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Před odletem: 

Letenka 

Sehnala jsem zpáteční letenku přes Pelikan.cz za cca 13 500,- Kč i s pojištěním (asi 500 Kč). Letěla 

jsem z Prahy se společností Qatar Airways a přestupovala v Kataru. Sem let trval asi 5 hodin, 

3 hodiny jsem měla na přestup a opět s Qatar Airways letěla do Bangkoku (přes 7 hodin letu). 

Pokud moc nelétáte – moje to byla druhá cesta v životě – tak se nebojte, na letišti v Kataru stálo 

pár lidí, kterých jste se mohli zeptat na případné dotazy, v Bangkoku to pak bylo ještě lepší, na 

každém rohu stál někdo ze zaměstnanců letiště a byl vám ochotný hned poradit.  

 

Vízum  

Zařizovali jsme si „Non-immigrant visa“ typu „ED“ (http://thaiembassy.cz/download.php?id=26), 

které platí na 90 dní. Stálo asi 1 600 Kč. Ke konci platnosti jsme zašli na imigrační úřad, kde jsme si 

ho nechali prodloužit na celou dobu pobytu (je to tu ale na celý den). Další možností je, že můžete 

odletět do jiné země, přiletět zpátky a dají vám automaticky 30 dní turistického. Kdyby vám 30 dní 

nestačilo, můžete si na letišti koupit před odletem do jiné země re-entry (1000 thb), to samé platí, 

kdybyste chtěli v průběhu pobytu cestovat i do jiných zemí než jen po Thajsku – pokud byste 

odletěli třeba už po prvním měsíci v Thajsku a nekoupili si re-entry, po příletu vám dají 30 dní 

turistického a vaše původní vízum se ruší. 

Na Thajské ambasádě v ČR po mně chtěli opravdu všechny dokumenty, které mají na svých 

stránkách vypsané. Na nich si najdete taky přihlášku k vízu a k ní přiložíte všechny další dokumenty. 

Např. „Last education transcript“ = poslední výpis studijních výsledků – stačí screenshot ze Stagu 

(pokud možno v AJ). Dále pak výpis z účtu – já mám internetové bankovnictví u ČSOB (era), takže 

jsem si účet pouze přepnula do angličtiny a opět udělala screenshot. Dále pak např. kopii občanky 

pověřené osoby z Thajska (osoby, která podepisovala Váš přijímací dopis) a kopii OP pověřené 

osoby z UHK (paní Hebková). Dále si pak musíte najít UHK v rejstříku VŠ (MŠMT) – opět v AJ (mně 

nějaké dokumenty chyběly, tak jsem jim je ještě doposílala emailem a paní za mě tuhle jednu věc 

udělala). Přes email ale vízum zařídit nejde, musíte se dostavit osobně. Na ambasádě jsem 

komunikovala anglicky se dvěma mladými Thajkami, bylo jim ale dobře rozumět. Kvůli chybějícím 

dokumentům mi pak ale volala paní, která se mnou mluvila už česky. 

 

Mezinárodní řidičský průkaz – vystaví Vám ho na příslušném okresním úřadě – za 50 Kč. S sebou 

je potřeba také malá fotka. 

 

Očkování 

Já do té doby na žádném extra nebyla, takže jsem musela podstoupit všechny. Proti žloutence, 

břišnímu tyfu, vzteklině a meningokoku (Centrum cestovní medicíny ve Fakultní nemocnici v HK). 

Doporučuji si očkování rozložit na delší dobu, abyste je neměli např. každý týden – asi to tolik 

nevadí, mně dali třeba i dvě očkování najednou, ale nikdy nevíte, co se může stát, pokud to necháte 

na poslední chvíli. Já měla např. dlouhodobě zvýšenou teplotu a paní mi kvůli tomu odmítla 

naočkovat 3. dávku proti vzteklině – prý to zrovna moc nevadí, protože dvě dávky by mě ochránit 
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měly. Za očkování jsem utratila asi 5 300 Kč (bez té poslední dávky proti vzteklině – 865 Kč), ale 

něco vám proplatí pojišťovna (z celkové částky asi 1 000 Kč). Nechte si vystavit mezinárodní 

očkovací průkaz (150 Kč). 

 

Finanční podpora, náklady 

Stipendium od školy bylo ve výši 56 000 Kč. Myslím, že pokud by tu člověk vůbec necestoval a 

trochu se uskromnil, pokrylo by to většinu nákladů na život tady. Se vším všudy (včetně letenky, 

cestovního pojištění apod.) mě cesta vyšla asi na 140 tisíc Kč. Cestovali jsme ale, jak jsme jen mohli, 

a když jsem už někam vyjela, tak jsem moc nešetřila a dala si někdy i dražší jídlo, často rezervovala 

i o něco hezčí hotel a podobně. 

 

Lékárnička 

Mimo mé běžné léky jsem si sebou vzala např. léky na střevní problémy, dezinfekci, léky na bolest, 

antibiotika, paralen, mast na otoky a bodnutí hmyzem – v Thajsku mě něco štíplo a měla jsem to 

celé rudé a nateklé, podobně ale reaguji i v ČR, takže se toho úplně neděste. V lékárně mi pak 

doporučili speciální mast a bylo to v pohodě. Repelent mi paní na cestovní medicíně doporučila 

s deetem nad 50% a všichni říkali, ať ho sháním až v Thajsku. Byli jsme ale v několika lékárnách a 

sehnali jen jeden, a ještě docela malý. Jinak se deet pohyboval okolo 12%, dále tu pak měli nějaký 

s citronelou, ale tolik jsme tomu nerozuměli a chtěli se řídit pokyny paní z cestovní medicíny, 

hlavně já po tom obrovským štípanci. 😊 Jestli můžete, pořiďte si jeden klidně už doma. Na menší 

štípance nebo jiné nepříjemnosti pomáhala i mast „Golden cup“, která se v Thajsku dá sehnat 

mimo lékárny i v drogériích (nejčastěji jsme chodili do Seven Eleven, kde bylo vše možné – jídlo, 

kosmetika,…). 

 

Studium na SSRU 

Jelikož jsem na Erasmus+ jela jako studentka 3. ročníku, s učiteli UHK jsem se domluvila na udělení 

zápočtu z povinných předmětů, které mi zbývaly. Všem jsem za semestr poslala seminární práci 

(většinou byly stejné podmínky jako pro studenty kombinované formy) a po příletu mohla jít jen 

na zkoušky + jeden zápočtový test. Nezapomeňte před odletem požádat o předčasné zapsání do 

dalšího ročníku (na studijním oddělení). 

Na letišti v Thajsku nás vyzvedli a dopravili na univerzitu, kde jsme si koupili školní uniformy (asi 

500 THB -> 1 THB = asi 0,75 Kč) a dále nás dovezli až k našim kolejím. Když jsme ale měli letět zpátky 

do ČR, cestu na letiště jsme si už zařizovali sami.  

Pro UHK musíte povinně splnit 3 předměty. V Thajsku to ale funguje tak, že v jeden den můžete 

mít max. 2 – jeden od 9-12 a druhý od 13-16. Ještě v ČR jsme si předběžně navolili předměty, které 

jsme si ale v Thajsku měnili podle toho, aby nám to vyšlo na 2 dny u sebe – ÚT, ST a měli více času 

na cestování. Vybrali jsme si 4 předměty – Bakery Product Preparation– na tuto hodinu jsme měli 

učitele, který studoval na univerzitě v Anglii, bylo mu tedy krásně rozumět, Spa Management – Ms. 
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Nuntana Ladplee, taky jedna z učitelů, kterým bylo dobře rozumět, Small Business Management – 

na této (nejtěžší) hodině jsme se s kamarádkou musely docela soustředit, Ms. Nalin měla docela 

silný přízvuk, Public Speaking and Presentation Skills in English – na tuto hodinu nás měl učitel 

Robert Heathfield – je to Brit a byl skoro jediný, s kým jsme si anglicky opravdu a rády popovídali. 

:D Spolužáci se zezačátku hodně styděli mluvit, ve třídě si sedali od nás, ale nemysleli to zle, jen se 

bojí mluvit anglicky. 😊 

 

Požadavky ke splnění předmětu 

Bakery – prezentace, midterm test, další menší test a report – srovnání českého a thajského 

pekařství.  

Spa Management – midterm test, účast na veletrhu s beauty produkty a následná prezentace ve 

skupinách o pár produktech, které bychom si tam vybrali pro vlastní SPA, vymyslet DIY produkt (ve 

skupinách) a předvést ho, ve skupinách nacvičit také scénku, jak by se měli chovat zaměstnanci ve 

SPA a final test. K final testu jsme si mohli připravit výpisky na A4 z obou stran. 

Small Business Management – asi 2 online testy, které se nekonaly ve třídě, takže jsme mohli 

spolupracovat a používat své zápisy, dále pak final test, který byl ale lehký, paní nám všem řekla, 

co bude obsahovat. 

Public Speaking and Presentation Skills in English – Thajci jsou na tom s angličtinou poměrně 

špatně, předmět pro nás byl hodně jednoduchý, dělali jsme pár prezentací a psali final test – který 

byl taky hodně jednoduchý – opět jsme si k testu mohli připravit výpisky na A4. 

 

Zúčastnili jsme se také English campu – nepočítejte s tím, že je kemp o angličtině. Thajci obecně 

anglicky prý moc neumí, už první den ve škole nás učitel z anglické univerzity varoval. První den 

jsme se rozdělili do skupin, a následovalo seznamování, trochu jako u nás na dětském táboře. První 

den byl celý v thajštině, „vyřešili“ to tím, že v každé skupině nám měli vše překládat. Jak jsem ale 

zmínila, Thajci moc anglicky neumí a mají velmi výrazný thajský přízvuk. Mně například chvíli trvalo, 

než jsem pochopila, že „thaile(n)t“ není Thailand, ale toilet. 😊 Kemp je uspořádaný pro prváky, a 

je to trochu jiné než u nás, asi bych to přirovnala k prvákům na střední, možná ještě níže (stanoviště 

typu „zapamatuj si anglickou větu, dojdi ke stolu s knížkou na hlavě a zapiš větu, kterou sis na 

začátku přečetl“). Byli jsme ubytovaní v resortu kousek od Pattaya, byl tu moc hezký pokoj 

s balkonem a bazén. Navštívili jsme sloní show a thajské vystoupení. Vše jsme měli zadarmo, 

včetně jídla i těch různých vystoupení a dopravy. Thajci jsou ale hrozně milí, se vším nám chtěli 

pomáhat. V mé skupině se našli i tací, co anglicky i uměli, jen na ten přízvuk se muselo trochu 

zvyknout, případně přemýšlet, co asi myslí… 
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Ubytování 

Byli jsme ubytovaní ve Vichan residence (199 Sirindhorn road, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok – 

adresa se píše i do žádosti o vízum). 😊 Za pokoj cca 6000 THB/měsíc. Pokud tedy budete mít 

spolubydlícího, je to asi 3000 THB na jednoho. 

Na koleji NENÍ lednice, první dny jsme přemýšlely, že si najdeme byt, protože jsme byly trochu 

zoufalé ohledně snídaní, svačin a podobně. Nakonec jsme ale zůstaly – kupovaly jsme různé 

muffiny, jogurty, lupínky s mlékem, dále pak ovoce a podobně. Například sýry jsou tu na zdejší 

poměry drahé.  

Na pokoji je jedna manželská postel, jedna skříň s velkým zrcadlem, stůl se židlí, kosmetický stolek 

se zrcadlem, botník s malými poličkami a za postelí další malé poličky. Neteče tu teplá voda, není 

ale úplně studená jako u nás, když přijdete z venku, tak je to opravdu akorát. A to jsem ten typ, co 

se doma sprchuje pod horkou vodou. 😊 Je tu klimatizace, takže vedra na pokoji se nemusíte bát. 

Je tu taky balkon se šňůrou a je tu vlastní záchod, na kterém se nachází i sprcha. Měli jsme si přivézt 

vlastní povlečení – povlak na polštář a prostěradlo. Stejně tak i přikrývku – použila jsem deku 

z Qatar Airways a bohatě stačila. Na koleji to moc nežilo, ale každý rok to může být jiné, byli jsme 

tu 4 Češi z UHK a na SSRU, bohužel, jediní erasmáci. 

 

Doprava do školy  

Jezdí se školním vanem (dodávkou). Vždy ráno přímo od kolejí v 7:30 (někdy taky až v 7:50) a zpátky 

pouze v 16:30 (cesta trvá asi půl hodiny, zpátky je to ale horší – kvůli dopravní zácpě i třeba 1,5 

hodiny). Vše je zadarmo a pokud byste chtěli jet zpátky na koleje dřív, museli byste dojet jinou 

dodávkou k autobusové zastávce (ta už se platila – cena asi kolem 20 THB) a dále jet autobusem. 

Jezdil např. autobus č. 515 a lístek se platil až uvnitř autobusu (cena asi 21 THB). Naše fakulta byla 

úplně na kraji Bangkoku, potulují se tu psi – i uvnitř univerzity. Nic ale nedělají, jen si pobíhají. 

Dokonce tu jednu chvíli byla i univerzitní štěňátka. :D Prostředí je ale hezké, v okolí jsou všude 

palmy.  

 

Život v Bangkoku 

Nakupovat jídlo jsme nejvíce chodili do „Seven eleven“ – kromě toho je tu taky drogerie a jiné 

užitečné věci a dál do Tesca. Vše je tu levné, běžný oběd (nudle nebo rýže s čímkoliv) stojí okolo 

25 THB = cca 19 Kč. Stáhněte si aplikaci Grab, přivoláte si díky ní taxi a taky dovážku jídla. 

 

Cestování 

Projeli jsme část Thajska, určitě všude (kromě Bangkoku! :D) doporučuji jízdu na skútru, je to úplně 

jiný zážitek, než se všude dopravovat taxíkem nebo autobusem. Je to větší svoboda, méně náročné 

na čas a podle mého byly ty cesty k turistickým atrakcím kolikrát i hezčí než samotný cíl.  
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Navštívili jsme mnoho atrakcí v Bangkoku (všude samý chrám – ale po chvíli vám to přijde všechno 

stejné :D), Ayutthayu a Lopburi, Chiang Rai, Chiang Mai, také jsme byli více na jihu Thajska – Phi 

Phi, Phuket, Similan islands, Koh Lao Lading apod., dále jsme se podívali i do okolních zemí jako do 

Malajsie, Kambodži a v posledních 14 dnech i na Bali.  

 

Závěr 

O Erasmu jsem přemýšlela už od začátku svého studia na univerzitě. Přihlásila jsem se na něj ale 

poněkud omylem – měla jsem na stránkách načtenou JV Asii a myslela jsem, že když se v menu 

přihlásím, přihlásím se pouze ke svému účtu a následně si pak vyberu jednu zemi. Pak mi ale přišel 

e-mail, že jsem byla přihlášena do soutěže a už to bylo. 😊 Podle pořadí uchazečů (podle kreditů, 

průměru atd.) si pak na informativní schůzce každý vybírá zemi. 

Každopádně to byl nejlepší „omyl“, co jsem ve svém životě udělala, přineslo mi to hodně 

zkušeností, ale hlavně zážitků a taky motivace. Rozhodně bych chtěla do zahraničí v rámci erasmu 

vyjet znovu. 

 

Tímto bych chtěla naší univerzitě poděkovat za finanční podporu a taky za to, že nám poskytuje 

možnost v rámci studia takto vycestovat. Dál bych chtěla poděkovat také mé rodině a blízkým 

za jejich podporu.  

 

Pokud nad Erasmem stále váháte, tak vám radím, ať využijete příležitosti, dokud máte možnost. 

Ne každý bude mít v budoucnu příležitost odletět na 4 měsíce (nebo déle) pryč, povinnosti a 

závazky budou, myslím, jedině přibývat. 


