
Závěrečná zpráva TPU 2013/2014  !!
Tomáš Marousek                                                                             Srpen 2013 - 30.6.2014 
Radim Petráš                                                                                    Září 2013 - 30.6.2014

Zpráva ze studijního pobytu na TPU!
(Tomsk Polytechnic University)!!

Úvod!
Se spolužáky jsme se rozhodli pro roční studium na Double Degreee programu 
domluveného, mezi Českým Vysokým Učením Technickým v  Praze (dále jen ČVUT) a 
Tomskou Polytechnickou Univerzitou (dále jen TPU). Do Tomsku jsme odjeli čtyři. Dva 
z oboru Ekonomika a řízení energetiky a dva z oboru Ekonomika a řízení elektrotechniky. Po 
příletu do Ruska se nás okamžitě ujali pracovníci mezinárodního oddělení, kteří pomohou 
vyřídit všechny potřebné formality. A mezi studenty zde existuje studentská organizace, 
jejíž představitelé vám pomohou přizpůsobit se. 

!
Jazyk!
Výhodou před odjezdem do Tomsku je jakákoliv znalost Ruského jazyka, která značně 
zjednoduší první dny v Rusku. Neznalost jazyka není, ale takovou překážkou, jak by mohl 
Radim potvrdit, který přijel do Ruska bez jeho předchozí znalosti. Pouze se znalostí 
Angličtiny si v Tomsku a ve většině Ruska nevystačíte. 

TPU samozřejmě nabízí asi třítýdenní placený kurz ruského jazyka před začátkem školního 
roku, rozděleného podle znalostní úrovně (tyto kurzy probíhají jak v  letním tak zimním 
semestru). Tohoto kurzu je dobré se zúčastnit, jelikož kromě znalosti jazyka se při kurzech 
seznámíte s ostatními zahraničními studenty, kteří také přijeli studovat na TPU. Sice i po 
absolvování kurzu člověk zjistí, že je potřeba se doučit mnohé slangové výrazy používané 
Rusy, ale díky značné podobnosti Ruštiny s  Češtinou to není žádný problém. Opět Radim 
může potrvdit, že i neabsolvovaní toho kurzu není překážkou. 

!
Studium!
Jak jsem již bylo napsáno na začátku, studium trvalo dva semestry a výuka byla vedena 
v anglickém jazyce. Jelikož jsme měli již předem schválený program, bylo potřeba projít 
předem dohodnuté předměty, další předměty bylo možno zapsat jak v  Anglickém tak 
Ruském jazyce. Znalost angličtiny z Ruské strany je na pochybách. U mladších učitelů lepší 
u jejich starších kolegů jsme se sice setkali s  jistými problémy, ale všichni učitelé jsou 
ochotní a rádi pomohou.  

Studijní rok trvá přibližně 18 týdnů s  tzv. „lomkou“ která značí polovinu semestru a ve 
většině případů změnu rozvrhu při kterých se přechází z teoretických hodin na praktické. 
Velice zajímavým faktem je, že v Rusku se ještě stále dodržuje 6 denní studijní týden, 
takže nejsou výjimkou studijní soboty. Hodiny probíhají v  90min cyklech s  20min 
přestávkou,  kde je mezi každými 45min existuje možnost 5min pauzy dle dohody 
s vyučujícím. 

Hodnotí se bodovým systémem od 5 do 1, kde 5 odpovídá známce A, 1 odpovídá známce E. 

Ruská strana se hodně předvádí co se týče doprovodných akcí. My s Tomášem jsme byli na 
náklady školy 10 dní v Moskvě a 5 dni v Novokuzněcku. Dále velkým benefitem je, že Ruská 
strana dává studentům poměrně vysoké stipendium. To se však mění každý rok.  

!
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Ubytování!
Většina zahraničních studentů je ubytována na koleji Arkadia Ivanova, která se výbavou 
řadí mezi nejlepší koleje TPU. Většina ruských studentů bydlí sice na druhých kolejích TPU, 
které jsou levnější, ale i zde se někteří Ruští studenti najdou. Další možností je dohodnout 
se s několika studenty a pronajmout si byt, který vyjde na podobné, ne-li méně co kolej na 
Arkadia Ivanova. Radim se po cca dvou měsícich přestěhoval na byt nedaleko od kolejí. 
Toto bydlení můžu velice doporučit, jelikož přináší několik mimo studijních benefitů. :-) Na 
bytě lze i výrazně ušetřit. Co se týče plateb za komunální služny, ty jsou velmi levné a tedy 
při pronájmu bytu jsou jen velice malým procentem. Ve třech lidech s neustalými 
navštěvami jsme platili maximalně 1500kč za měsíc. Byt není težké sehnat. Vaš buddy vám 
velice rád pomůže, je dobré toho obejít více a hlavně se informovat o sousedech. Často 
bývají problémy.  

Na Arkadia Ivanova jsou pokoje řešeny jako buňka s vlastním sociálním zázemím (sprchový 
kout a záchod), kde jsou dva pokoje jeden pro 2 a druhý pro 1 ubytovaného. Na každém 
pokoji se nachází lednička, mikrovlnka, televize a rychlovarná konvice. Dvakrát za týden 
(Pondělí a Pátek) chodí uklízečka setřít podlahu v pokoji, sociální zázemí je vytíráno každý 
den. Pro patro na kterém se nachází 8 buněk je společná kuchyně ve které je vše potřebné 
pro to si něco uvařit. Jedinou nevýhodou koleje je striktní režim návštěv, které musí 
opustit kolej do 11 večerní a také je zakázáno nosit alkohol do prostor koleje. 

!
Stravování!
Jídla v  Rusku jsou velice podobná našim. Občasným problémem je nemožnost sehnat 
takové přílohy jako čočka, která je pro Rusy nestandartní, oproti tomu v Ruské kuchyni 
vedle bramborové kaše a těstovin je jako častá příloha pohanka. Stravovat se dá za 
rozumné peníze v místních jídelnách, tzv. „Uzbečkách“, kde celý bohatý oběd přijde na 
100 Kč. 

Pokud z nějakého důvodu nemáte rádi kopr, bude v Rusku buď muset požádat o porci bez 
něj. Dle mé zkušenosti kopr není problém a pochvíli si na jeho přítomnost v  každém 
druhém jídle zvyknete. Horší je to s majonézou, kterou Rusové milují a jsou schopni ji jíst 
se vším a ke všemu. Co do samotných jídel; většina porcí je menší, než na které je člověk 
zvyklí z Čech, ale tomu se rychle přivykne. 

Určitě se vyplatí nezapomenout ochutnat Ruská jídla – šašlik, pelmeně, manty, polévky 
lagman a boršč, nebo také bliny (v podstatě palačinky na všechny možné způsoby) a jako 
dezert syrník (takový tvarohový lívanec). 

!
Zima!
Zima není nijak zvlášť strašná, teploty kolem -30° Celsia, nejmenší teploty jsme zažili až 
-40° ale to jen asi 2 dny. Zima je také netypická, že i při tak nízkých teplotách je pocitově 
teplejší díky suššímu klimatu, ale i tak není radno chodit venku bez rukavic. Pozor. Zima v 
tomto roce byla jednou z nejteplejších, dají se tedy očekávat větší mrazy, ale i tak lze vše 
bez problému přežít. 

Pro ty, kdo nemají zimu v  oblibě, se hodí nějaké to termoprádlo nebo podvlékačky, tj. 
hlavně pod kalhoty, bundu a boty můžete koupit na místě v Tomsku nebo si zajet do 250km 
vzdáleného Novosibirsku, kde mají vetší výběr a lze to spojit s prohlídkou města. V obou 
případech vás vyjde bunda a boty na nějakých 6000Kč. (Tato častka je orientační, lze ji 
snížit, ale i výrazně zvýšit). 
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Obchody!
Obchody jsou srovnatelné, co do nabídky a výběru s obchody v Čechách. Od koleje Arkadia 
Ivanova se asi kilometr nachází obchodní dům „Smile City“, který se dá označit za klasický 
supermarket, dále se v tomto obchodním domě nacházejí obchody s oblečením a ostatními 
věcmi. V okolí koleje se také nachází několik menších obchodů, které by se daly označit za 
samoobsluhy, asi nejčastěji navštěvovaným obchodem je „Poljana“. Zde se vyplatí dávat 
větší pozor na data trvanlivosti, ale jinak je obchod v pohodě. V  minulém roce byl 
v  Tomsku postaven nový obchodní dům, ke kterému ještě nejezdili autobusy, ale podle 
dispozic je to podobně velký obchodní dům, jako například Flora, Smíchov nebo podobné. 

Ceny v  obchodech jsou srovnatelné s  Českými, i když některé produkty alespoň v  zimě 
začnou zdražovat, jako například zelenina. Ta je v  drahá a horší kvality, ale to se dá 
očekávat, jelikož se dováží na značnou vzdálenost.  

Cestování!
Největším úskalím je značná vzdálenost, 250km není pro Rusy žádná míra. Novosibirsk, 
který je vzdálený právě oněch 250km je asi 4,5h autobusem. Nejčastější dopravou je vlak 
tzv. „eletrička“ která jezdí z Tomsku do Tajgy (2h cesty), což je přípoj na Trans-sibiřskou 
magistrálu. Z tajgy je možné cestovat do celého Ruska vlakem, nejoblíbenější destinací je 
Irskuts a Bajkal které jsou asi 36h cesty vlakem, pro ty co mají více času je určitě zajímavý 
Vladivostok nebo Yekaterinburg, Moskva nebo St. Petersburg případně pohoří Altaj. 

Při cestování je dobré myslet na to, že lístky na vlak se dají koupit jen proti nějakému 
dokladu, nejlépe proti cestovnímu pasu, to samé platí pro letenky. Lísky na „električku“ 
jsou stejné jako u nás takže pokud neplánujete nějakou cestu po magistrále, není potřeba 
kupovat lístky s předstihem. V každém případě, při cestování nezapomeňte, vyzvednou a 
vzít s sebou pas s platným vízem. 

!
Život studenta!
Město má asi 600  000 obyvatel z  toho kolem 150  000 studentů, tím pádem je to 
považováno za studentské. Ve městě se nachází několik muzeí, např. muzeum slovanské 
mytologie nebo museum věnované historii města na centrální hoře města. Je zde i několik 
historických ulic s  dřevěnými budovami, ale lze potkat i staré neopravované dřevěné 
budovy v starých částech města.  

Pro zpestření večera se v Tomsku nachází dostatek klubů a barů – Teatro, Pravda, Studio 
46, které nabízejí standartní prostředí s  hudbou, alkoholem a tanečním parketem. 
V klubech pozor na „face/dress control“, ale pokud máte problém většinou stačí, že jste 
zahraniční student a v  90% případů nebudete mít problém dostat se do klubu. Také se 
najde několik rádo-by hospod Kruger, Korona, kde se dá posedět a popovídat. Obsluha na 
ve všech barech a hospodách je, ale velice pomalá, není problémem čekat na objednané 
pivo i 40min. Do Krugeru je dobré si na Páteční a Sobotní večery udělat rezervaci jelikož je 
obvykle plno. 

!
Rady!
Sjednat si úrazové pojištění je dobré přímo v Tomsku (do Ruska cestovat jen s pojištěním s 
platební kartou, u ČSOB cca 300kč na tři mesíce), kde vám to jistě nabídnou a pomůžou 
obstarat náležitosti lidé z Mezinárodní kanceláře, nacházející se na 19 Korpuse TPU. Zde 
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vám také ochotně pomůžou při vyřizování veškerých možných problémů, které mohou 
během pobytu nastat. Ostatní papírování, kterého je hodně vám pomohou vyřídit přímo 
zde, případně na hlavním korpuse TPU.  

Pokud jde o očkování je velice rozšířená představa, že Sibiř je konec světa a je potřeba 
nějaké speciální očkování. Popravdě stačí obyčejná očkování, která máte v  Čechách 
(Žloutenka, Klíšťová encefalitida, atd.). Tomsk je obyčejné město ničím se nelišící od 
Evropských destinací, podle mé zkušenosti je zcela nadbytečné očkování na vzteklinu. Říká 
se, že je zde hodně klišťat. My však žadné nepotkali. 

Po příletu musíte navštívit nemocnici, jelikož je vyžadován rentgen plic kvůli tuberkulóze, 
s tím vám ale pomohou buddy nebo lidé z 19 korpusu. Také je dobé si zařídit internet a 
telefonní kartu (volání je směšně levné) na toto se zeptejte svých buddy, kteří ochotně 
pomůžou.   

Studium bude většinou bez problémů, ale je dobé si dát pozor na to, že vše je podle 
předem dohodnutých smluv, proto je dobré pořádně zkontrolovat, jestli vám sedí předměty 
s programem a jestli máte zapsané vše, co potřebujete.  

!
Zhodnocení a závěr!
Neváhat a jet!! Studium v Tomsku je velice nezvyklá zkušenost, která se nemusí opakovat. 
Poznáte nové lidi, a pokud chcete, naučíte se i velice dobře Rusky. Zážitek ze Sibiře bude 
jedním z oněch, na které bude vzpomínat, jelikož lidé co tam poznáte, jsou studenti ze 
všech možných stran, čímž získáte kontakty pro další cestování. Možná si najdete i budoucí 
ženu.  

My osobně bychom jeli na Sibiř znovu, pokud ne kvůli lidem, tak za nádhernou přírodou a 
městy, které jseme nestihli navštívit při prvním pobytu.
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