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2 Před pobytem 

2.1 Zpáteční letenka  

Qatar Airways (Praha – Dauha – Bangkok – Dauha – Praha) 

Hledejte je přes Pelikána, ale až je budete opravdu kupovat, čím vícekrát to hledáte, tím dražší to 
bude! 

Cena cca 12 000 Kč 

- Kupovat hodně dopředu, nejlépe hned jak budete vědět, že letíte. 
- Celkově se moc nevyplácí čekat. Ano last minute samozřejmě existují, ale většinou 

nefungují, tak jak byste si přáli. Například tato zpáteční letenka mě někdy v tom dubnu, 
květnu stála cca 12 000, ale když za kamarádem měla přijet sestra o Vánocích, tak dala za 
jednosměrnou letenku kolem 30 000 Kč!!! Takže s tímto dlouhým letem opravdu 
nečekejte. 

2.2 Očkování 

Doporučená:  

Žloutenka A, B – 1 dávka  

Vzteklina - 3 dávky  

Břišní tyfus – 1 dávka 

Meningokok – 1 dávka. 

 

Já osobně jsem byla pouze na vzteklině a obou žloutenkách (s tím že B má většina lidí naočkováno, 
podobně jako tetanus, proto ho tu ani neuvádím) a to s tím, že i ta vzteklina mi od mého doktora 
byla rozmlouvána, jakožto zbytečná (nic méně tu doporučuji, psů tam běhá všude spousta). Tyfus 
ani meningokoka jsem tedy neměla a žádné problémy mě nijak často nepotkávali.  

Jinak počítejte každou dávku tak cca na 900 Kč, něco je méně něco je více (vzteklina -  1 dávka cca 
700 Kč, žloutenka - 1 dávka cca 1200 Kč - tuším). A začněte včas. Mezi jednotlivými dávkami a 
očkováními musí být určité časové úseky. 

Celkově radím zajít k doktorovi, nechat se tak nějak z gruntu vyšetřit, ale hlavně nechat si poradit! 
Vysvětlete mu, kam se chystáte a na jak dlouho, poproste ho o rady a případně o nějaká 
antibiotika (ne že by vám je zrovna v Thajsku nedali, ale 1. Musíte do nemocnice, 2. Je to drahý a 
než vám pošle peníze pojišťovna, chvilku to trvá, 3. Úplně tomu jejich systému nevěřím). Ono to 
není samozřejmě nic úplně „legálního“, takže nečekejte zásoby na „dobu ledovou“, ale když si 
odnesete krabičku dvě, úplně vám to bude stačit (já je nakonec naštěstí nevyužila vůbec). 

 A takové základní tipy, co jsem si odtamtud odnesla:  

Mít si ruce. 

Nehladit psy. 

Nepít vodu z kohoutku (já si kvůli tomu pořizovala filtrační lahev Sawyer – doporučuji, na 
cestování úplná pecka). 

Tím pádem pozor i na led (i když v Thajsku jsme s ledem nikdy problémy neměli). 



Hodně budete jíst ve stánkách na ulici, choďte do takových, kde je vidět, jak to připravují a 
kde vám to přímo na objednávku udělají, pak by neměl být problém – salmonela a podobně 
nepřežije smažení, ale musí to být čerstvě udělané, jakmile to někde leží hotové a dají vám to 
až po nějaké době, riziko sekundární nákazy se samozřejmě zvětšuje. Ano hygienické normy 
jsou zde úplně někde jinde než u nás, ale opět, jestli nám po něčem z Bangkoku někdy něco 
bylo, tak opravdu minimálně, takže vás tu zase nechci děsit. 

2.3 Pojištění:  

My jsme si s Anet zařizovaly pojištění od slovenské společnosti Union za cca 4500 Kč s tím, že asi 
jako jediná splňovala podmínky školy v takové jakoby únosné míře. Spousta pojišťoven má totiž 
nižší a pak až zase hrozně moc vyšší pojistné limity a to se dostáváte až třeba k 8 000 Kč. 
Samozřejmě je důležité si říct, co všechno chcete na své cestě podniknout a případně se 
připojistit! Dále si pak dobře přečtěte, kdy pojištění platí a kdy ne a podobné kličky, které každá 
pojišťovna má. 

2.4 Vízum  

Nutné zařídit, bez víza povinnost po 30 dnech (turistické vízum) opustit zemi.  

Jednovstupové vízum NON-IMIGRANT - ED na 90 dní stojí 1 600 Kč. K žádosti je potřeba doložit 
ještě „pár“ dokumentů, tj.  

Pas 

Kopie pasu 

Pasová fotka 

Kopie studentského průkazu 

Žádost o vízum  

Kopie letenky 

Kopie výpisu z bankovního účtu (čím více, tím lépe (pokud ještě nemáte peníze od školy, 
budou chtít ještě dopis ze školy, že vám ty peníze opravdu dají), v angličtině – musíte na 
pobočku, chvilku to trvá a musíte mít štěstí) 

Výpis z rejstříku vysokých škol, že UHK je univerzita (opět v angličtině! – není lehké sehnat, 
napište mi, snad to ještě někde dohledám a bude to použitelné). 

Potvrzení o ubytování v Thajsku (musí poslat koordinátor z Thajska), kdy ale pozor, ve 
smlouvě musí figurovat vaše jméno! 

Kopie občanky/pasu koordinátora z UHK v ČR i koordinátora z Thajska (oboje s podpisem) 

Kopie zvacího dopisu z Thajské univerzity  

Kopie dopisu, že vás UHK posílá studovat do Thajska.  

Doložení dosavadních známek na UHK (stačí fotka STAGU, v angličtině) 

Až si vše obstaráte, o vízum zažádejte na Thajské ambasádě v Praze. Celé vyřízení potrvá 3 dny 
(kdy budou mít váš pas) a pozor na otevírací dobu konkrétního oddělení ambasády (myslím, že 
jsou to thajské všední dny 9:00 – 12: 00 (ano jela jsem tam zbytečně)).  

PS: Datum na vízu říká, do kdy musíte odletět. Razítko, které dostanete na letišti, říká, do kdy platí. 



V Thajsku - 14 dní před vypršením 90-ti denního víza je nutné zažádat o prodloužení v Bangkoku 
na imigračním. Je to akce na celý den!! A vezměte si něco sebou! Jídlo tam mají, ale budete tam 
dosti dlouho jenom a jenom sedět. K prodloužení víza postačí dokumenty, které Vám škola 
připraví + potvrzení o ubytování + kopie letenky. A POZOR musíte mít zakrytá kolena a ramena!!! 

Varianta číslo dvě je odcestovat po 90-ti dnech. A když se vrátíte, dostanete turistické vízum při 
příletu na 30 dní (když přijedete po zemi, dostanete jen 15 dní) a pak zase odletět a pořád dokola. 
Ale pozor, toto turistické vízum můžete dostat pouze na 2 * 30 dní během jednoho kalendářního 
roku. Úředníci v Thajsku tenhle styl nemají zrovna 2 krát rádi, ale když to takhle uděláte jednou, 
nic se nestane. Bohužel nám toto vůbec nevyšlo, protože když nám propadala víza, nedalo se 
odjet kvůli škole. 

2.5 Mezinárodní řidičský průkaz 

Vystaví vám ho za 50 Kč na příslušném úřadě ve vašem městě (nelze sjednat v jiném!). HK 
magistrát města – obor dopravy. Vydávají na počkání.  

A opravdu si ho pořiďte. Český je vám k ničemu.  

Na cokoli co má dvě kola a motor potřebujete (troufnu si říct) v celé Asii, řidičák skupiny A!! 
(Jakoby já ho neměla a dostala jsem za mých 5000 najetých kilometrů „jen“ dvě pokuty (cca 400 
Kč). Takže ono to jako taky jde, ale určitě je lepší ho mít, nikdy nevíte a věřte mi, hádat se 
nechcete).  

((Taky jsem se dočetla, že pokud jste v Thajsku více než 3 měsíce, tak už neplatí ani ten mezinárodní řidičák 
a měli byste mít přímo Thajský (není těžké zařídit (papír od thajského doktora, mezinárodní řidičák, nějaký 
ten poplatek, 20 otázek (v thajštině) a dvakrát objetý dvorek) a bez něho jste zodpovědní za jakoukoli 
nehodu, i kdyby to vaše vina nebyla), ale nakonec jsme ho nezařizovali a cestovali celou dobu jen na 
mezinárodní.)) 

3 Studium v Thajsku 

Podmínku UHK bylo splnění 3 předmětů,nezávisle na kreditech, ale alespoň jeden z nich musí mít 
něco společného s vaším oborem. Pokud nesplníte, musíte vracet peníze (myslím, že za každý 
předmět třetinu).  Ale moc se toho nebojte, úroveň studia bych přirovnala ke střední škole a to jak 
obsahem, tak náročností zkoušek, tak i chováním žáků ve třídě (to byl upřímný šok). 

V Thajsku je velice rozdílný typ studia, za den jsou pouze 2 předměty. Jedna ranní hodina od 9-12 
a pak je druhá od 13-16 s tím, že v 7:30 – 7:50 odjíždí zdarma školní van od kolejí a v 16:40 se vrací 
zpět (z místa kam jste přijeli). Pokud ho nestihnete nebo nemáte školu celý den, musíte jet 
placeným vanem, který také odjíždí od školy, ale odjinud (20 THB) a potom busem 515 od Mahidol 
univerzity k Tang Hua Seng (21 THB). Cesta přibližně 40 minut. 

Před začátkem semestru se jede na „English camp“. Je to takový seznamovák (tudíž nejspíš jen 
zimní semestr). Neplatí se. 

Do školy se nosí uniformy, které si na začátku musíte zakoupit (něco kolem 400 Kč??). 

Zkouškové by mělo být první týden v prosinci (nebo poslední týden v listopadu). 

 

Vybrala jsem si 4 předměty, tak aby nám rozvrh vyšel jen na dva v týdnu (pondělí, úterý). A zbytek 
týdne jsme mohli cestovat. 



Podmínka splnění všech předmětů je docházka 80% (někde míň, minimálně pro nás, ale po 
domluvě). POKUD je na den výuky naplánováno prezentování nebo nějaký speciální úkol a student 
by chyběl, jsou mu automaticky strhnuty body, které během semestru střádá. 

POZOR každý učitel má jiné požadavky. Nezaručuji vám tedy, že předměty budou probíhat stejně 
jako u nás.  

3.1 Spa management 

Učila nás vyučující Nuntana Ladplee. Nuntana je jedna z přísnějších učitelek ovšem s krásnou 
angličtinou. Na jejích hodinách je klid a hodně si stojí za svými požadavky. Na začátku semestru 
rozdá studijní plán, kde je jasně dáno, co se bude dít, včetně požadavků a je nutné zakoupit si 
učebnici SPA za 50THB (34Kč). 

Učili jsme se o celkovém fungování spa, kde jsme si mohli i vše prakticky vyzkoušet, neboť je ve 
škole spa místnost se vším vybavením.  

Během semestru se píšou dva testy – midterm a final exam a pracuje se na různých projektech 
(poměrně náročné). Zároveň se i hodně prezentuje během hodin.  

3.2 Bakery Products Preparation 

Vyučoval nás nový mladý pan učitel, co se právě vrátil (tuším) z Anlie a mluvil poměrně dost dobře 
se správnou výslovností. Půlka semestru byla věnována výkladu a prezentacím žáků na jednotlivé 
kuchyně světa a druhou jsme strávili v kuchyni. Pekli jsme dorty, buchty, pizzu, koláčky a různé 
druhy chlebů. Samozřejmě s výkladem a receptem. Pan učitel tomu velice rozuměl, a když to 
někoho, jako mě, bavilo, moc rád vysvětloval a odpovídal.  

Ke splnění předmětu je nutné odprezentovat gastronomii určité země, odevzdat report na 
porovnání thajské a české „pekařiny“ a konkrétních výrobků a potom midterm a final exam (teorie 
pečení). 

3.3 Small Business Management 

Tento předmět pro mě byl asi úplně nejsložitější. Hlavně asi kvůli angličtině. Naše učitelka mluvila 
typickou byť trochu lepší Thajgličtinou a člověk se musel hodně soustředit, aby rozuměl, co říká.  

Jinak to byla taková „Podnikovka“ smíchaná Managementem a obchodní angličtinou. Nic moc 
nového, ale spousta nových slovíček a to bylo znát.  

Ke splnění předmětu jste museli ve skupině vytvořit video na konkrétního drobného podnikatele 
v Thajsku, se kterým jste se museli sejít a natočit s ním rozhovor, napsat dva testíky (byly online) a 
potom písemnou zkoušku. 

3.4 Public Speaking and Presentation Skills in English 

Náš oblíbený předmět s panem učitelem Robem z Anglie. Mluvil samozřejmě skvěle a byly to 
takové povídací hodiny. Učili jsme se jak správně vystupovat, jak tvořit prezentace, jak se zbavit 
zlozvyků a podobně. Pro nás s našimi zkušenostmi nic moc převratného, ale i tam se člověk 
dozvěděl něco nového, za semestr jsme vytvořili tak 3, 4 prezentace nebo slohové práce a hlavně 
jsme mluvili anglicky! (Pokud něco thajskému Erasmu chybí, je to rozhodně angličtina, takže za to 
jsme byli opravdu vděční.) 

Jinak podmínky uznání předmětu opět obdobné: všechny ty práce, docházka a final exam 
(jednoduchoučký).  



4 Život v Thajsku 

4.1 Ubytování 

Ubytovaní jsme nakonec zůstali ve Vichan Residence. Jsou to určené školní koleje, takže van 
zdarma vám zastaví přímo před vchodem.  

Při příjezdu je nutné zaplatit kauci ve výši 10 000 THB (hotově!! Mít sebou!) + kauci za klíče a 
karty (150THB). V den vystěhování je kauce vrácena. Mínus vodné a elektřina za poslední měsíc + 
si domovní paní na konci účtuje 700 THB za úklid pokoje.  

Pokoj je v podstatě „plně vybavená“ garsonka, kde najdeme šatní skříň (pár ramínek), manželskou 
postel s polštáři, ale bez dek, botník, různé úložné prostory – malé, velké, zrcadla, toaletní stolek, 
stůl, židli a klimatizaci. Koupelna se zrcadlem, záchodem a sprchou (všechno pokupě, v Thajsku 
běžné), která se během sprchování celá zlije, takže doporučuji nějaký „hadr/předložku“ před 
vchod -> jinak mokrý a špinavý celý pokoj.  A pozor teče jen studená. No dobře vlažná, když 
přijdete z venku, je docela příjemná, ale po chvíli posezení v klimatizaci se vám do ní chtít nebude.  
K pokoji náleží i balkon (dobré na sušení věcí, ale vezměte si sebou nějakou šňůru, věšák nestačí). 
Plus jeden nepoužitelný mop, kýbl a dva lavory na prádlo. That’s all. 

V celém Thajsku se nevaří DOMA, takže z běžné kuchyňky na pokoji nenajdete vůbec nic! Vařit by 
se tam tedy ani nemělo, přesto jsme si nakonec v nedalekém Tang Hua Seng (nákupní centrum) 
pořídily rychlovarnou konvici (300 THB), nějaké misky, hrnečky, lžičky apod. na ranní snídaně, 
případně nějaký ten čaj. Ano všechno potřebné, co na pokoji chybí (hadry, hrnečky, jar, prací 
prášek, apod.) se samozřejmě dá přivést z domova, ale není potřeba, vše se dá sehnat opravdu 
levně na místě. 

Jediné, na co budete muset zvyknout je existence 10-tiproudé silnice defakto přímo pod okny, 
doporučuji špunty do uší a masku na oči z letadla a máte vyhráno, ale jde si na to zvyknout i bez 
toho.  

Celkově jsem byla s ubytováním spokojená. Přece jenom tam ve výsledku netrávíte až tolik času a 
za tu nádhernou cenu, to bylo vlastně opravdu luxusní! Měsíčně jsme platili cca kolem 6000 - 6500 
THB/pokoj/ včetně vody a elektřiny (záleží, jak moc se koupete a klimatizujete (doporučuji 
vypínat, když jdete pryč – může se prodražit). Platí se v hotovosti. 

 

4.1.1 Další tipy 

Toaletní papír se hodí občas na úklid, do záchodu ale nepatří! Ne fakt ne, nikdy! :D (A věřte mi, 
nechcete shánět instalatéra.) Od toho je vedle každého záchodu sprška. Po čase zjistíte, že to 
v tom vedru není vůbec špatný vynález. 

Paní domovní, stejně jako zbytek Thajska, neumí anglicky ani slovo. Když bude něco potřeba, 
napište vašemu koordinátorovi (pokud to bude Peter, stačí na messenger) a on ji to vyřídí. 

S pračkou se nedá nic dělat (s žádnou). Prostě tam naházíte 3 x 10 THB, zavřete ji a budete 
doufat, že se s prádlem nic nestane. Nám se nikdy nic nestalo, jen to hold na ten program 
fluffy, nebo co to bylo, nevypere všechno. 

Voda z kohoutku se nepije! Dole je filtr na vodu (6l asi 5 THB). Doporučuji jednou koupit 6 l 
barel vody a pak ho chodit pouze natáčet dolů. 

Ubytování se musí vypovědět měsíc předem! (Vy -> Peter -> Paní domovní) 

 



4.2 Stravování 

Předem říkám, já jsem celkem fňutra, co se jídla týče. Takže má strava byla celkem jednotvárná. 
Na rady ohledně toho, co musíte vyzkoušet asi jukňete spíš do jiných zpráv. Já si vystačila 
s vařeným kuřecím masem, suchou rýží a kečupem ze Sevenu. Případně nějaká obdoba tohoto. 

4.2.1 Doporučení 

Co doporučuji, jsou polévky -> jak v jídelně ve škole, tak občas i na tržišti (u tang hua), je to silný 
kuřecí vývar, většinou moc dobrý. A potom samozřejmě ovoce a ovocné shaky! Na tom jsme 
docela ujížděli. 

A ano pálí to, všechno a hodně. 

4.2.2 Ceny 

Podobně jako u většiny věcí v Thajsku jsou opravdu nádherné. Jídlo (thajského stylu) najdete od 
30 – 60 THB, ovšem porcičky jsou to většinou mrňavé. Takže vám jedna nestačí. 

Dopočítali jsme se k tomu, že pokud jíte, tak nějak normálně (školní den, thajské jídlo + snídaně) 
vyjde vás to tak na 200 THB denně.  

Cokoli dováženého, cizího, apod. je většinou o dost dražší než u nás! Například tavený sýr (něco 
jako Veselá kráva) v Thajsku stojí okolo 120 THB i víc! Celkově sýry, mléko, máslo, atd. jsou věci, 
které vám zde budou chybět. 

4.2.3 Kde jíst? 

Snídaně 

… jsme si většinou nosili na pokoj z nákupů večeře. Kvůli absenci lednice, nelze nic nakupovat 
příliš dopředu. Nic méně křupinky (10 THB) přežijí dlouho a malá 200 ml mlíčka (12 THB) vydrží 
zavřené min. 5 dní mimo lednici (z vlastních zkušeností). Kamarádka jedla toustový chléb 
s marmeládou. A určitě by se dalo vymyslet ještě něco. Toto všechno seženete v jakémkoli 7-
eleven (váš budoucí nejoblíbenější obchod). Nejblíže kolejím je na tržišti za Tang Hua Seng (7-
Eleven, 1 Soi Sirindhorn 5, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok 10700, Thajsko). K tomuto tržišti 
se ještě vrátíme. 

Svačina 

Podobně jako snídaně i svačiny seženete v 7- eleven (už jen Seven). Doporučuji muffiny (8 
THB) z řady pekárny Sevenu. Případně nějaké to ovoce (20 THB), či ovocné shaky (30 THB) na 
již zmíněném tržišti. 

Oběd 

Školní dny jsou jasné. Jíte ve školní jídelně. Cena závisí na jednotlivých jídlech. Vše ale kolem 
30 – 40 THB. (Většinou však sníte dvě porce).  

Pokud nejste ve škole, ani na cestách. Máte všeho všudy 3 možnosti: 

Tang Hua Seng – najdete zde různé restaurace (dražší), ale co vám doporučím -> 
v pátém patře se nachází jakási jídelna. Výběr je zde velký a ceny thajské. (Při 
příchodu si nabijete kartičku, se kterou pak platíte. Kartička se pokaždé vrací, oni vám 
vrátí peníze a neplatí se žádná záloha. Pouze když ji zapomenete vrátit, peníze vám 
propadnou.) 



Tržiště za Tang Hua – Párečky na špejli, smažené kuřecí, rýže s masem, Pai Thai,… vše 
v thajských cenách a výborné (rýže s masem ve stánku nad kterým je cedule 
s obrázkem kuřete je vůbec nejlepší! 40 THB, včetně polévky a je z nějakého důvodu 
fakt dobrá.) 

Victory monument – Konečná autobusu č. 515 a vůbec největší nákupní zóna 
v bližším okolí. Samozřejmě najdete zde spoustu stánků s thajským jídlem. My jsme 
sem však chodili, když jsme chtěli něco nethajského. Center One, třetí patro, 
restaurace se zelenou cedulí a červeno, bílým nápisem <3 Jmenovalo se to nějak Eat 
and něco a musím říct, fakt pecka! Stejky všeho druhu. Je to dražší (cca 150-200 THB), 
ale jednou za čas to stálo za to. 

Večere 

U večeří vlastně platí to samé co u oběda. Akorát zde ještě přibývá možnost ohřátého jídla 
v Sevenu. Máte na výběr tousty, párky, burgery, atd. Vše za docela dobrou cenu. Ohřejí vám to 
nebo zapečou namístě a čerstvě a můžete jít. 

4.3 Doprava 

4.3.1 Po Bangkoku  

…jsme jezdili většinou MHD (cena lístku odpovídala kvalitě autobusu – klimatizovaný bus 13 THB, 
neklimatizovaný 6,50 THB a ujeté vzdálenosti). Je to většinou nejlevnější varianta. Dále se dá 
využít nadzemka nebo podzemka. Všechny tyto služby pohodlně vyhledáte přes GOOGLE MAPY 
(ale pozor nejsou neomylné, občas se vám prostě stane, že to nepojede)!!  

Vzhledem k tomu, že jsme na Erasmu byli čtyři, hojně jsme využívali i taxi. V Bangkoku mají 
všechny taxi TAXI METER – nástupní taxa je 35 THB a za každý km účtují cca 7 THB, případně 2 
THB za každou minutu v zácpě!!!. V turistických místech – Khao San Road a v okolí taxikáři 
odmítají zapnout Taxi meter a smlouvají cenu. Nesmlouvat, trochu se vzdálit od Khao San Road a 
tam už jezdí „normální“ taxikáři, kteří bez debat zapnou taxi meter. Občas vás může taxikář vzít na 
dálnici (zeptá se vás) je to bez zácpy, tudíž rychlejší, ale připravte si poplatek. 

Skútr po Bangkoku ne-e.  

Bangkok nemá dobrou dopravní strukturu a dost často bývá ucpaný. Občas se opravdu vyplatí jít 
radši pěšky. A poznámka: MHD vám za zácpy nic neúčtuje, taxi jo. Nadzemka a podzemka se 
zácpám vyhne, jen nejede všude a je dražší. 

4.3.2 Doprava do větších měst mimo Bangkok neboli cestování 

Thajsko je obrovská země. Většina míst, které budete chtít navštívit, leží cca 800 km od Bangkoku. 
Jak se tam dostat? Opět existují 3 varianty: 

1. Noční autobusy 

Nejlevnější varianta. 800 km vás vyjde na cca 500-600 THB. Cesta trvá kolem nějakých 10-12 
hodin, takže večer nasednete na bus a ráno jste na místě. Většinou jsou to autobusy dělané 
na dlouhé cesty. Samozřejmě čím dražší tím lepší, ale nečekejte úplně luxus. Dostanete 
svačinu, deku, atd. Dá se to. A pozor, když spíte, bývá zima. 

Autobusy vyjíždí (většinou) ze dvou nádraží: Mo chit bus station nebo Southern bus 
terminal.  

Podívejte se dobře v kolik a odkud jezdí!! Vyplatí se lístky kupovat až na nádraží, pozor však 
na to, že jedete do turistických oblastí, takže pokud chcete ušetřit, je dobré, být tam 
s dostatečnou rezervou a nespoléhat na poslední možný spoj. 



Těmito busy se dostanete prakticky kamkoli (města, ne konkrétní památky). 

Najdete je jednoduše tak, že do Googlu zadáte místa odkud kam a by bus. Většinou je to 
nejpřehledněji na stránce 12Go.  

2. Noční vlak 

Nejezdí všude (železniční síť horší než u nás). Jsou nejspíš pohodlnější, trošku rychlejší ale 
dražší než autobusy (cesta 900 - 1200 THB). 

Vlaky vyjíždí z Hua Lamphong. 

Najdete opět po zadání do Googlu nebo na 12Go. 

3. Letadla 

Nejrychlejší (hodinka až dvě) a nejdražší varianta (1200 – 2000 THB). Opět nelétají 
samozřejmě všude. 

V Bangkoku jsou dvě letiště: Suvarnabhumi (BKK) a Don Mueang (DMK) …obě jsou dost 
daleko a cesty k nim bývají dost zacpané. Obzvláště pak k Don Mueang odkud právě hlavně 
létají kratší spoje po Thajsku nebo po Asii. 

Při cestách na tyto spoje bych nespoléhala na MHD. Jeďte radši taxíkem. A počítejte s kolonami. 

4.3.3 Doprava po památkách mimo Bangkok 

Po příjezdu do města, kam jste dojeli nočním spojem, již moc variant na cestování nezbývá. 
Autobusy a vany k nejznámějším památkám většinou jezdí, ale dohledat je, je děs. A co ty méně 
turistické? V tuto chvíli máte tři možnosti:  

1. Hodně se snažit a ptát se po těchto spojích  

2. Vzít si drahý TukTuk, který se vás vždycky pokusí obrat a to jako o hodně (smiřte se s tím, 
jste bílý a jste turista). Navíc jste v novém městě a nevíte kolik to má stát. Je dobré zeptat se na 
hotelu (ne vždy vám to však budou chtít říct). Ale pokud vám to řeknou a vy tak budete vědět, 
že to má stát 50 THB, řidič  TukTuku vám řekne 400 THB a vyřeknete NO! 50!! Většinou sklapne 
a souhlasí, protože ho tím přesvědčíte, že víte a vlastně nejste cizinec. Jak však začnete 
smlouvat ze 400 o stovku dvě, většinou to nevyjde, nebo se vám to povede usmlouvat jen o 
trošku. Protože jak říkám, musíte vědět přesně, jak jen hádáte, poznají to. 

3. SKÚTR  

Levný, jednoduchý a naprosto úžasný způsob dopravy. Ani já jsem to nikdy neřídila, než jsem 
přijela do Thajska. A jediné co se stalo je to, že už teď koukám, jaký stroj si pořídím tady 
v Česku. Miluju to a vsadím se, že pokud to už neznáte, zamilujete si to taky!  

Řízení nalevo ani v tom jejich chaosu není ve výsledku na skútru vůbec žádný problém. 
Napoprvé jsem na tom ujela 200 km se spolucestujícím, za deště a potmě a to mi naprosto 
dokázalo, že to jde.  

Půjčovali jsme si nejnovější modely Honda Click 125 s velkým obsahem, velkou nádrží (cca na 
120 km), silným motorem, a dostačujícím kufrem. 

Na den vás to vyjde na 200-250 THB (při delším půjčení lze vyhandlovat sleva) a benzín je 
opravdu sranda 23-25 THB na litr a žere to tak 4-6 litrů na 100 km. 

Před půjčením podepíšete smlouvu (přebíráte plnou zodpovědnost!! Za ztrátu i za zničení! 
Jediný co, tak se můžete podívat, kolik po vás případně budou chtít (při ztrátě to bývá kolem 
40 000 THB)). Nechají si váš pas jako zálohu (chce to kopii), zkontrolují jestli máte 
mezinárodní řidičák a  pozor větší půjčovny vám ho nemusí půjčit pokud jste to nikdy neřídily!  



Z vaší strany:  

Zkontrolujte si, jestli to brzdí, svítí, atd.  

Nafoťte si ještě před nimi, jakýkoli škrábanec co na motorce najdete.  

Zkontrolujte si, jestli máte originální papíry.  

Chtějte helmu! Nejlépe s plexisklem (no nesmějte se, já co to neznala, jsem na to 
nekoukala a rychle jsem zjistila, že bez plexiskla a bez brýlí (jakýchkoli) se jezdí dost 
blbě.) a takovou co vám bude sedět na hlavě! Bez toho nevyjíždějte (jak jsem řekla, 
plexisklo se dá nahradit brýlemi, ale sedět vám musí!!!), to se radši seberte a jděte 
jinam. Půjčoven je dost, život máte jenom jeden. 

Mějte pevné boty a něco alespoň na kolena a na lokty! Ze začátku jsme jezdili jen 
v mikině a v džínech, časem jsme si pořídili v decathlonu chrániče. 

A teď už jen nasednout a jet. 

Dostanete se v podstatě kamkoli, poměrně rychle, nemusíte se na nic ohlížet, můžete vyrazit, 
kdy chcete… Nemám slov. A z cesty se stává cíl.  

Pozor jen na dopravu. Jak jsem již psala, řidičák je v Thajsku otázkou hodin, nikoli měsíců jako 
u nás! Podle toho to na silnici i vypadá! Pár poznatků: 

Doprava se nezatáčí, dojedete na U-turn, otočíte se a odbočku, která byla doprava, 
máte najednou vlevo (pochopíte). 

Občas se dá na červenou odbočit doleva.  

A občas přijedete na křižovatku, kde máte pocit, že není vůbec žádný systém (no 
vlastně kdykoli tam není semafor). Naštěstí je semaforů dost a s tím skútříkem se 
opravdu protáhnete všude. 

+ Ono se to nezdá, ale je to vysilující. 200 km za den je tak tak. Cesta nikdy netrvá tak dlouho 
jak plánujete, vždycky je to tak plus hodinka, dvě. Není nejlepší jezdit za tmy a stmívá se 
v šest. Benzínek je na cestě dost, ale stejně je lepší si to ověřit předem. 

4.4 Cestování 

Thajsko je opravdovým rájem na zemi. Města včetně Bangkoku teda sice nic moc (šedé, špinavé, 
staré, atd.), ale ta příroda <3 to je něco neskutečného. Vodopády, džungle, chrámy, hory,… Je 
toho tam opravdu spoustu. 

Naše cesty většinou začínaly tak, že jsme doma vytvořili na Google mapách trasy na jednotlivé dny 
po jednotlivých místech. 

 Přes Agodu jsme si předem koupili noc v hotelu (lepší nejdřív na den a pak kdyžtak dokupovat, 
občas to nafotí až moc dobře). Vždy jsme hledali takový hotel, který byl blízko nádraží a nějaké 
půjčovny skútrů. 

Po škole (tedy v úterý) nasedli na noční bus.  

Dojeli oněch 800 km do známých větších měst.  

Tam si půjčili skútry, vybrali jednu z tras a vyrazili.  



Je lepší, pokud to jde být celou dobu v jednom hotelu. Nemusíte se stěhovat a ráno řešit převoz 
věcí. Jinak většina hotelů má přihlášení ve 14:00 a odhlášení ve 12:00, může se vám tedy stát, že 
vás neubytují první den hned ráno a nemáte si kam dát „bagáž“. Vřele doporučuji pokusit se 
domluvit s recepčním. Thajci jsou povětšinou velmi ochotní a batohy vám nechají za pultem. Jasně 
vezměte cennosti sebou, ale pořád je lepší tam těch pár triček nechat, než je tahat celý den na 
zádech. 

Objedete 2-5 míst, večer jste na hotelu a ráno znovu. Jde to, ty 4-5 dní je to tak akorát a i tak jste 
celkem mrtví, když každý den najedete 200 km.  

No a v neděli domů, v pondělí zase do školy a znovu. :D  

 

Těchto výletů jsme podnikli asi 5 (Kanchanaburi, Ayutthaya + Lopburi, Chiang Rai, Chiang Mai + 
Pai, Krabi). + na konci 14 dní na Bali. Některý výlet byl delší, některý kratší, ale všechny vřele 
doporučuji. Konkrétní místa vám tu asi vypisovat nebudu, nic méně v případě zájmu ráda 
poskytnu bližší info, případně i naše naplánované trasy. Stačí napsat. 

4.5 Lékárnička 

Udělejte si ji doma a vezte si ji sebou. A pak i všude! Zákon schválnosti platí a to co necháte na 
kolejích, bude přesně to, co budete potřebovat. 

Něco do nosu, něco do očí, něco na teplotu a na bolest, něco na průjem, na zvracení, něco proti 
alergiím, něco proti plísním (i na intimní partie), desinfekce, fenistil, framykoin, náplati, obvaz, 
vitamíny, ((brusinky na zánět močových cest (hodně hodně hodně pít))), nějaká ty antibiotika, 
teploměr, repelent, opalovací krém a Panthenol!!  

Snažte se mít vše v původním obalu, nebo min. s příbalovou informací. A nepřehánějte to 
s množstvím. Jedna krabička, či ampulka stačí. Do letadla jen to nejnutnější, zbytek dolů do 
velkého kufru a neměl by být problém. 

 

Až vám budou doktoři tvrdit, jak sebou nemáte tahat repelent, jak je to zbytečný, že naše 
nezabírají a tam je seženete… neposlouchejte je! Nevím teda, jak by na ně působily naše 
repelenty, ale sehnat v Bangkoku funkční repelent… to byl mazec. Všude mají jen takové EKO 
repelenty z citronely. Opravdu účinný repelent má ovšem mít alespoň 50% DEET a to oni prostě 
nevedou! Našli jsme jeden jedinej v lékárně u Victory monumentu (cca někde tady 417/3 Thanon 
Ratchawithi, Khwaeng Thung Phaya Thai, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400, 
Thajsko). Ono to asi nebude nic úplně skvělého, odlakovává to i nehty, ale je fakt, že komáři si vás 
ani nevšimnou. A ano jsou, koušou, bolí to. 

Co mohu doporučit je thajská „tygří mast“ Golden Cup (oranžová krabička s červeným obrázkem 
poháru) stojí to asi 60 THB a je to na všechno! Hlavně na štípance od komárů. K sehnání v sevenu. 

Holky: Tampóny tu moc nevedou. 

4.6 Pár tipů 

4.6.1 Sim karta 

Doporučuji nekupovat hned na letišti. Ano chvíli budete bez dat, ale… dojeďte na kolej, nasedněte 
do 515, dojeďte na Victory monument. Jděte do Center One a ve druhém patře najděte obchod 
zvaný Dtac (modrý nápis na bílém podkladu). Kluci si kupovali neomezený internet na 3 měsíce, 
rychlost 4Mbps za 2000 THB. Já si stáhla apku, dobila si kredit a prodlužovala si to přes aplikaci 
499 THB/měsíc -> 10 GB a nejrychlejší internet. Možností je spousta, uvidíte, co vám nabídnou.  



4.6.2 Další 

Thajské masáže bolí. 

Velké silnice se nepřebíhají. 

10 minut může znamenat 10 minut ale taky půl hodiny nebo naopak minuty 2. 

Pozor na cestování! Děkance se úplně nelíbí a chtěla nás hlídat, takže… Kdo se moc ptá, moc se 
dozví. 

Posun + 5 hodin. Teploty celoročně, pořád (déšť, po dešti, den, noc,…) kolem 30°C. Dusno. 1 THB 
je cca 75% koruny a většina věcí tu i stojí tak 75% našich cen. 

Zásuvky tu jsou normální. 

Pročíst stránky Thajský ráj a TravelBible 

V Bangkoku musíte vidět pár chrámů, vylézt na nějaký ten Skybar (např. Octave), opít se 
(nakupovat) na Khao San road a nakupovat na Chatuchak weekend market. 

Nikdy nelez do taxíku bez taxametru.  

Na tržištích se smlouvá, v obchodě ne.  

Veďte si deník, aspoň z cest. Lepte do něj všechno, co vám přijde pod ruku (letenky, účtenky, 
kytky, brožury, všechno možný). Tiskněte si fotky a nalepte je tam taky. Nemusí to být umělecké 
dílo ani román. A vždycky to bude nezaplatitelná památka. 

Velký šátek je nejlepší kus látky, co kamkoli sebou můžete mít. Je to deka, je to ručník, je to tričko, 
jsou to kalhoty, je to kolem krku i hlavy…je to boží. 

4.6.3 Aplikace 

Grab 

Jídlo, taxi, atd… všechno přes to objednáte. Doručí to přesně a rychle a poplatky jsou 
minimální. Akorát pozor: pokud objednáváte taxi přes Grab, připočtěte k ceně ještě 20 THB. 

Dtac 

Aplikace k Simkartě 

Agoda 

Ubytování po Asii. 

AirAsia 

Letenky v rámci Asie. Stáhnout! -> levnější, rychlejší, jednodušší. 

12Go 

Dobré minimálně na předběžné najití meziměstských spojů. 

Google maps 

MHD Bangkoku, plánování tras, hledání benzínek i ubytování. Jen pozor, jste v Thajsku, ani 
Google se tu nemá šanci na 100% vyznat. 

 

 

 

 



4.7 Finance 

4.7.1 Bankomaty, peníze, karty, apod. 

Na většině cestovatelských stránek najdete rady ohledně karty Revolut, bez které se dneska 
v podstatě nevyplatí cestovat. A asi bych s tím i souhlasila, pokud bych jela do moderní země, 
kde se dá většinou platit kartou. Výhoda této karty totiž spočívá v tom, že zaručuje dobrý kurz 
na převod měny. Klidně si to pročtěte, já ji taky měla, ale nepoužila jsem ji. A to 
z jednoduchého důvodu:  

Thajsko není zemí platebních karet. Dá se jí platit jen někde a většinou jen nad určitou částku 
nebo je tam nějaký poplatek (5%). 

Většinu času tedy budete manipulovat s hotovostí.  

Bankomaty (najdete dole v Tang Hua) dávají maximálně myslím 30 000 THB. A je jedno, který 
použijete, za každý výběr si účtuje 220 THB! Plus si zjistěte, jaké podmínky máte od své banky a 
navyšte si limit na vybírání. Vyplatí se totiž vybírat hodně a najednou!  

 

K celkovým financím bych to řekla asi takto. Kdyby sem někdo jel s tím, že bude pouze chodit do 
školy, sedět na kolejích a jíst jen a pouze thajské jídlo a omezovat se, myslím, že by mu cca stačilo 
stipendium od školy, které činí 56 000 Kč. A to včetně letenky, pojištění a všeho. Možná by si 
doplatil pár tisícovek. Ale o tom to přeci není.  

Já jsem zde za ty 4,5 měsíce nechala cca 140 000 Kč (56 od školy, zbytek ze svého) a to včetně 
všeho. Včetně všeho cestování, včetně 14 dní na Bali, potápění se, atd. Procestovala jsem celé 
Thajsko a nelituju jediné koruny. Všechny byly naplno prožité, užité a nezapomenutelné. 

Možná se vám to zdá jako hodně peněz, ale …na 4,5 měsíce cestování? Není! Navíc už se vám 
nikdy v životě nestane, že vám na to někdo přidá takřka polovinu! „Peníze budou, my nebudem.“  
A tak ať jsi kdokoli, jeď! Kamkoli, ale jeď. Je to neskutečný zážitek, a ač má každý Erasmus něco, na 
každý budeš vzpomínat do konce života. Naučí tě to neskutečných věcí a hlavně si zkusíš, že to 
jde! Že i ty na to máš. Že je cestování hračka a že to není ani tak drahé ani tak děsivé, jak se může 
z gauče zdát! A že nemáš s kým jet? Nevadí, někdo vždycky pojede a kamarády si uděláš nové. A 
kdyby ne? Byla jsem úplně sama 14 dní na Bali a nikdy jsem se necítila silnější a volnější. Zkrátka a 
dobře všechno jde! 

 

Tak a to by bylo ode mě asi všechno. Kdyby cokoli, pište. Na email moc nereaguji, ale na fb mě 
určitě najdete. Lepší se zeptat než nevědět.  

 

 

Tímto bych chtěla moc poděkovat Univerzitě Hradec Králové za to, že mi umožnila prožít skoro půl 
roku na druhé straně světa. Bylo to něco neskutečného a budu ji za to vždycky vděčná.  


