijo-bus.osaka/english/santamaria/

Přidružený hotel Universal Studios Japan™
Hotel Seagull Tempozan Osaka

https://www.hotelseagull.co.jp/

Kyvadlová doprava z KAIYUKAN West Pier (západní molo)
do přístavu Universal City (10 minut)

Kyvadlová loď „Captain Line“

http://www.mmjp.or.jp/Capt-Line/
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Krátká procházka
do Universal Studios Japan®

1



Hlavní princip Kaiyukanu je založen na tzv. „teorii Gaia“ prosazované britským 

vědcem Jamesem Lovelockem, která navrhuje, že „všechny organismy a jejich 

anorganické prostředí na Zemi jsou úzce integrovány, aby vytvořily jednotný a 

samoregulační komplexní systém“. „Ohnivý kruh“ je pásmo okolo Tichého oceánu 

charakteristické častým výskytem vulkanické činnosti. Překrývá „Kruh života“ s jeho 

vysokým bohatstvím biodiverzity. S koncepty navrženými těmito dvěma „Kruhy“ 

Kaiyukan co nejvěrněji kopíruje přírodní prostředí kolem Tichého oceánu. Úpřimně 

věříme, že všichni návštěvníci prožijí a přehodnotí vzácnost a zázrak života a 

důležitost přírodního prostředí všude kolem nás.

Velký bariérový útes
Korálové útesy jsou označovány jako „kolébka oceánu“. Jak ten 
čas letí, když jste ohromeni krásou přírody!

Tichý oceán
Tichý oceán --- největší oceán na Zemi. 
Ohromný žralok obrovský a další mořský 
život plující pomalu a klidně ve vodě 
vytváří rozsáhlost vodní planety.

Vnitřní moře
Vnitřní moře se nachází v západním 
Japonsku. Pojďme hledat chobotnice 
pobřežní odpočívající za skalami nebo 
platýsovce ležící klidně na mořském 
dně.

Mořský život zde vystavený se liší od 
sezóny k sezóně (např. oliheň jižní). 
Doporučeno našimi správci.

Sezónní výstava

Velekrab japonský, batynomus obrovský a další.

Japonské sardele a další.

Hranozub pruhovaný, mořan, langusta a další.

Žralok obrovský, kladivoun bronzový, pyskoun
vlnkovaný a další.

Druhy ryb z čeledi klipkovitých, sapínovitých a další.

Kareta obecná, kanic dlouhoploutvý a další.

Chilské pobřeží
Velká škola japonských sardelí se 
objeví jako tekoucí záclona - 
opravdové umělecké dílo vytvořené 
matkou přírodou.

Cookův průliv
Karety obecné nádherně plavou 
pomocí svých předních ploutví ve 
tvaru pádel. S výjimkou situace, kdy 
hnízdící samice vylezou na písečnou 
pláž, zůstávají ponořeny do vody.

Japonský příkop
Tato zóna vám představí velekraba 
japonského, největšího kraba na 
světě, a jiné záhadné formy života v 
hlubokém moři.

Poznámka: Vystavení mořských živočichů
podléhá změnám bez předchozího upozornění.

Poklady KAIYUKANU.

Mořští živočichové KAIYUKANU

Podvodní skleněný tunel
Díky nádrži ve tvaru tunelu budete mít 
pocit, že kráčíte doslova pod vodou.

Japonský prales

Aleutské ostrovy
Aleutský řetěz ostrovů leží v ostře drsném a zmrzlém prostředí. Okolní vody 
oceánu jsou nicméně plné bohatých živin. Toto přirozené prostředí poskytuje 
podporu široké škále druhů ryb, společně s papuchalky a jinými ptačími druhy.

Zátoka Monterey Bay
Objevte život lachtanů kalifornských a tuleňů 
obecných na souši i pod vodou.

Japonský prales je krásný ve všech čtyřech ročních 
obdobích.

Panamský záliv
Nosál červený dokáže šplhat šikovně 
a obratně po stromech, zatímco druhy 
panamských ryb plavou v 
panamských vodách.

Ekvadórský deštný prales

Tučňáci plavou jako by létali, ve vodách jižního konce 
zeměkoule.

Antarktida

Tučňák kroužkový, tučňák patagonský a další.

Arapaima, kapybara a další.

Tuleň obecný a lachtan kalifornský.

Papuchalk a další.

Vydra malá, velemlok japonský a další.

Siba atlantská, králičkovec jednoskvrnný a další.

Nosál červený, ježík hnědý a další.

Tichomořský delfín bělostranný

Voda deštného pralesa představuje 
Arapaimu velkou, největší sladkovod-
ní rybu na světě, a kapybaru, největší 
druh hlodavců na světě, a další 
rozmanité druhy zvířat a rostlin.

Tasmanovo moře
Tichomořští delfíni bělostranní, vynikající skokani 
Tasmanova moře, plavou vodou velmi svižně.



Nová medúzová sekce 
Jedna z celostátně nejznámějších sbírek medúz. 
Návštěvníci budou okouzleni jejich magickou 
krásou.

Podívejte se na led na stropě a setkejte se s 
tuleněm kroužkovaným, který se na vás 
bude usmívat z nádrže nad hlavou. Uciťte 
chladnou Arktidu spolu s vůní tuleňů 
kroužkovaných a poslouchejte, jak plavou 
pomocí ploutví mezi ledem.

Arktida
Zažijte severní ledovou říši

Můžete slyšet a cítit tučňáky Rockhopper 
žijící v jejich přirozeném prostředí, které je 
zde reprodukováno. Buďte ohromeni tučňáky, 
kteří plavou rychle ve vodě nebo skákají 
kolem na skalách, přímo před vašima očima.

Falklandy (Malvíny)
Poslouchejte, ciťte a buďte ohromeni

Medúzy, hnědé medúzy a jiné.
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Průvodce akváriem

Speciální výstava

Audioprůvodce
Užijte si jedinečný 
zvukový a vizuální 
zážitek, zprostředkující 
nádheru, životní 
prostředí a zajímavé 
informace o zde 
vystavených živých 
tvorech. Pro více 
informací se obraťte na 
naši přepážku služeb.
Bude účtován poplatek 
za použití

Falklandy (Malvíny)
Arktida (povrch oceánu)
Arktida (podvodní)
Medúza
Japonský příkop
Cookův průliv
Chilské pobřeží
Sezónní výstava
Vnitřní moře
Tichý oceán
Velký bariérový útes
Tasmanovo moře
Antarktida
Ekvadórský deštný prales
Panamský záliv
Zátoka Monterey Bay
Aleutské ostrovy
Japonský prales
Podvodní skleněný tunel

Vstupní
budova

Vstupní
budova Eskalátor vedoucí do

„Nové medúzové sekce“ (3P)

Nástupní prostor pro plavbu
vyhlídkovou lodí „Santa Maria“

Starbucks

Oficiální muzejní prodejna

Oficiální prodejna
Místo pro fotografování se
žralokem obrovským

• Opakovaný vstup
• Prodej fotografií (žralok obrovský)
• Roční pas
• Odbavení dětských kočárků

Registrace
skupinových
návštěv

Síň KAIYUKAN

Vstupní
budova

Prodej vstupenek Vstupní brána
do akvária

Východ

Přepážka služeb
Podvodní
skleněný tunel

Vstup

Ujistěte se, že jste obdrželi 
razítko na ruku pro opětovný 
vstup do akvária ve stejný den.

Výtah

Kojící místnostUzamykatelná
skříňka na mince

Telefonní
automatInformace Muzejní prodejna

První pomoc Toalety

Eskalátor vedoucí
do„Japonského
pralesa“ (8P)

Speciální
výstavní
prostor

Kavárna
„U mořské panny“
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