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Úvod 
 

Na studijní pobyt na Sungkyunkwan University (SKKU) v Jižní Koreji jsem vyjel během 4.             

semestru bakalářského studia v programu Lékařská elektronika a bioinformatika. V této         

závěrečné zprávě bych rád shrnul své zkušenosti a předal dalším zájemcům některá            

doporučení. Můj pobyt byl ale poznamenaný celosvětovou pandemií COVID-19, tudíž je           

možné, že se některé informace obsažené v této zprávě budou lišit od aktuální situace v době              

vašeho výjezdu. 

 

Své zážitky a poznatky ze studijního pobytu jsem mimo jiné psal na blog. Naleznete ho zde:                

https://filiprocks.webnode.cz/l/jak-se-dostat-na-studijni-pobyt/. Ve článku, na nějž vede      

odkaz, bude vždy k dispozici i nejnovější verze tohoto dokumentu. 

 

V tomto dokumentu občas uvádím odkazy na stránku kko.to, jedná se o odkazy na korejské               

mapy, abyste věděli, kde hledat zmíněná místa.  

 

 

Formality před odjezdem 

 

Pokud se chcete přihlásit na výjezd na SKKU, doporučuji sledovat facebookovou stránku FEL             

na Erasmu, kde bývá vyvěšený odkaz na přihlašovací formulář se všemi informacemi, což je              

asi nejjednodušší způsob přihlášky. 

 

Budete-li vybráni ke studiu v Koreji, obdržíte e-mail od oddělení vnějších vztahů FEL. Pak             

budete muset vyřídit různé formality a odevzdat potřebné dokumenty. Rozdělil bych je do tří              

skupin: 

● dokumenty pro FEL 

○ srovnávací arch – Dokument, kde vyplníte, které předměty plánujete na SKKU           

studovat a případně které odpovídající předměty na FEL chcete uznat. To vám            

musí schválit vedoucí příslušné katedry. Doporučuji si předměty vybrat co          

nejdříve a požádat vedoucí kateder včas. V případě, že se vám některý předmět            

později nepodaří zapsat nebo změníte své plány, můžete se obrátit na studijní            

oddělení a po návratu si necháte podepsat žádost o uznání předmětů, které            

budete mít splněné. Pokud vše necháte na dobu krátce před odjezdem, můžete            

být ve shonu a bude obtížnější stihnout oběhat všechny katedry. 

○ žádost o stipendium Mobilita 200 – Na studijní pobyt můžete čerpat           

mimořádné stipendium vyměřené podle délky pobytu. Na rozdíl od stipendií          

v programu Erasmus+ je ale vyplaceno celé naráz až po návratu a splnění            

stanovených podmínek. Pokud byste bez podpory FEL nemohli na studijní          

pobyt vyjet, můžete požádat o předčasné vyplacení stipendia (před odjezdem). 

● dokumenty pro SKKU 

○ přihláška ke studiu – Od SKKU vám e-mailem přijde odkaz na přihlášku,            

kterou musíte vyplnit. Do ní byste měli nahrát i různé dokumenty jako např.             

potvrzení o pojištění (v angličtině). Dopředu ale nevíte, co vše budete muset            

https://filiprocks.webnode.cz/l/jak-se-dostat-na-studijni-pobyt/
https://www.facebook.com/groups/CVUTFEL.na.Erasmu/
https://www.facebook.com/groups/CVUTFEL.na.Erasmu/
https://www.fel.cvut.cz/cz/education/abroad/studium-podpora.html


 

odevzdat, a času na vyplnění přihlášky je poměrně málo. Může se vám tedy             

stát, že v době vyplňování nebudete mít u sebe všechny potřebné dokumenty.           

Nemusíte se bát, že byste kvůli tomu byli od SKKU odmítnuti. Přihláška se dá              

odeslat, i když vám něco chybí (já v době přihlašování ještě neměl cestovní            

pojištění). Pokud neodevzdáte nějaký dokument, který je potřeba, požádá vás          

SKKU o jeho zaslání ve lhůtě na odevzdání chybějících dokumentů. 

○ žádost o přidělení koleje – Pokud chcete být ubytovaní na kolejích SKKU, je             

třeba v daný termín poslat přihlášku. Asi největší problém je, že po           

přihlašovacím období dostanete pokyny k platbě, na kterou máte málo času (a           

mezinárodní převody trvají dlouho). Pokud můžete, připravte se dopředu na          

včasné zaslání platby. Chcete-li ušetřit za bankovní poplatky pro zahraniční          

platební styk a nevýhodné kurzy bank, zkuste se podívat po službách           

zajišťujících zahraniční bankovní převody, např. TransferWise nebo Revolut.        

Já jsem použil TransferWise, což mi SKKU povolila a vše proběhlo v pořádku.            

Budete-li chtít zvací odkaz (na TransferWise vám sníží poplatek za převod a u             

Revolutu díky němu neplatíte za doručení karty), můžete se zeptat někoho,           

kdo už tyto služby využívá, případně klidně napiště mně. 

○ Dále budete potřebovat některé další dokumenty, například potvrzení o tom,          

že nemáte tuberkulózu (to se odevzdává při příjezdu na kolej). Oddělení           

zahraničních vztahů SKKU je ale velmi komunikativní a vstřícné. O všem vás            

včas informují a rychle odpovídají na dotazy. Pokud něčemu neporozumíte          

nebo si nebudete jistí, nebojte se na ně obracet. 

● víza 

○ Pro dlouhodobý pobyt v Koreji si budete muset vyřídit víza (studijní víza D-2).            

O víza zažádáte na velvyslanectví Korejské republiky nedaleko stanice metra          

Hradčanská. Kromě samotné žádosti a platného pasu budete potřebovat i          

poplatek (cca 1500 Kč) a mnoho dalších dokumentů, jejich aktuální výčet by            

měl být na stránkách velvyslanectví. Většinu dokumentů dostanete na         

oddělení vnějších vztahů FEL nebo na studijním oddělení. Něco si ale musíte            

zařídit i sami. Zejména upozorňuji na potvrzení o dostatečném stavu konta od            

vaší banky. Raději se nejdříve zeptejte na velvyslanectví, jaká je požadovaná           

částka. V žádosti o vízum doporučuji uvést dobu pobytu takovou, aby bezpečně           

pokryla celou vaši cestu. Vízum pravděpodobně dostanete na dobu, o kterou           

jste požádali, a na velvyslanectví vám ji pak už nemohou prodloužit. Kdyby            

vízum nepokrývalo celou dobu vašeho pobytu, můžete o prodloužení zažádat          

v Koreji na imigračním úřadu, až budete žádat o Alien Registration Card (něco            

jako dočasný občanský průkaz). 

 

Formalit, které musíte stihnout vyřídit, je poměrně hodně, ale pokud vše budete řešit včas              

(zejména víza, jejichž získání může trvat několik týdnů), neměli byste mít problém vše             

stihnout. Komunikace s oddělením vnějších vztahů na FEL i na SKKU byla výborná, takže             

jsem měl vždy všechny potřebné informace. 

 

Sami si ještě budete muset zařídit letenky a cestovní pojištění. Zdaleka nejlevněji vycházelo             

ISIC roční pojištění s dlouhodobými výjezdy, které si můžete sjednat, pokud máte kartu ISIC. 

https://transferwise.com/
https://www.revolut.com/
http://overseas.mofa.go.kr/cz-cs/wpge/m_8963/contents.do
https://www.isic.cz/pojisteni/isic-rocni-pojisteni-s-dlouhodobymi-vyjezdy/


 

Letenky doporučuji zařídit včas. Budete-li je kupovat až krátce před odletem, pravděpodobně            

budou dražší. Já jsem s nákupem čekal, protože ve většině dokumentů od SKKU bylo             

uvedeno, že datum ubytování na kolejích se může změnit. Nakonec ale termíny zůstaly tak,              

jak byly oznamovány od začátku. Myslím si tedy, že není třeba kvůli tomu odkládat nákup               

letenky. Případně můžete dopředu počítat s dřívějším příletem a ubytovat se na několik dní             

v Soulu. V hostelech se dá ubytovat celkem levně. 

 

Pro vyhledání nejvýhodnější letenky doporučuji použít různé srovnávače (Skyscanner,         

Pelikán, Student Agency apod.). Na stránkách Student Agency jsem našel i nabídku letenek             

pro studenty s flexibilnějšími podmínkami. Nemám s nimi vlastní zkušenost, ale líbí se mi            

inzerovaná možnost změny data odletu a uváděná cena 15 240 Kč za zpáteční letenku z Prahy               

do Soulu je podle mé zkušenosti poměrně nízká.  

 

 

Co s sebou 

 

Podnebí v Koreji je podobné jako u nás. Co se týká oblečení, doporučuji vzít si s sebou to, na                 

co jste zvyklí z Česka. Jen mi připadalo, že počasí je přibližně o měsíc napřed, tedy bylo dříve                 

teplo. Měl jsem s sebou zbytečně hodně dlouhých kalhot. Také není potřeba brát si s sebou              

formální oblečení nebo oblek. Zkoušky na SKKU probíhají písemně a nevím o žádné             

příležitosti, kde by bylo nutné mít formální oblečení. Obecně doporučuji nebrat si s sebou             

věci, o kterých si nejste jistí, jestli je využijete. Podle mě je lepší si případně dokoupit něco, co                  

budete potřebovat, než tahat zbytečně něco, co ani nepoužijete. Volné místo v kufru se vám              

bude hodit při návratu domů, až budete chtít přivézt nějaké suvenýry. Nebudete pak muset              

řešit, že máte moc těžké zavazadlo. 

 

 

Univerzita a výuka 

 

Sungkyunkwan University je jedna z předních korejských univerzit. Sponzoruje ji Samsung,          

takže má kvalitní vybavení a je hodně zaměřená na výzkum. SKKU má dva kampusy:              

humanitní v Soulu a přírodovědný v Suwonu, což je město s více než milionem obyvatel             

v metropolitní oblasti na jih od Soulu. V tomto kampusu sídlí i inženýrské obory. Do Suwonu              

se ze Soulu dostanete přibližně za hodinu metrem. 

 

Semestr, kdy probíhal můj studijní pobyt, byl ovlivněný bezpečnostními opatřeními proti           

šíření infekce COVID-19. Nakonec výuka po dobu celého semestru probíhala online. I přesto             

však můžu zmínit některé rozdíly oproti FEL ČVUT. Na SKKU nejsou odděleny přednášky a              

cvičení. Téměř všechny předměty mají stejné kreditové ohodnocení a výuka probíhá formou            

dvou přednášek týdně. Přednášky mají 75 minut a náplní obvykle odpovídají našim            

přednáškám. Samostatná cvičení na SKKU nejsou. Někteří vyučující počítají ukázkové          

příklady na přednáškách, v některých předmětech se příklady neřeší vůbec a je na vás, abyste              

se je naučili počítat při samostudiu. 

 

https://www.skyscanner.cz/
https://www.pelikan.cz/
https://www.studentagency.cz/
https://www.studentagency.cz/letenky/pro-studenty/
https://www.studentagency.cz/letenky/pro-studenty/


 

Pokud vás zajímá laboratorní práce, můžete si zapsat nějaký laboratorní předmět nebo se             

přímo zapojit do týmu nějaké laboratoře. Já jsem žádný laboratorní předmět neabsolvoval,            

ale náhodou jsem se dostal do laboratoře biofyziky, což byla skvělá zkušenost. V laboratoři             

obvykle pracují studenti na svých závěrečných pracích, ale je také možné domluvit se             

s profesorem na tom, že do laboratoře budete jen docházet podle svých možností nebo že vám               

zadá nějaký projekt. Navíc v laboratoři poznáte ostatní studenty a laboratorní týmy většinou            

tvoří dobrý kolektiv a mívají společné akce i mimo laboratoř. Pokud vás práce v laboratoři              

láká, zkuste si najít nějakou, která se věnuje něčemu, co vás zajímá. Můžete se pak spojit                

s profesorem, který laboratoř vede, a přímo se domluvit, jaká by byla náplň vaší činnosti              

v laboratoři. Pokud by vás zajímala práce v laboratoři biofyziky, můžete se na mě obrátit,             

předám vám kontakt. 

 

Úroveň výuky se velmi lišila napříč předměty, záleželo hlavně na přístupu vyučujícího.            

Někteří profesoři jsou nadšení a svému předmětu se věnují, jiní jsou zaměřeni hlavně na svůj               

výzkum a další práci na univerzitě, vyučovaný předmět berou spíš jako doplněk ke své práci a                

studentům se moc nevěnují. Nesetkal jsem se s tím, že by nějaký anglický předmět probíhal              

v korejštině, jak zmiňovali někteří studenti přede mnou, ale nebylo výjimkou, když vyučující            

něco překládal pro korejské studenty (kterých je v hodinách většina, protože mají některé            

předměty povinně v angličtině). Úroveň angličtiny vyučujících je také velmi různá. Většinou           

si budete muset zvyknout na korejský přízvuk, což může být zejména na začátku semestru              

matoucí. 

 

 

Tipy do začátku 

 

Zde bych rád uvedl několik tipů, co by se vám mohlo hodit po příjezdu do Koreje: 

● mapové aplikace: V Koreji jsou omezeny Google Maps, takže fungují hůře než jinde ve             

světě a nedá se s nimi naplánovat trasa vyjma veřejné dopravy. Mapy.cz jsou celkem             

použitelné, ale občas nemají úplně přesné cesty (zvlášť v přírodě) a nemají tak            

podrobně zaznačené různé obchody apod. Většina Korejců používá domácí aplikace          

KakaoMap nebo Naver Map. Z mé zkušenosti Naver umí lépe vyhledávat obecné           

dotazy, Kakao mi připadalo trochu přehlednější. Obě aplikace dobře fungují na           

vyhledávání dopravního spojení v rámci jednoho města, při hledání složitějšího         

spojení mezi městy mi naopak překvapivě nejlepší výsledky dával potlačovaný Google. 

● Nejpoužívanější chatovací aplikace je KakaoTalk. Korejci ji používají téměř na          

veškerou komunikaci a je tam rozhodně mnohem populárnější než například          

WhatsApp nebo Messenger. 

● Pro placení doporučuji zařídit si ještě v Česku účet a kartu Revolut. Nabízí vám             

placení v reálném mezibankovním kurzu s minimální přirážkou, zatímco běžné banky         

na kurzu vydělávají. Za několik měsíců placení může být rozdíl dost znatelný. 

● V Koreji jsou velmi populární instantní jídla a dovoz hotových jídel. Nejspíš si tam             

studenti obvykle sami nevaří. V celém kampusu je pro studenty jedna společná           

kuchyňka, a to ještě ke všemu na jiné koleji, než kde budete ubytovaní. Její kapacita je                

omezena a místa se přidělují podle pořadí, ve kterém se studenti přihlásí. Registrace             

do kuchyňky je otevřená na začátku semestru v GLS (univerzitní portál, určitě se            



 

s ním brzy seznámíte a dostanete k němu instrukce od SKKU) v sekci Application –            

Dormitory – Application of facility usage. 

● Pokud chcete před kolejí parkovat kolo, musíte si ho zaregistrovat (přes GLS stejným             

způsobem). Já jsem si v Koreji na začátku semestru koupil bazarové kolo a na konci              

semestru jsem ho zase prodal. Vzhledem k tomu, že najít cokoliv na nějakých            

korejských stránkách by pro mě bylo nereálné, poptal jsem ho v cyklistické skupině na             

Facebooku. 

● Facebook může být užitečný nástroj i v dalších oblastech. Vzhledem k tomu, že Korejci            

často neumějí moc dobře anglicky a stránky bývají často pouze v korejštině, může se             

vám hodit připojit se na Facebooku do lokálních skupin, které se věnují vašim             

zájmům. Dají se najít skupiny komunikující v angličtině, kde vám ochotně poradí.           

Doporučuji vám připojit se ke skupinám Slováci a Češi v Koreji, kam píše i český              

konzul, pokud má nějaké sdělení pro Čechy na území Koreje, a Really Really Free              

Things in Korea, kde lidé nabízejí za odvoz věci, co už nepotřebují. To vám může               

pomoci dovybavit si kolej po příjezdu. 

● Pokud si plánujete zařídit korejskou SIM kartu, poraďte se se svým buddym nebo             

nějakým korejským studentem. Řeknou vám, co si pořídit a kde. Já jsem korejskou             

SIM nepoužíval, přišlo mi zbytečné to na pár měsíců řešit. Pravdou ale je, že někdy se                

vám může hodit mít možnost volat na korejské číslo. Pokud si SIM nepořídíte, je              

dobré mít kontakt na někoho, kdo v případě potřeby může někam zavolat za vás. 

 

 

Ubytování 

 

Univerzita vám nabídne ubytování na koleji Shinkwan přímo v kampusu. Je to nejnovější, ale             

taky nejdražší kolej. Za ubytování se platí celá částka předem, je to v přepočtu asi 30 000 Kč                 

za celý semestr. Pokoje jsou dvoulůžkové. Jsou poměrně malé, ale prostor je skvěle využitý a               

nabízí spoustu úložného prostoru. Na své polovině pokoje máte velkou šatní skříň, postel se              

zásuvkami a psací stůl se spoustou poliček až ke stropu. Každý pokoj má svůj záchod a                

koupelnu, na patře je pak ještě jídelna (místnost s automatem na vodu a stoly s židlemi, na               

pokoji byste totiž bez souhlasu spolubydlícího neměli jíst). V přízemí jsou tiskárny, posilovna,            

menza a prádelna. 

 

Pokoje bohužel nejsou moc vybavené. Kromě nábytku v nich najdete jen matraci, židli a             

smetáček s lopatkou. Všechno ostatní (povlečení, prostěradlo, polštář a peřinu, ramínka na           

oblečení) si musíte zařídit sami. Doporučuji navštívit obchod Daiso (viz níže) nebo se poptat              

ve facebookové skupině s věcmi za odvoz (zmiňuji výše), právě lůžkoviny a jiné vybavení             

domácnosti se tam objevují často. Za příplatek si na pokoj můžete půjčit malou ledničku.              

Hned před kolejí je fotbalové hřiště a atletický ovál, nedaleko je park s rybníkem, kde si               

můžete zaběhat. Z kampusu vychází ulice plná restaurací. 

 

Bydlení v Koreji je dostupnější než v Praze. Pronájem malého bytu vás vyjde přibližně na             

stejnou cenu jako kolej, možná i levněji. Nevýhodou je, že musíte složit kauci, často se               

vyžaduje pronájem minimálně na půl roku a hlavně by bylo těžké zařizovat pronájem na              

dálku. Pokud tedy zvažujete tuto variantu, nejlepší by pro vás bylo spojit se s někým ze               

Suwonu a zeptat se jeho.  

https://www.facebook.com/groups/Cesivkoreji/?multi_permalinks=10157941537944098
https://www.facebook.com/groups/400189353877057/
https://www.facebook.com/groups/400189353877057/


 

Nakupování 

 

Nejčastějším typem obchodu, na který v Koreji narazíte, je „CVS“ (convenience store). Patří            

mezi ně řetězce GS25, CU, 7-eleven a další. Jedná se o malé obchůdky s dlouhou otevírací               

dobou (často nonstop), sortiment mají podobný jako naše benzínky, tedy jídlo (jako sendviče,             

sladké tyčinky, chipsy apod.), pití a základní hygienické potřeby. Dá se tam koupit svačina, na               

výletě se v takovém obchodě najíte, ale není použitelný pro běžné nákupy. Tyto obchody             

bývají o něco dražší než běžné supermarkety. 

 

Pro běžný nákup se hodí supermarkety a hypermarkety. Mezi jejich největší provozovatele            

patří Lotte, E-mart a Homeplus. Za zmínku pak stojí ještě řetězec obchodů No Brand, který               

nabízí vlastní neznačkové produkty a je o něco levnější než běžné obchody. Supermarkety             

bývají spíše menší, ale nabízejí normální sortiment, hypermarkety jsou srovnatelné s našimi.           

V blízkosti kampusu se nacházejí tyto obchody: 

● supermarket E-mart (http://kko.to/zd4PrPrDT) – asi nejbližší normální supermarket 

● supermarket Outlet mart (http://kko.to/HOGE9PrYB) – starší vzhled, levnější ovoce,         

zelenina a vejce 

● supermarket Lotte (http://kko.to/_hj39P9Dp) 

● supermarket No Brand (http://kko.to/Arh5rgrDB) 

● hypermarket Lotte (http://kko.to/4Vfq9g9DT) 

● hypermarket E-mart (http://kko.to/x7qX9g9Y0) 

 

Doporučuji vám ze začátku si prochodit různé obchody a poznat, co vám vyhovuje. Já jsem               

někdy dojížděl na kole do Homeplus, který je sice dál, ale bylo pro mě jednodušší tam                

nakoupit, protože je to korejská pobočka Tesca a je tedy trochu podobnější našim obchodům. 

Kromě potravin se vám bude hodit znát řetězec obchodů Daiso. Najdete v nich všechno             

možné: vybavení do domácnosti, drogerii, školní potřeby, některé sportovní potřeby, nádobí           

aj. Jedná se o neznačkové zboží za dobré ceny. Obzvláště na začátku pobytu, kdy budete               

shánět některé věci na kolej, pro vás může být Daiso velmi užitečné. Jedna podejna se nachází                

v prvním patře stanice metra, druhá a o něco větší je ve spodním patře hypermarketu Lotte. 

 

Ceny potravin jsou v Koreji většinou vyšší než u nás. Nedá se zobecnit, o kolik jsou potraviny                

dražší, protože záleží na jednotlivých potravinách. Rozhodně je ale výrazně dražší ovoce a             

zelenina, pečivo a mléčné výrobky. Pokud se tedy budete snažit udržet si za každou cenu               

evropské stravovací návyky, počítejte s vyššími cenami. Korejci mají jiné zvyky, hodně           

populární jsou hotová a instantní jídla, u kterých jsou ceny srovnatelné s obdobnými jídly             

v Česku. 

 

Pokud nechcete tratit na převodním kurzu své banky, doporučuji vám zařídit si účet u některé               

ze společností zaměřujících se na mezinárodní platby. Já jsem používal Revolut a byl jsem              

s ním spokojený. Téměř všude se dá platit kartou. Při výběru hotovosti vám korejské             

bankomaty naúčtují poplatek. Ten si strhává korejská banka, takže nezáleží na tom, jestli             

máte u své banky výběry zdarma. Poplatek bývá kolem 70 Kč (u bankomatů KB to je 3500                 

KRW, u Woori bank – je hned u koleje – 3600 KRW, kurz je přibližně 1000 KRW = 20 Kč). 

  

http://kko.to/zd4PrPrDT
http://kko.to/HOGE9PrYB
http://kko.to/_hj39P9Dp
http://kko.to/Arh5rgrDB
http://kko.to/4Vfq9g9DT
http://kko.to/x7qX9g9Y0


 

Stravování 

 

Vzhledem k tomu, že potraviny v Koreji bývají dražší než u nás, bývá celkem výhodné najíst              

se v menze nebo v restauraci. Když vezmete v úvahu cenu surovin, obtížnost skladování (v            

kuchyňce máte málo prostoru v ledničce) a čas, který potřebujete na přípravu jídla, ve             

výsledku se často rozhodnete jít na hotové jídlo. 

 

Menza na koleji a školní jídelny bývají levnější než restaurace. Na koleji si můžete předplatit i                

tzv. meal plan, což je vlastně balíček jídel (vyberete si, kolik jídel denně chcete, a zaplatíte na                 

začátku semestru) za nižší cenu než při placení jednotlivě po každém jídle. O moc víc ale ke                 

stravování v kampusu říct nemůžu, protože v době mého pobytu byla tato zařízení kromě            

jedné jídelny uzavřena v rámci opatření proti šíření koronaviru.  

 

Pokud chcete zažít korejskou pohostinnost, můžete se stravovat v restauracích. Ceny jsou           

podobné jako u nás a v okolí kampusu bývají příznivější než v turistických lokalitách v Soulu.             

Nejlevnější jídlo v levné restauraci může stát 3500 KRW (cca 70 Kč), běžná cena v okolí              

kampusu je 5000-8000 KW (100-160 Kč). Zásadní rozdíl je ale přístup k hostům. Když si              

objednáte jídlo, dostanete k němu i spoustu různých salátů/příloh, vodu a často i polévku. 

 

V ulici sousedící s kolejí je mnoho restaurací a určitě najdete jídla, která vám budou chutnat.              

Ze začátku je potřeba být s výběrem opatrnější, mnoho korejských jídel je hodně pálivých.             

Když budete chtít levnější jídlo, můžete volit jednu z těchto restaurací: 

● http://kko.to/Mta0rg9Dj – Alchon, restaurace s různými druhy pokrmů s rýží od         

3500 KRW, 

● http://kko.to/KqkD9g9Y0 – různé druhy smažené rýže, ceny 5000-5500 KRW, 

● http://kko.to/Pp5-rP9Yp – po schodech do 1. patra nad Mom's Touch; na výběr jsou             

3 jídla za 5000 KRW, ke každému si můžete nabrat sami polévku, přílohy a osmažit               

vejce; můžete si přidat rýži, 

● http://kko.to/zKRnrPrYM – Hansot, řetězec rychlého občerstvení s sebou (ale můžete         

jíst i v restauraci), různé druhy jídel obvykle s rýží a masem, ceny od 3500 KRW. 

 

 

Doprava 

 

Městská hromadná doprava v Soulu a okolí je obsluhována metrem a autobusy. Metro má             

velmi rozsáhlou síť a dostanete se s ním pohodlně téměř kamkoliv. Jízdenka se skládá             

z nástupní sazby (1250 KRW s T-money kartou a 1350 KRW za jednotlivou jízdenku) a k té se               

přičítá po 100 KRW vždy při překročení určité vzdálenosti. Autobusy jsou podle mě mnohem              

méně spolehlivé a pohodlné. Jízdní řády jsou velmi nabité, takže řidiči jezdí velmi agresivně,              

autobus brzdí velmi prudce a hodně nadskakuje, navíc trasy nebývají přímé – autobusy             

zajíždějí často do různých odboček a cesta trvá dlouho. Výjimkou jsou expresní autobusy, ty              

většinou spojují města v blízkosti Soulu s jeho centrem. Na těchto linkách jezdí dálkové            

autobusy, jedou přímou cestou a na jejich trase je to obvykle nejrychlejší varianta, jak se               

někam dostat. Jsou ale dražší než metro (2800 KRW za cestu). Pro přepravu mezi kampusy               

SKKU v Suwonu a Soulu můžete využít i školní autobus.  

http://kko.to/Mta0rg9Dj
http://kko.to/KqkD9g9Y0
http://kko.to/Pp5-rP9Yp
http://kko.to/zKRnrPrYM


 

Cestování 

 

Korea je krásná země plná zajímavých míst. Pokud budete mít čas v průběhu semestru nebo              

po jeho skončení, rozhodně doporučuji vyrazit na nějaký výlet, a to nejen do Soulu. Já jsem                

po skončení semestru nakonec zůstal v Koreji ještě o měsíc déle a jsem moc rád, že jsem                

poznal tolik míst. Pro inspiraci uvádím místa, kam jsem se podíval: 

● Soul 

○ Namsan Tower – vyhlídková věž na kopci v centru Soulu  

○ Cheonggyecheon – potok v centru Soulu s hezkou náplavkou 

○ Itaewon – čtvrť známá mezinárodním prostředím a různými bary a kavárnami 

○ Gyeongbokgung – největší palác, před ním velké náměstí 

○ Gangnam – čtvrť plná moderních staveb a mrakodrapů 

○ Hongdae – univerzitní čtvrť oblíbená mezi studenty a pouličními umělci 

○ Ansan – hora s krásným výhledem na Soul 

○ Gwanaksan – hora v blízkosti Soulu s krásnou cestou podél potoka, na němž je            

několik vodopádů 

○ Seoul Forest – velký park s výběhem jelenů, motýlí zahradou aj., v dubnu zde            

kvetou tulipánové záhony 

● Hwaseong – pevnost v Suwonu, palác a navazující hradby kolem historického centra 

● Busan – druhé největší město Koreje v jejím jihovýchodním cípu se známými plážemi 

● Sokcho – přístavní město na severovýchodě Koreje s pěknou pláží nedaleko          

národního parku Seoraksan 

● národní park Seoraksan – pohoří s krásným trekem na nejvyšší horu podél potoka            

s mnoha vodopády, skalní útvar Ulsanbawi 

● národní park Jirisan – pohoří s nejvyšší horou pevninské části Koreje, různá údolí            

plná vodopádů 

● ostrov Jeju – oblíbená letní destinace pro mnoho Korejců, na ostrově se nachází             

nejvyšší hora Koreje Hallasan, mnoho pěkných pláží, několik vodopádů a okolo           

ostrova vede okružní cyklostezka 

 

 

Závěr 

 

Pobyt v Jižní Koreji byl pro mě velmi obohacující. Jsem moc rád, že naše fakulta svým                

studentům takové možnosti nabízí a podporuje nás v cestách do zahraničí. Studijní pobyt pro              

mě rozhodně neznamenal jen splnění povinných předmětů, zároveň jsem měl příležitost           

poznat kulturu a přátele z jiné části světa, získal jsem větší sebevědomí při používání cizích               

jazyků, navázal jsem užitečné kontakty a nakonec jsem lépe poznal i sám sebe. Rozhodně vám               

můžu vycestování vřele doporučit, ať už je to do Rakouska, nebo do Jižní Koreje. 

 

Děkuji všem, kdo mi umožnili na pobyt vyjet nebo mi pomáhali a podporovali mě během něj.                

Pokud i vy budete s něčím potřebovat nějak pomoci, neváhejte se na mě obrátit na e-mail                

opltfili@fel.cvut.cz. Rád vám poskytnu své zkušenosti nebo bližší informace. Stejně tak budu            

rád, když mi dáte vědět, pokud v tomto dokumentu najdete nějakou chybu nebo budete chtít               

něco doplnit. Děkuji. 

mailto:opltfili@fel.cvut.cz

