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Úvod 

 

Ahoj! Určitě tento report není tvůj první, který čteš. Neboj. Beru to v  potaz a pokusím se 

tedy v následujících pár stránkách obsáhnout jen to nejpodstatnější. Navíc přidám pár 

zajímavých informací / tabu, které je dobré před odjezdem znát a počítat s  nimi. Jestli tě 

mé vyprávění zaujme, nebo bys rád/a pro inspiraci věděl/a, kde jsem všude za dobu 

pobytu byl. Navštiv můj blog neposedim.cz. Vše jsem v něm poctivě zaznamenal :) 

 

 

Zdroje/Aplikace 

 

Z internetových zdrojů bych doporučil následující: 

 

We Fancy 

Dva mladí kluci z Kanady a Velké Británie pracující v Koreji. Velmi zajímavá videa o 

základních věcech. Například jak zařídit Alien Registration Card (ARC), bankovní účet, 

telefoní číslo, zaplatit něco přes internet. U nás věci naprosto triviální. V  Koreji ale kvůli 

ne úplně volné svobodě slova je vše vázáno právě na ARC , nebo pas. Dále třeba mluví i o 

jídle, klubech a společnosti jako takové. 

Pozn. Autora: Svoboda slova je omezována pouze v tématu sympatizace se severem a 

nenávistí/terorismem 

 

Visit Korea 

Oficiální turistické stránky. Zde jsem si nahledával všechny památky UNESCO a 

plánoval výlety po celé Koreji. 

 

Naver 

Korejský Seznam/Google. Google v Koreji nemá přístup k datům a tak Naver 

jednoznačně ve vyhledávání vyhrává. Dobré pro základní mapy a informace.  

  

https://www.neposedim.cz/
https://www.youtube.com/user/AlexWilliamVarley
http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.jsp
https://www.naver.com/
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Z mobilních aplikací pak výrazně doporučuji: 

 

Kakao Talk 

Korejský Messenger/WeChat. Jsou na něm všichni. Ideální způsob jak poprvé 

kontaktovat svého Buddy. 

Nutnost: 10/10 

 

Kakao Metro 

Offline mapy pro metro. Existují i další, ale osobně se mi ty od Kakaa líbily nejvíce. 

Z letiště je nejvýhodnější se do kampusů dostat právě metrem. V  libovolném letištním 

Convenience Store (malý obchůdek se zbožím – něco jako česká Žabka) si kupte T-

money Card. Nabijte si ji alespoň 10.000 Wony a vyražte na cestu.  

Pozn. Autora: Karta lze nabíjet pouze hotovostí. Lze s  ní kromě dopravy platit i 

v obchodech. 

Nutnost: 5/10 

 

Kakao Map 

Předešlá nízká nutnost byla z důvodu existence naprosto dokonalé aplikace. Pokud jste si 

již zařídili data, nebo se plánujete spolehnout na WiFi jungli, pak je tato aplikace pro vás 

ideální. Jednoduše kliknete na místo, kam se chcete vydat a o zbytek se již nemusíte 

starat. Aplikace integruje metro, autobusy a i taxi. 

Pozn. Autora: Na Google mapách spoje opravdu nehledejte. Data jsou nehorázně 

zastaralá a díky tomu nachází naprosté hlouposti. Příklad z praxe: Na ostrově Jeju jsem 

hledal ranní autobus pod horu Hallasan. Podle Googlu jel v 6:30 a poté až ve 21:45. 

realita byla taková, že jezdil každých 10 minut.  

Nutnost: 9/10 

 

Maps.me 

Offline mapy výborné kvality. Hodí se, pokud nemáte data.  

Nutnost: 7/10 
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Školní aplikace 

Škola má nespočet aplikací. Na docházku, korejský kos a další. Detailní info vám bude 

dodáno po příjezdu univerzitou. 

Nutnost: 10/10 (kvůli docházce) 

 

야놀자 (Yanolja) 

Ať už jsou vaše úmysly jakékoliv. Dříve či později budete chtít využít služeb jednoho 

z motelů. Koleje jsou totiž kamerově a čipově monitorovány. Ani pětiminutová návštěva 

kamaráda stejného pohlaví za bílého dne není povolena. Pokud vás hlídač nepřistihne 

hned u vchodu a vám se na koleje někoho propašovat podaří, stejně na to přijdou přes 

kamerové záznamy. Trestem je okamžité vyloučení z  kolejí. 

Pokud tedy chcete mít chvilku soukromí, jsou tu tři možnosti:  

1) Luxury Nore (Karaoke místnost – pouze čisté úmysly) 

2) DVD Room (Místnost k „dívání“ se na filmy – levné, ale hooodně hoodně špinavé!) 

3) Love Motel (Motely rozseté úplně všude. Velmi čisté. Hledejte červené uličky a 

cedule 모텔) 

Motelům se v Koreji říká Love Motels, avšak slouží ke všem možným účelům. 

Především tedy k tomu jednomu. Pokud ale cestujete a chcete pouze jednu noc 

přenocovat, jsou ideálním místem. Cena je oproti hotelům nízká a kvalita totožná. Na 

svých cestách jsem toho nespočetněkrát využil a nebyl jsem sám. Motely hojně využívají 

i cestující byznysmeni. 

Klasické ceny záleří na lokaci a použití aplikace. Bez aplikace je cena přibližně 35.000-

40.000 za noc. S aplikací o pět až deset tisíc méně. Navíc si pokoj přímo v aplikaci 

můžete prohlédnout, takže víte co očekávat. 

Nutnost: podle potřeby 

 

Pozn. Autora: Pokud budete bydlet v Suwonu. Připlaťte si za autobus a dojeďte k první 

bráně Hwaseong Fortress (autobus 62-1). Na levo se nachází nespočet motelů a poměrem 

cena/kvalita jsem nezažil lepší. 
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Varování / Tabu 

 

Veřejná doprava: 

V době od 0:00 do 5:00 nejezdí naprosto nic! Pokud někam vyjedete, je s tím potřeba 

počítat. V této době máte dvě možnosti. Motel, a nebo taxi. 

 

Angličtina: 

Kromě studentů (i mezi nimi jen pár) a profesorů jí mluví málo kdo. Pro většinu je totiž 

výhodnější se naučit například čínsky. Doporučuji si tedy zapsat alespoň základní 

korejštinu. 

 

Vše je velmi složité: 

I ke koupi hloupé SIM karty (v ČR otázka dvou minut) potřebujete spoustu dalších věcí. 

Postup který doporučuji je: Vyřídit si Alien Registration Card, založit korejský bankovní 

účet, s pomocí předchozích dvou koupit sim kartu s tarifem. Ke všemu je dobré mít po 

ruce korejsky mluvícího člověka. 

Například i účet League of Legends je nutno svázat s  vaším ARC. 

Půjčení auta bylo už nad moje síly. Tolik byrokracie a hloupostí, že i nařízení EU se čtou 

lépe. Pokud se do toho ale budete chtít pustit, ujistěte se, že máte kartu kreditní a ne 

debetní. Bez ní vlak dál nejede. 

 

Rasismus: 

Korejci jsou rasisti. Ne takoví jako Japonci, ale jsou. Klasikou je, že Korejci vstup do 

klubu neplatí a vám klidně napálí 20.000 Wonů. Buďte ale rádi. Pokud byste byli snědší 

pleti, do klubu se ani nepodíváte. Záleží samozřejmě na lokaci. V  Itaewonu (mezinárodní 

čtvrti) se do klubu dostává snázeji, než v Gangnamu, či Hongdae. 

 

Nerovnoprávnost: 

Korejec má vždy pravdu! Vždy! Pokud nastane konflikt, tak utečte. Soud byste prohráli i 

kdyby právo bylo na vaší straně. 

 

 

 



  

BC. JAKUB MALÝ 6 

 

Sexismus: 

Holky to tu mají o dost těžší. Oplzlí chlapi jsou na každém temnějším rohu a v klubech 

balí neústupně. Dost časté je tu i znásilnění, takže holky dávejte si bacha co pijete a s  

kým kam jdete. Pokud budete znásilněny, vaší jedinou nadějí je údajně zajištění co 

nejvíce důkazů a ambasáda. S odvoláním na předchozí nerovnoprávnost se odsouzení 

v podobných případech moc často nekoná. 

Pozn. Autora: Kamery a Safe budky jsou na hodně místech. Dokonce i v kampusu je 

několik hlásičů nouze. Určitě se je nebojte využít. Česká ambasáda mimochodem moc 

nefunguje. Ke sto letému výročí první republiky udělala pouze raut pro zvané politické 

osobnosti. Pro porovnání moje mexická přítelkyně měla k  208. výročí svého státu 

ohromnou párty na střeše Hiltonu. Zván byl každý s mexickým občanstvím. 

 

Sexuální průmysl: 

Porno je zde nelegální. Pokud ho nutně vyžadujete, předzásobte se, nebo si pořiďte VPN.  

Pokud jste žena východnějšího původu bude to tu pro vás ještě o něco horší. Rusky tu 

jsou většinou zaměstnány v sexuálním průmyslu a tak se nejedné kamarádce stalo, že ji 

na ulici oslovovali muži se slovy: „Za kolik?“. 

Prostituce je v Koreji nelegální, ale obrázek si uděláte po příletu sami. Není čtvrti, co by  

neměla červenou uličku. 
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To dobré/Doporučení 

 

Korea je nádherná země a lidé tu jsou velmi přívětiví. Předchozí dvě stránky tedy berte 

prosím pouze jako upozornění a ne odrazování. Zemi, kam jsem se rozhold vycestovat, 

bych rozhodně neměnil. Nebudu tu dlouze popisovat co a kde jsem zažil skvělého. Vždyť 

přece o tom je už můj blog. Zde se to pokusím pouze lehce shrnout. 

 

Jídlo: 

Naprosto úžasné. Kuřata tu jsou výborná (vyzkoušejte Out Dark, nebo Tang Tang 

Chicken), vepřová BBQ neomezená (hledejte Unlimited BBQ) a bezmasá jídla i pro 

antivegetariána jedlá. Jídlo tu je pastva pro oči i žaludek. 

Pro mě osobně je sdílení jídla přirozené. Pokud to ale máte jinak, budete se muset 

přizpůsobit. V koreji si každý ze stolu bere, co chce. 

 

Lidé: 

Až na deviantní výjimky zmíněné výše jsou Korejci mírumilovným národem. Jejich 

přátelskou otevřenost si určitě zamilujete. 

 

Kultura: 

Kultura je té naší na míle vzdálená. Mě osobně se velmi líbila a rád jsem v  ní chvilku žil. 

Celý život bych tu ale strávit nechtěl. Už jen z důvodu, že jsem více zaměřen na metal 

než K-pop. 

 

Příroda: 

Nádherná. Hory, lesy, ostrovy, sopky,... chráněno pod UNESCO. 

 

Památky: 

Paláce, pevnosti,... vše pod UNESCO 

 

Škola: 

Výzkum daleko přesahuje české poměry. Především díky dotacím Samsungu. 
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Závěr 

 

Tak a to je vše. Doufám, že jsem vás nedoradil. Určitě doporučuji načíst další reporty od 

mých spolužáků a až poté si udělat celkový obraz. Korea je opravdu skvělá. Jen je si 

potřeba pár věcí ohlídat. Pokud toužíte po Asii, mohu ji vřele doporučit. Oproti Japonsku 

se do ní není tak těžké dostat a oproti Thaiwanu/Číně/Thajsku a dalším nabízí lepší 

životní úroveň. 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte mě kontaktovat. Rád vám ho zodpovím a 

pomůžu s připadnými nejasnostmi k výjezdu. 

 

Jakub Malý 

malyjak4@fel.cvut.cz 

 

 


