
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v Rusku 

Daniel Jablonský 

 

 

 

 

 

Osobní údaje 

Jméno a příjmení:   Daniel Jablonský 

Email:     Daniel.Jablonsky@seznam.cz 

Délka pobytu:   5 měsíců (únor – červen 2019) 

Vysílající instituce:   Univerzita Hradec Králové 

Obor:      Informační management – IM2 

Přijímající instituce:   Saint-Petersburg University of Management  

     Technologies  and Economics 
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Před cestou 

Letenky 

Letenky jsem srovnával přes různé srovnávače typu kiwi.com, pelikan.cz, skyscanner.cz, ale 

nakonec jsem si letenky koupil přímo od ČSA. Cena zpáteční letenky se zavazadly činila 6797,- 

Kč. 

Očkování, prohlídky 

Do Ruské federace není nutné mít nějaké zvláštní očkování, ale osobně doporučuji mít oba 

typy žloutenky.  

Jednou z podmínek pro získání víza je negativní test na virus HIV, který vystavují na Centru 

cestovní medicíny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.  

Pojištění 

Využil jsem cestovního pojištění GOLD, které nabízí FIO banka k platební kartě za 75,- Kč/měsíc 

(Pojištění FIO banka zprostředkovává u České pojišťovny). Pro získání víza je nutné potvrzení 

o cestovním pojištění v angličtině (na vyžádání zdarma na pobočce banky). Celková cena tedy 

činila za 5 měsíců 375,- Kč. 

Vízum  

Vízum se do Ruské federace vydává na základě zvacího dopisu. Já jsem získal studijní vízum, 

které se vystavuje jako jednovstupové nebo dvouvstupové (na základě informace uvedené ve 

zvacím dopise). Z bezpečnostních důvodů se první vízum vystavuje na tři měsíce a později se 

prodlouží až do konce studijního pobytu přímo v Rusku. Po prodloužení jsem již získal vízum 

typu multi, tedy vícevstupové.  

Pro získání víza je nutné předložit následující dokumenty:  

- Platný cestovní pas 

- Vyplněný formulář žádosti o udělení víza 

- Fotografie pasové velikosti 

- Cestovní pojištění na celou dobu pobytu 

- Pozvání od příslušného oddělení Federální migrační služby 

- Potvrzení o testování na HIV 

Cena za jednovstupové vízum je 1980,- Kč + 700,- servisní poplatek. 

 

Studium 

UMTE je soukromá vysoká škola, která má několik budov v Petrohradě. Já jsem měl možnost 

studovat v hlavní budově, která se nachází dvě stanice metra od centra města. Univerzita má 

několik studijních oborů na různých katedrách. Já jsem spolu s ostatními zahraničními 

studenty studoval na institutu mezinárodních studií. Studium probíhalo podle rozvrhu, který 

jsem pokaždé obdržel koncem měsíce na měsíc následující.  



Univerzita Hradec Králové požaduje, jako u podobných mobilit, splnění minimálně tří 

předmětů. Já jsem si zvolil pro jistotu čtyři předměty, které byly vyučované v anglickém jazyce. 

Byla i možnost studovat některé předměty v ruštině, ale na začátku pobytu jsem neměl 

dostatečné sebevědomí studovat v ruštině, proto jistota angličtiny zvítězila.  

Předměty, které jsem si vybral byly následující: Strategic Management, Managerial Decision 

Taking Methods, Russian Language, English Language of International Documents and 

Diplomatic Correspondence.  

Obecně se jednalo o průměrnou náročnost předmětů, které student FIMky hravě zvládne.  

 

Ubytování 

Jelikož jsem jel jako jediný student z ČR, tak jsem zvolil ubytování na vysokoškolských kolejích, 

které se nacházejí na okraji města v univerzitním kampusu v části Shushary. Nejedná se o 

žádný velký luxus, ale v porovnání s cenami za nájem bytu v Petrohradě se jedná o přijatelnou 

alternativu. Cena za měsíc činila 9900 rublů, tedy okolo 3500,- Kč.  

 

Strava 

Stravování je možné v restauracích, stáncích rychlého občerstvení nebo v tzv. „stalovaja“ 

(obdoba jídelny, kde si člověk ve vitríně vybere např. maso + přílohu za skvělou cenu). Ceny 

v restauracích jsou průměrně stejné jako v ČR, rychlé občerstvení je však obecně levnější 

(například menu v McDonalds vyjde v přepočtu na 55,- Kč) a v jídelně „stalovaja“ se člověk 

pořádně nají v rozmezí 50,- - 120,- Kč. 

Veškeré suroviny, na které jsme zvyklí z našich supermarketů je rovněž možné pořídit i v Rusku 

za obdobné/nižší ceny.  

 

Doprava 

V Petrohradě je velice komfortní cestovat veřejnou dopravou. Je možné využít síť metra, 

autobusovou dopravu, vlakovou dopravu nebo dopravu pomocí tzv. „Maršrutek“. Obecně je 

v Rusku velice rozšířena vlaková doprava a ceny jsou poměrně nízké.  

 

Náklady a financování 

Náklady se celkem vyšplhaly na asi 110 000,- Kč. V celkových nákladech je však započítáno i 

cestování po Rusku včetně třítýdenní cesty po Transsibiřské magistrále a čtyřdenní pobyt 

v Lotyšsku. Tuto částku alespoň z části pokrylo stipendium od školy, které činilo 70 000,- Kč. 

Dovedu si představit, že při vynechání veškerého cestování a kulturního vyžití, které je v Rusku 

veliké, by stipendium na pobyt stačilo.  



Hodnocení 

Studijní pobyt v Petrohradě a celkově pobyt v Rusku hodnotím velice pozitivně a jako 

obrovskou zkušenost do života. Rusové jsou velice milí, přátelští lidé a opravdu se není čeho 

bát. Poznal jsem spoustu lidí z celého světa, a to z řad studentů, ale i spoustu lidí, které jsem 

měl možnost potkat při cestování po Transsibiřské magistrále, kterou všem vřele doporučuji. 

Jednalo se o jeden z nejlepších cestovatelských zážitků, které jsem v životě mohl absolvovat.  

Rád bych touto cestou poděkoval Univerzitě Hradec králové za umožnění takové příležitosti a 

rovněž za poskytnutí finančních prostředků v podobě stipendia.  

 


