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Studentky: Tereza Hollíková, Michaela Trnková 

Termín: 21. 6. - 24. 7. 2016 

Informace o termínu stáže jsme obdržely 25.5.2016, tudíž asi tři týdny před odletem. Termín 17.6. 

který udala ruská univerzita, bylo možné přizpůsobit. Na základě výhodnější ceny letenek jsme se 

rozhodly vyrazit do Petrohradu 21.6. 2016. Ihned jsme začaly vyřizovat nezbytné formality. Pro 

vystavení víza je nutný zvací dopis od ruské univerzity, k jeho vydání bylo potřeba odeslat kopie pasů 

a letenek. Zvací dopis jsme obdržely 9.6. 2016. O vystavení víza je nutné zažádat na Ruském vízovém 

centru (http://www.vhs-czech.com/), kam je však nutné se objednat s dostatečným předstihem. 

Z důvodu pozdního obdržení zvacího dopisu jsme si musely telefonicky sjednat speciální termín 

schůzky na vízovém centru. Žádost se podává formou formuláře, který naleznete na stránkách VHS. 

Při vyplňování formuláře se zadává cíl cesty, který naleznete ve zvacím dopise. K formuláři je nutné 

přiložit fotografii, pas a potvrzení o pojištění. Vyřízení víza trvá 7-10 pracovních dní. Z důvodu časové 

tísně jsme byly nuceny zažádat o expresní vyřízení, které trvá pouze tři dny, ale je dražší. Za vízum 

jsme zaplatily 2 800,-. Letenky jsme zakoupily u letecké společnosti ČSA v ceně 6 200,-. Kvůli naší 

společné vášni k cestování jsme se rozhodly si náš pobyt v Rusku prodloužit o pár dní pobytu 

v Moskvě, proto jsme zakoupily zpáteční let z Moskvy na datum 24.7. 2016. Kvůli špatné dostupnosti 

rublů a nevýhodnému kurzu jsme si směnili peníze na eura, a na rubly jsme měnily až v Rusku. 

V den odletu jsme si ráno vyzvedly víza a zamířily jsme na letiště. Let trval dvě hodiny a do 

Petrohradu jsme dorazily ve 14:30. Na letišti jsme se setkaly s ruskou studentkou Julií, která nás 

doprovodila až na ubytování ve studentském hostelu. Ubytování ve studentském hostelu není žádný 

přepych. Nenechte se zaskočit úrovní čistoty sociálního zařízení a kuchyně. Po pořízení gumových 

pantoflí do sprchy však bylo sprchování zvladatelné. Pokoj, který jsme měly samy pro sebe, byl 

zařízen postelemi, skříněmi, stolem a varnou konvicí s hrnečky. V supermarketu, který se nachází 

hned přes silnici, je k dostání v podstatě vše potřebné. Voda na hostelu není pitná, a proto jsme si i 

vodu kupovaly balenou. Dny které jsme před odjezdem na ostrov Valaam strávily v Petrohradu jsme 

prožily s ruskou studentkou Julií, která nám ukázala památky a pozoruhodnosti města.  

Na sobotu 25.6. byl naplánovám odjezd na Valaam. Z hostelu jsme do přístavu vyrazily v 18:00. 

V přístavu na nás čekala veliká výletní loď. Ubytovaly jsme se ve dvojlůžkové kajutě a ve 20:00 jsme 

vyjely. Večer jsme strávily seznamováním se s ruskými studenty, kteří s námi mířili na Valaam. Kolem 

8:00 jsme dorazili do přístavu. Po přeskládání všech zásob a věcí do člunu jsme pěšky vyrazily do 

nedaleké stanice RSHU.  

Stanice RSHU se skládá z kuchyně s jídelnou, budovy s učebnou a laboratoří, z meteostanice a chaty 

pro ubytování. Z důvodu nevelkého počtu lůžek v chatě byla část studentů ubytována ve stanech. My 

jako hosté jsme však byly přednostně ubytovány v chatce. Na pokoji jsme bydlely se dvěmi 

studentkami, které ovládaly anglický jazyk. Jak studentky, tak vedoucí kurzu se neustále ujišťovali, 

zda nám něco nechybí. Většinu dní jsme strávili se studenty ekologii exkurzemi po ostrově a sběrem 

vzorků vody. Ve zbytku našeho pobytu jsme obdržely zařízení na měření radiace a prováděly jsme 

průzkum okolí. Na konci kurzu jsme odprezentovaly naše naměřené hodnoty a pár informací o naší 

univerzitě. 

http://www.vhs-czech.com/
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Po celý pobyt na Valaamu jsme se stravovaly s ruskými studenty, kteří se střídali ve vaření. Stravovací 

návyky jsou přizpůsobené programu, proto je dobré mít po ruce vlastní svačinu (sušenku apod.). 

Sprchování bylo zajištěno pomocí teplé vody ohřáté v kotli. Každý z nás se do sprchy dostal bez 

problému každý druhý den. Počasí na Valaamu je velice promněnlivé, v teplé dny se teplota 

pohybovala kolem 30 °C, ovšem ve dny kdy pršelo se velice ochladilo, především v noci. Pro tuto 

oblast je charakteristická rychlá změna počasí. Proto je nutné mít s sebou teplé oblečení, náhradní 

bundu, pláštěnku a holinky.  

Pobyt na Valaamu nás stál 11 000 rublů (cca 4 500,-), včetně cesty tam a zpět. Stravily jsme tam 

celkem 13 dní. Není žádný problém se domluvit a jakkoli upravit celkovou dobu pobytu na Valaamu. 

Po návratu do Petrohradu na nás opět čekala studentka Julie. Tam jsme strávily dalších sedm dní, ve 

kterých jsme navštívily další zajímavá místa a také hostitelskou univerzitu. V neděli 17.7. 2016 jsme 

vyrazily vlakem do Moskvy, se zastávkou v historickém městě Veliký Novgorod, který nám doporučily 

ruské studentky.  Na plno jsme si užily krás Ruska a v neděli 24.7. 2016 jsme se po pěti týdnech vydaly 

na cestu domů. 

 

 

S ruskou studentkou Julií u chrámu Vzkříšení Ježíše Krista v Petrohradu. 
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Odebírání vzorků vody z Ladožského jezera se studenty ekologie. 

 

Zpracování vzroků v místní laboratoři. 
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Počasí nebylo vždy slunečné, ale neztrácely jsme úsměv na rtech. 
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Měření pomocí radiometru. 

 

Sběr vzorků na jednom z menších jezer nacházejících se na ostrově. 

 

Skupina ekologů s vedoucí kurzu. 
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Všichni účastníci terenní praxe na ostrově Valaam. 

 

Rudé náměstí v Moskvě. 


