
Zahraniční stáž studentů JČU v Ruské federaci 

 

Délka pobytu: 29.6 – 29.7.2012 

Místo pobytu: Petrohrad a ostrov Valaam (Ladožské jezero) 

Zvoucí organizace: Ruská státní hydrometeorologická univerzita Petrohrad 

Účastníci stáže: 

• Ondřej Prudel (civilní nouzová připravenost) 

• Veronika Harmanová (civilní nouzová připravenost) 

• Daniel Hýka (radiologický asistent) 

 

 

Před odletem: 

Na výběrové řízení ke stáži do Ruska se dostavilo celkem 6 studentů. Byli 

jsme nakonec vybráni my 3 studenti. Byla to vlastně i ze strany JČU mezinárodní 

stáž, jelikož Veronika je Slovenka. Výběr spočíval v pohovoru a znalosti ruského 

jazyka. 

Ihned po zjištění termínu odletu a příletu (cca 2 měsíce před stáží), jsme 

zakoupili letenky do Ruské federace v ceně 7000,- Kč na osobu. Tento námi 

nejlevnější let je s 1 přestupem v Moskvě. Zároveň jsme začali řešit víza, která jsme 

obdrželi ihned na ambasádě po dodání pozvání z Ruska. 

Z příprav v rámci pojištění a peněz jsme se každý pojistili sami a sebou si vzali 

především platební karty a eura, které nebylo problém směnit v Petrohradu. Kurz 

rublu se během pobytu pohyboval okolo 0,60r za 1 Kč. 

 

Cesta: 

 Let z Prahy přes Moskvu do Petrohradu proběhl bez problémů. Na letišti 

v Petrohradě jsme akorát chvíli čekali na místní studenty, kteří nás měli vyzvednout. 

Nakonec jsme se našli a byli jsme odvezeni na místní koleje, které se nacházely na 

konečné stanici metra na předměstí Petrohradu v panelákové oblasti. 

 

 



Ubytování: 

 Jak již bylo zmíněno, koleje se nacházeli 

v panelákové zástavbě a tak i ony byli panelákem z 50 

let. Z důvodu ruského přístupu k životu i tak ubytování 

vypadalo. Co je veřejné a není osobní, o to se 

nestaráme, jak dělají ve zvyku. Pokoje byli pro 2 osoby, 

s matracemi, které nebyly ani matrací. Sociální zařízení 

bylo špinavé a smrdělo. Dostali jsme od studentů 

k vypůjčení nádobí a příbory abychom si mohli vařit. 

Velikou výhodou byl supermarket Okej, který se 

nacházel zhruba jen 100m přes ulici. Nevýhodou kolejí 

byla absence internetového připojení, které ale bylo 

vyřešeno restaurací McDonalds vzdálené asi 500m od 

budovi.  

 

Petrohrad 

 V tomto městě jsme strávili zhruba 20 dní, 

z toho jsme 3 dny byli na ekologické konferenci 

Ecohydromet na místní Hydrometeorologické 

univerzitě. Místní studenti (vlastně jenom studentky) 

nás provázeli městem, které jsme měli opravdu na 

konci pobytu zcela prochozené, i když Petrohrad 

má počet obyvatel jako celá ČR.  

 Zároveň jsme byli pozváni na místní 

Vojenskou medicínskou akademii na katedru toxikologie, kde nám byla přednesena 

přednáška od vedoucího katedry prof.Grebeňuka, který nás zároveň provedl celým 

pracovištěm a seznámil nás se stylem výuky v Ruské 

federaci.  

 Ke konci našeho celého výletu v Petrohradě 

jsme byli využiti k transportu materiálu (sedimentu, 

vody a planktonu) do městečka Schlisselburg, kde se 

nacházela laboratoř BaltVodHoz na rozbor vody, kde 

nám bylo pracoviště představeno a byla nám 

přednesena přednáška z hydrochemie. 

 

Ostrov Valaam 

 Na tomto ostrově jsme strávili celkem 10 dní v jižním cípu ostrova. Na ostrov 

jsme se vydali se skupinou místních studentů z řad ekologie, meteorologie a 



oceánografie. Cesta na ostrov 

trvala 12 hodin parníkem z roku 

1950. Na ostrově jako hosti jsme 

měli možnost spát v chatkách 

místo stanu. Jídlo bylo vařeno ve 

společné kuchyni studenty. 

Z důvodu neznalosti vaření na 

ruské straně, jsme se museli i 

jeden den uchytit i my v kuchyni 

abychom se konečně pořádně a 

hlavně chutně najedli. 

 Během pobytu na ostrově 

jsme se zúčastnili měření na vodních hladinách jak na Ladožském jezeře, tak i na 

uzavřených jezírcích uprostřed ostrova. Měření spočívalo v měření hloubky, teploty 

v různých úrovních hladiny, sbíraní sedimentu, analýzy pH a nasycení kyslíkem a 

jinými plyny. V rámci cest k jezírkům 

(vzdálených až 12km od tábora) jsme 

byli účastníky přednášek o místní flóře 

na ostrově. 

 Předposlední den jsme dostali 

úkol jen my studenti z ČR/SK a to změřit 

radiaci v oblasti tábora. Naměřené 

výsledky jsme posléze odprezentovali 

účastníkům stáže na ostrově. Naměřené 

hodnoty byli absolutně v přijatelné 

hodnotě a standardnímu limitu přírody.  

 

 

Závěrem: 

 V Ruské federaci jsme zažili neuvěřitelný měsíc plný zážitků. Poznali jsme 

ruské reálie, které jsou opravdu velice specifické a kdo nebyl v Rusku, opravdu neví 

co to Rusko je. Poznali jsme zároveň mnoho studentů, kteří se stali našimi přáteli.  

Tímto bychom chtěli poděkovat Zdravotně sociální fakultě, že nám uskutečnila 

takovouto nezapominutelnou zkušenost. Děkujeme.  

 

 

  



V případě detailnějších informací nás neváhejte kontaktovat… 

Ondřej Prudel (oprudel@seznam.cz) 

Daniel Hýka (dhyka@seznam.cz) 

Veronika Harmanová (nika.harmanova@gmail.com) 
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