
Zahraniční stáž Rusko 

Délka pobytu: 19. 6. 2015 – 20. 7. 2015 

Místo pobytu: Petrohrad a ostrov Valaam (Ladožské jezero) 

Zvoucí organizace: Ruská Státní Hydrometeorologická Univerzita 

Účastník: Antonín Toman 

 

Před odletem: 

Tuto část považuji pro budoucí uchazeče o stáž za nejdůležitější, jelikož proces, kterým jsem 

musel projít, než jsem získal vízum, považuji za více než zajímavý, ale popořadě. 

Na výběrové řízení na stáž do Ruska jsem se dostavil sám, výběrová komise měla tedy velmi 

jednoduché rozhodování a tak jsem se mohl začít chystat na výjezd do Ruské federace.  

Ihned po zjištění terminu odletu jsem zakoupil letenku (zpáteční) v ceně 7 800Kč. Letenka 

byla jedna z nejlevnějších, přesto se jednalo o přímý let z Prahy do Petrohradu, v ceně bylo 

započítáno i jedno 23 kg zavazadlo a jedno 8 kg příruční zavazadlo a zařídil cestovní pojištění.  

Po obdržení zvacího dopisu z hostitelské organizace jsem začal vyřizovat vízum. Vydal jsem se 
na velvyslanectví Ruské federace (Korunovační 34, 16000 Praha 6), to však bylo špatně. Na 
velvyslanectví mi bylo řečeno, že mi vízum nevydají, že denně vydávají pouze jedno turistické vízum a 
ještě po objednání a odkázali mě do Ruského vízového centra v České republice (Sokolovská 131/86, 
Karlín, 186 00 Praha). Pro pořádek uvedu, že je to na východním konci Prahy. Vízové centrum se 
nachází u stanice metra trasy B Křižíkova. V případě, že se budete po Praze pohybovat autem, 
důrazně vám doporučuji zadat do GPS navigace celou adresu: „Sokolovská 131/86“, protože na 
Sokolovské existuje ještě minimálně jedna adresa s číslem 131 a GPS vás zavede na tuto adresu až 
téměř na Palmovku (nebyl jsem sám, komu se toto přihodilo). Po více jak dvouhodinovém bloudění 
sem a tam po Sokolovské jsem nalezl správný vchod. Visa 
Holding Services se nachází v administrativní budově v prvním 
patře. Po příchodu jsem nečekal příliš dlouho, ale doporučuji se 
předem objednat přes webové stránky www.vhs-czech.com. U 
přepážky jsem předložil zvací dopis, letenku, pojištění a svůj 
cestovní pas. Vízum jsem obdržel po týdnu, jelikož se jednalo o 
cestu delší než 30 dní a mou žádost musel posoudit konzul. Ve 
čtvrtek 18.6.2015, den před odletem, jsem obdržel vízum a 
mohl se těšit na stáž. 

Cesta: 

Let do Petrohradu se společností Aeroflot proběhl 
bez problémů, na letišti již čekala Dr. Naděžda Zueva a 
Dimitrij Rodin, kteří mě doprovodili na koleje. Cesta 
z letiště je v některých hodinách komplikovanější 
z důvodu dopravní špičky, takže je zde riziko, že 
v autobusu č. 39 strávíte několik desítek minut, než se 
dostanete na stanici metra Moskowskaya. Metrem se 



následně, s jedním přestupem, dostanete až na konečnou 4. trasy Ulitsa Dybenko kde jsou koleje. 

 

 

Ubytování: 

Od mých kolegů, kteří se zúčastnili stáže v minulých letech, bylo již napsáno o ubytování 
mnohé. Osobně bych rád doplnil, že internet již na pokojích zaveden je, avšak platí se a je otázkou 
zda má cenu na deset dní si jej zařizovat. Na chodbě, ve 4. patře studentského hostelu jsme měli 
relativně moderně zařízené sociální zařízení. Nesmí vás však překvapovat kapající kohoutky. 

Petrohrad: 

V Petrohradu jsem strávil 10 dní, 
tento čas jsem strávil ve společnosti 
studentů, kteří mě provedli a ukázali mi 
krásy tohoto města. Hned druhý večer 
byl v Petrohradu svátek studentů 
s ohňostrojem a všeobecným veselím do 
ranních hodin. Dva dny jsem strávil na 
Hydrometeorologické Univerzitě, kde mi 
byla přednesena historie univerzity, 
obory a jiné zajímavosti.  

 

 

Cesta na Valaam: 

Plánovaný odjezd na ostrov byl 27. 6., ve 20:00 jsme chutě vyrazili směr Ladožské jezero, 
bohužel až tam jsme nedojeli. Po necelé hodině cesty došlo k poruše na pohonné jednotce lodi. Tuto 
závadu se podařilo po cca 2 hodinách napravit a mohlo se pokračovat. Naneštěstí se jeden z ruských 
turistů opil a skočil do vody, posádka jej zachránila, ale jeho přátelé stihli zavolat policii a 
prokuraturu, takže loď musela setrvat na místě do rána a pak se v doprovodu policejních člunů vrátit 
zpět do přístaviště. Pro více informací: http://m.rosbalt.ru/piter/2015/06/27/1413116.html. 

 



Odjezd byl odložen 
na 28. 6. a skutečně jsme 29. 
6. v ranních hodinách dorazili 
do cíle, na ostrov Valaam.  

 

Ostrov Valaam: 

Na tomto malebném 
místě jsem strávil 19 dní. 
Společnost mi na ostrově 
dělali studenti oborů 
hydrologie, ekologie a 
meteorologie. V době, kdy 
jsem na Valaamu pobýval, 
bylo skutečně chladno a i 
lektoři tvrdili, že takto 
chladné léto již dlouho 
nepamatují. Pro jistotu 
doporučuji vzít se kvalitní spacák, protože ubytovacích míst v chatkách je jen omezené množství. Jídlo 
bylo zajištěno prostřednictvím kuchařského umění ruských studentek, které ač s omezeným 
množstvím surovin dokázaly, většinou, uvařit velmi chutné jídlo. Ovšem na stravovací návyky ruských 
studentů jsem si ani po 14 dnech nezvykl.  

Studenti na ostrově prováděli terénní 
praxi a já jsem se tohoto procesu účastnil s nimi, 
jednalo se o měření různých parametrů 
(hloubka, teplota, pH, nesycení O2 a CO2) 
jednotlivých jezer na ostrově Valaam. Tyto 
výpravy byly spojeny s přednáškami o flóře a 
fauně ostrova.  

Poslední den jsem dostal příležitost 
seznámit tamní studenty s Jihočeskou 
Univerzitou a Zdravotně sociální fakultou.  

 

 

Závěr:  

V Rusku jsem strávil měsíc, který mě obohatil po všech stránkách, poznal jsem Petrohradské 
reálie, navázal přátelství se studenty z celého Ruska.  

 Skutečně moudrý je člověk, kterému je 60 a byl v Rusku, Já už tedy čekám jen na ten věk.  

 Tímto bych rád poděkoval Zdravotně sociální fakultě za zprostředkování této životní 
příležitost. Děkuji  



 

Pozn.: 

Pokud stojíte o internet do mobilu, neřešte jej s českým operátorem! Zařiďte si paušál přes 
ruského studenta. Doporučuji operátora Megafon, tento operátor má jako jediný signál na Valaamu. 
Celkové náklady na měsíc v Rusku i s roamingem na Valaam (ano, Valaam je součástí republiky 
Karelia a v Rusku mají roaming mezi autonomními oblastmi) byli zhruba 1200 Rublů. 

Kurz: 0,40 – 0,49Kč/1Rub. 


