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2) Můj příběh 

Protože jsem holka podnikavá, co má spoustu svých snů a nápadů (uznávám, že někdy i dost hloupých), zkusila jsem 

si toho v zahraničí už docela hodně. Jedenáct let plánů a otevřených možností za mnou zanechalo i jedenáct krásných 

pracovních cest. Řecko, Španělsko, Anglie, Amerika, Chorvatsko, Itálie, Dánsko nebo Malta. To je můj aktuální 

výpočet. Co přesně se tam ale dělo? Jestli tě to zajímá, vstup a vítej v mém cestovatelském světě. Jestli tě povídání 

o mně nezajímá, klidně tohle celé přeskoč. 

Kempy – Chorvatsko, Itálie, Francie 

Něco tak šíleného jsem nikdy nezažila. Prostě nikdy. Kdybych to měla k něčemu přirovnat, tak opravdu netuším 

k čemu. Fungovalo to asi takto. V hlavní roli byla jedna větší dodávka. Pak skupina náhodných lidí z Česka, kteří 

neměli lautr nic společného. Zajímavý mix charakterů, příběhů, tváří. Byli jsme tam rozdělení na dva týmy. Chlapi 

z technického, kteří domky odzimovávali a opravovali vše, po čem mobilhomy už zoufale volaly. A dámy, které 

z nich měly za úkol po zimě vytvořit zase krásné, čisté a útulné dovolenkové domečky. 

S dodávkou jsme kočovali z kempu do kempu. Z Česka do Itálie, z Itálie do Francie, z Francie zpátky do Itálie a pak 

ještě z Itálie do Chorvatska. Když se mě řidič pyšně a s úsměvem na rtech ptal, jestli jsem toho někdy v životě 

najezdila tolik, co za poslední týden, má odpověď, že jen od začátku roku jsem projela půl světa, ho evidentně dost 

šokovala. Pak už se dlouho na nic nezeptal.  

Jezdilo se pro úsporu času přes noc. Což bylo tedy senzační, protože jsme ráno doslova rozlámání a všelijak pokrčení 

museli vyběhnout z auta, hromadně pomáhat s vykládáním přívěsu s materiálem, a hned potom začít pracovat. Dlouhé 

přejezdy jsme ale dokázali využít na maximum, to zase ano. Byla z toho poměrně kvalitní společenská akce. Úplná 

„párty ride“. Chyběla nám tam snad už jen disco koule. Ještě teď lituji chudáka, na kterého ráno padl úklid našeho 

vozu. Nicméně práce byla vždy celodenní masakr. Až ve vzácné chvilce volna jsme se mohli rozutéct a obydlet nějaký 

ten prázdný mobilhomek. Ten se pak stal na příštích pár dní naším novým domovem. 

A jak vzdálená tady byla realita od mých představ? Dost. Útulno v domkách samozřejmě moc nebylo. Vše bylo 

zazimované, ze začátku studené, a spalo se na holých matracích ve spacácích. Dělalo se šíleným tempem prakticky od 

rána do pozdního večera. Pomáhat vrtat šuplíky půl hodiny před půlnocí nebylo vůbec nic divného. K moři stejně 

nebyl čas zajít, a pokud jsem se výjimečně utrhla, stejně tam byla v dubnu ještě hrozná zima. Snídaně, obědy i večeře 

byly ale dobré. Vařila nám je tam jedna z holek, a to byl denní mezník, na který se všichni nedočkavě těšili. Jídlo jsme 

tam po kempových mini samoobsluhách samozřejmě nekupovali, vozili jsme si ho s sebou, v takových velkých 

mrazicích boxech. Po práci jsme se pak večer scházeli v domečku někoho z nás, nebo venku na terase, a za živé 

diskuse popíjeli zasloužená pivka. A když těch pivek bylo víc, občas se i tancovalo. Hluk tady ale pro jednou nikdo 

neřešil, celý kemp jsme měli pro sebe. V průměru jsem tam za tu dobu naspala asi čtyři hodiny denně, což mě opravdu 

překvapilo. Od probdělé Menorky jsem toho už moc nevydržela a měla za to, že tohle bych už nikdy nezvládla. 

A vida, zvládla. 

4) Deset božích důvodů, proč odjet 

 Jazyk se fakt naučíš a nezapomeneš 

Biflování cizího jazyka z chytré knihy je také varianta, ale tímto stylem toho většinu stejně časem zapomeneme. 

Kromě toho se nás teď v každé učebnici nebo online kurzu snaží ujistit, že právě jejich nová, zcela převratná metoda 

je ta správná. Jako možná ano. Ale také se ti může velice jednoduše stát, že v tom začneš plavat a ve finále se 

přestaneš mít chuť cokoliv dalšího učit. To ale nechceš, že ne? 

Pokud se „učíš“ konverzací s rodilým mluvčím a rozebíráš témata, která se tě přímo týkají, naučíš se mluvit a rozumět 

mnohem snadněji a rychleji. Tak nějak přirozeně. A učení bude sranda.  

A když k tomu budeš v cizině i žít, tudíž se co chvíli do nějakého hovoru chtě nechtě zapojíš, budou na tebe nová 

slova, věty i slovní obraty úplně skákat. Hop. Nebudeš vědět, co dřív. Najednou si musíš objednat jídlo v restauraci, 

vyřídit bankovní účet na pobočce, zkusit si v obchodě nový kousek, pošéfovat věci okolo bydlení, řešit pracovní 

průšvihy s kolegy i zákazníky, nebo se zeptat na cestu řidiče autobusu. Budeš koukat na místní televizi, poslouchat 

rádio, číst drby v časopisech. Chápeš, kam mířím. Už to nebudou okruhy a témata v učebnici, kde našprtaná slova 

zapomeneš dřív, než je stihneš reálně použít. Budou to situace, ve kterých budeš přímým aktérem. Jazyk si tak 



naposloucháš a samotného tě překvapí, jak hezky a plynule už mluvíš. 

 Potkáš nové kámoše z celého světa 

Jestli razíš do neznáma s kamarády, je to super varianta pro začátek. Spolu se rozkoukáte, pomůžete a máš tam 

někoho, koho znáš. Máš pocit bezpečí a kousek domova s sebou, což je v těchto situacích výhoda. Zkuste spolu ale 

NEtrávit všechen volný čas. Kdybychom dlouhodobě viseli jen na jednom člověku, zbláznili bychom se z toho. To 

nejde. Rozhodně si sem tam jděte po svém a seznamte se i s někým dalším. 

Je to skvělá příležitost, jak se dostat ke kontaktům. Zvlášť dnes, kdy jsou dveře do světa zase otevřené dokořán, se to 

prostě hodí. Dozvíš se nějakou pikantnost o jejich kultuře, všeobecně panujících názorech nebo jejich myšlení. Toto si 

podle mě na internetu nepřečteš. To si musíš na vlastní kůži zažít. 

7) Mám strach 

 

Před cestou se vyžíváme ve vymýšlení fantastických scénářů. Děsivých, naivních, bláznivých. Otravují nás, straší, 

rozčilují a nedovolí nám klidně spát. A i když chceme na všechny ty otravné myšlenky zapomenout a se vztyčenou 

hlavou radostně odkráčet do světa, stejně to neuděláme. Odvážné nápady zaženeme, hlavu zase sklopíme 

a pokračujeme dál. Proč se to ale děje? Máme strach. Ne jeden, ale celou svou osobní sbírečku.  

 

 Mám doma závazky 

 

Co přesně je to tvoje „ale“? Proč si myslíš, že to u tebe bohužel nepůjde? Určité závazky máme doma podle mě 

všichni. Otázkou jsou proto spíše priority. Kdo odjet chce, cestičku jak to vykoumat si určitě najde. 

 

Máš ještě školu, nebo přes léto pravidelně doděláváš poslední zkoušky? Tak co si udělat pauzu alespoň po skončení 

školy? A něco procestovat, než se tady definitivně usadíš? Ve světě je takový „gap year“ naprosto běžnou součástí 

každého mladého člověka. Téměř až povinnou. Tak proč toho nevyužít? Každopádně pokud to jde, prázdniny jsou 

samozřejmě pro studenty nejideálnější. A hlavně se dá jezdit opakovaně. Však nemusíš na celé léto. Věřím, že i na 

měsíc, dva, nějaký fajne job v zahraničí najdeš. 

 

Nebo už máš doma domluvenou brigádu? Zaplacenou dovolenou? Vstupenky na akce, které si nechceš nechat ujít? 

Ehm. I kdybych u nás měla nasmlouvanou nejlepší práci pod sluncem a měla přijít o tu nejlepší akci roku, neváhala 

bych ani vteřinu. Vyměnit asi milion zážitků a nových prožitků za akce a další léto u nás? Děkuji velice, ale ne. Fakt 

ne. Těch ještě bude. Na dovolenou místo sebe dohoď někoho známého, lístky prodej a z brigády se omluv. Ano, 

budou na tebe naštvaní. Ale možná lepší, než kdybys na sebe byl naštvaný pak ty sám. Třeba po celý zbytek života, že 

jsi to tehdy nezkusil.   

 

Nebo máš v nájmu super byteček a nechceš se ho vzdát? Záleží samozřejmě na tom, co ti dovoluje smlouva, ale úplně 

nejlepší by ho bylo za dobu tvé nepřítomnosti někomu dál pronajmout. Pokud to nejde, tak třeba ještě zkusit 

krátkodobé pobyty přes Airbnb. O to by se ti ale musela nějaká dobrá duše starat, což je trochu opruz. Nejen pro tebe, 

ale i pro tvého ochotného dobrovolníka. Pak jedině dál platit nájem a byt nechat ladem, nebo se ho zkrátka vzdát. 

Pokud odjíždíš na dýl a neutáhl bys to, je to sice trochu smutné, ale ekonomicky asi nejrozumnější řešení. 

 

Pokud ti ale tvůj byt nebo dům říká pane, využij toho. A obzvlášť, jestli na něj máš úvěr nebo splácíš hypotéku. Když 

tedy sneseš pocit, že ti to tam bude okupovat pár měsíců někdo cizí, splátky už tě nemusí brzdit. Ty si vezme „na 

starost“ tvůj nový nájemce. Na internetu určitě někoho i na omezenou dobu nakonec najdeš. Když si dobře vybereš a 

samozřejmě i šikovně podchytíš smlouvu, bude to snad v pohodě.   

 

Nebo jsi snad šťastně zadaný a nechceš tu svého miláčka nechat? Otestuj své charisma a zkus polovičku nalákat 

s sebou. A když nechce, nebo prostě nemůže? Pak co to vyřešit kompromisem? Co třeba odjet na několik týdnů nebo 

měsíců jen poblíž s tím, že se budete navštěvovat? Uteče to tak rychle, že ti to bude až líto. Já si takto odskočila na 

šest týdnů do Dánska. Byl to jen kousek, takže mě přítel přijel navštívit. Uteklo to lusknutím prstu a nakonec jsme se 

oba shodli, že bychom to klidně zvládli i dýl. 

 

Samozřejmě, že jsou i povinnosti, které není takto jednoduché okecat. Možná mají vaši hospodářství, nebo nějaký 



rodinný podnik a tebe tam nutně nonstop potřebují. Možná se staráte o nemocného člena rodiny. Možná potřebuješ x 

hodin denně něco trénovat. Svůj klavír si tam asi jen těžko odvezeš. Závazky tady můžeš mít velké a třeba to u tebe 

doopravdy nejde. Je ale dobré si uvědomit, že pro tuto super zkušenost bude ideálních příležitostí v životě jenom pár. 

Takže pokud tě to láká – vymýšlej, přemýšlej, diskutuj a třeba nějakou fikanou cestičku nakonec i najdeš.  

 

 

 Když odjedu, naštvu spoustu lidí 

 

Na to mám svou, podle mě skvělou odpověď, jelikož jsem tuto otázku sama řešila. Řekla bych to jednoduše asi takto. 

Ostatním je do toho prdlajs. Však oni se s tím smíří. Nic jiného jim ani nezbude. Jakmile se to u nich zase srovná, 

budou ti fandit. Pokud tě mají doopravdy rádi, což zcela určitě mají, budou ti přát, abys byl šťastný a spokojený. 

A i kdyby náhodou ne, neděláš to přece pro ně, ale pro sebe. Hádám, že u každého člověka, co znáš, bys v minulosti 

našel alespoň jednu malou aférku, která tehdy pozvedla nejedno obočí a rozhodila okolí. Tak teď to budeš ty, kdo 

rozvíří hladinu. Co ti na to říct? Snad jen, užij si to.  

 

Jakkoliv sobecky to může znít, je to tvůj život. Pokud tě to táhne jinam, udělej to a moc se přitom neohlížej na ostatní. 

I oni mají své sny, za kterými si jdou. Pokud by ses měl řídit názory ostatních, které má každý samozřejmě 

diametrálně odlišné, jak bys asi dopadl? Napřed bys šel tam, potom zase jinam, pak pro změnu úplně na druhou stranu 

a nakonec bys skončil zoufalý někde uprostřed, kde jsi být ale vůbec nechtěl! Pokud si postavíš hlavu a uděláš to 

jednou po svém, v očích druhých si šplhneš, a o to víc si tě budou vážit. 

 

8) Realita versus představy 

 

Hodně tu píšu o pozitivech práce v zahraničí. Ale je pravda, že bych tu měla trochu víc mluvit i o té druhé stránce. Co 

když nebude vše tak perfektní? Protože ono totiž vážně nebude. Budou i těžké chvíle. Nešťastné i zuřivé momenty. 

Smutek, vztek a minuty naprostého zoufalství. Každá mince má dvě strany a ani job v zahraničí není žádnou světlou 

výjimkou. 

 

Krásný ukázkový příklad 

 

Já osobně si zažila oboje. Prvních pár prázdnin strávených v zahraničí pro mě bylo téměř dokonalých. Byla jsem moc 

mladá na to, abych se něčím stresovala. Dětinský a volnomyšlenkářský pohled na svět mi zajistil, pravda sice kapku 

naivní, ale zato bezchybná pracovní léta. Velký zlom přišel až s mou čtvrtou zkušeností v Anglii. Ta byla negativitou 

úplně nasáklá. Všechno bylo špatně. Bylo to vůbec poprvé, kdy jsem nechápala, co se mi to děje a proč jsem tam tak 

strašně nešťastná. 

 

Představovala jsem si to jinak 

 

Plánovala jsem si, jak se tam seznámíme se super Angličany a ti nás budou vděčně provádět po okolí. Jak budu 

raketově zlepšovat angličtinu. Jak budeme jezdit ve volnu po hradech. Chodit pravidelně cvičit, zdravě jíst a jak moc 

si tu zimní atmosféru užijeme. Vůůůbec! No vůbec nic z toho se nekonalo! Vzdálenější od mého plánu realita snad už 

ani být nemohla. A mohu si za to samozřejmě sama. Netuším, proč jsem tak automaticky předpokládala, že to bude 

zase super. V práci, co mě vždy bavila, jsem na směně odpočítávala minuty. Místo vřelosti místních lidí jsem byla 

v šoku z jejich chladného chování. Místo zábavy jsem večer seděla na pokoji a přemýšlela, proč nás tak strašně 

nesnášejí. Celé to místo se mi příčilo. Špatná sestava, bohužel. A lidi udělají nejvíc. Teď už chápu, proč se říká, že 

není důležité kde jsi, ale s kým. 

 

Krutá realita byla ale kombinací více věcí najednou. Když jsem na jaře s nadšením cestu plánovala, byla jsem 

evidentně v jiném rozpoložení než v době, když jsem na ni o půl roku později vyrážela. Na jaře to byly velké oči. Po 

ledové zimě mi v představách krásná Anglie jenom vzkvétala. A nechtělo se mi hned po státnicích do práce, nutno 

dodat. Takže jsem si naordinovala Španělsko na léto a hned potom Anglii na zimu. V září po příjezdu jsem ale chtěla 

být po tolika měsících pryč zase doma. Z představy, že jenom vybalím, vyperu a znovu zabalím, se mi dělalo nevolno. 

Bylo toho už na mě moc a já se to bála přiznat. Po celém létě uklízení jsem se cítila jako popelka a už jsem se vůbec 

nebránila myšlence zapíchnout to v nějaké útulné kanceláři. No a přesně tato kombinace byla už předem odsouzena 

k fiasku. Vysnila jsme si příběh, jenže on si dovolil žít svým vlastním životem. 



 

Malá rada ode mě 

 

A to je nádherný příklad toho, jak funguje realita a naše představa. Já si z toho celého vzala jedno malé ponaučení. 

Netroufám si už do detailu všechno plánovat. Nedržím se svých romantických představ, protože on si to stejně život 

udělá po svém. A mě, pobíhající okolo a hroutící se, že takhle to přece být nemá, k tomu vůbec nepotřebuje. 

 

V dnešní digitální době nás může velmi lehce mimo realitu cokoliv svést. Všechny ty Instagramy, TikToky, Youtuby, 

Facebooky a další, ne úplně věrně realitu odrážející sítě a média. Pokud jedeš do zahraničí pracovat, předem počítej 

s tím, že na místa, kde je ten zapomenutý ráj z fotky, se jen tak nedostaneš. Odjel jsi za prací a kolem ní a jejího 

párkilometrového okruhu se také bude osmdesát procent tvého času točit. To bude tvá realita. Budeš trávit nejvíc času 

v zaměstnaneckých prostorách. Takže v místech, o které se majitelé starají ze všeho nejméně. Z pohledu zákazníka 

nejdou vidět, proč by se do nich tedy mělo investovat. Buď na nevábné pracovní prostředí připravený, protože to 

přijde. 

 

Ale je tu ještě spousta dalších věcí, v čem se může zásadně lišit tvá představa od kruté reality. Můžeš být zklamaný 

náplní práce, ne zrovna kvalitní a chutnou stravou od zaměstnavatele, ubohým ubytováním, pracovní dobou, kvůli 

které nic nestíháš, okolím, kde zhola nic není. Proto vždy očekávej míň. Raději se nech překvapit příjemně a tancuj 

pak radostí na stole, než si potají tiše poplakávat na pokoji. 

  

12) Co si tam uvědomíš 

Než jsem odjela do zahraničí poprvé já, nevěděla jsem, co chci v životě dělat. Byla jsem potrefená puberťačka a tato 

otázka mě doposud míjela hodně velkým šišatým obloukem. Nebo jsem se jí vyhýbala já? Tehdy jsem prostě ještě 

nevěděla, čím chci být, až vyrostu. Ani jsem neměla ponětí o tom, jak to chodí jinde ve světě a jaké super možnosti na 

mě ze všech stran číhají. Neměla jsem kromě svých známých, ze stejnýho prostředí samozřejmě, žádné jiné pořádné 

srovnání. A právě mé první léto v zahraničí mi hodně otevřelo oči. 

Myslím si, že pokud si nezkusíš život jinak a jinde, nepřijdeš na to, jestli jsi doma spokojený. Můžeš se donekonečna 

porovnávat s kamarádem z druhého konce města, ale co širší srovnání? Mezinárodní srovnání? Třeba ti doma nic 

nechybí a můžeš se hrdě poplácat po zádech, jak dobře sis to zařídil. Nebo právě díky tomu zjistíš, že by to šlo udělat 

i lépe. A jestli už teď nemáš doma stání, jen tápeš, kterým směrem se vydat a odkud začít, pak právě čteš knihu, která 

ti říká, jakou příležitost díky dveřím do světa práce v zahraničí máš. 

S novým prostředím přirozeně přicházejí i nové myšlenky. A i ty budeš mít hlavu jako balón, plnou nových nápadů 

a úvah. Většinu z nich sice vypustíš, ale pár se ti jich v paměti uchytí tak, že tě budou ovlivňovat ještě dlouho potom, 

co se vrátíš zase zpátky. A to jsou ony. To jsou ty správné myšlenky. To je ten podnět, na který jsi tak dlouho čekal. 

A třeba jako já i ty zjistíš, že: 

 Už víš, jak má vypadat tvá budoucí práce 

V zahraničí si zkusíš ledacos. Práci nejspíš takovou, jakou bys u nás opovrhoval, jenže tam to bude tvůj každodenní 

chléb. Tvá práce může být fyzicky náročná. Můžeš být v bezprostředním kontaktu s naštvanými nebo prudícími 

zákazníky. Nosit uniformu, která tě bude všude škrtit a štvát. Být celou směnu venku, v nesnesitelných vedrech nebo 

šílené kose. Zavřený v prostorách, kde je moc dusno, vlhko, prašno nebo smrad. Mít sice pohodičku, lehárko, ale čas 

se ti proto neskutečně povleče. 

Ať už bude tvůj job jakýkoliv, na něm si krásně vyzkoušíš, co ti vyhovuje a co naopak vytáčí. A zčistajasna víš, že 

práce mezi lidmi pohoda, ale práce venku už ne. Že sedavá je nuda, takže příště něco akčnějšího. Že fyzická ti nevadí, 

ale dohadovačky se zákazníky už nikdy. Přijdeš si tam prostě na to své. A než se vrátíš zpátky domů, budeš mít o dost 

jasnější představu, jak má tvá budoucí práce vypadat. 

 Jsi tolerantnější k cizincům a jejich kulturám 

Když na cestách potkáš, promluvíš, nebo dokonce pracuješ a bydlíš s cizincem, dozvíš se od něj mnohem víc, než co ti 

kdy řeknou články na internetu nebo reportáže v médiích. Můžeš se ho vyptat na vše, co tě o jeho zemi nebo víře 

zajímá. A udělat si svůj vlastní obrázek. Protože ten, který je nám překládán, nemusí stoprocentně odpovídat 



skutečnosti. 

Podle mě je úžasné, že nám dnešní doba dovoluje potkávat lidi, co pocházejí třeba z odlehlých a tisíce kilometrů 

vzdálených míst. Tvůj nový kolega může být původem z africké vesnice, z indonéského ostrova, asijské metropole 

nebo Blízkého východu. Články o kulturách, které jsme ještě před pár lety hltali v cestovatelských časopisech, teď 

klidně můžeme sami psát. Máme šanci všechny tyto zajímavé lidi nejen vidět, ale také si s nimi popovídat, strávit 

nějakou dobu a možná i s nimi bydlet. Pak jsme schopní se do toho koukajícího človíčka stojícího přímo naproti nám 

vžít a pohlédnout na svět také jeho očima. Nemusíme se vším souhlasit, o tom to není. Ale můžeme toho dost 

pochopit a být pak k nim i jejich kulturám o špetku tolerantnější. 

13) Vychytej správné načasování 

Mladí toho snesou víc 

 

Tohle je asi jasné. Mladí lidé toho daleko víc snesou. Lépe zvládají fyzickou zátěž i psychický tlak. A mám podezření, 

že ten adrenalin i záměrně vyhledávají. Jsou soutěživí, akční a zvědaví. Tudíž naprosto přizpůsobiví všelijakým 

podmínkám. 

 

Docela dobrým příkladem je bydlení. Na začátcích musíš sáhnout po variantě sdíleného ubytka. Je levnější, ale má své 

mínusy. Nesmí ti vadit všudypřítomný binec, protože panuje obecně známé pravidlo, co není moje, neuklízím. Nesmí 

ti vadit ani smrádek a hluk, protože se na ubytování paří. Neměl by ti vadit nedostatek soukromí, protože se tam 

motají i tváře, které jsi jaktěživ neviděl. Nesmí ti vadit ani nepohodlí, nedostatek spánku a ne zrovna kvalitní 

jídelníček. 

 

Ohledně práce by se také pár otazníčků našlo. Neměla by ti vadit ani nekvalifikovaná a ne zrovna dvakrát důstojná 

práce. Roztahaná pracovní doba, kdy ti zbude jen minimum času na sebe. Nebo situace, kde ti dá vedoucí jasně 

najevo, kdo je tady pánem. Z takového zaměstnání si toho do budoucna moc neodneseš, to je evidentní. O tom to ale 

není. Jde tu totiž především o zkušenost životní, a tak je to celé potřeba i brát. 

Nenech se vystresovat okolím 

Nenech se vystresovat tím, že jsou tví spolužáci, kamarádi, sestřenice, bratranci, vrstevníci a kdovíkdo další v tuto 

chvíli někde. A že ty musíš být divný, protože jsi zase tady. To, co oni teď prožívají a řeší, k tobě přijde později. Věř 

tomu, že až na to bude správný čas, přijde to samo, a když ne, asi to nebylo nic pro tebe. Co by ale bylo horší? Kdybys 

tu správnou dobu zaspal. Promarnil šanci, i když sis to přál. Vymlouval se na věci, které ti teď přijdou naprosto 

nedůležité.  

Kdy je ten správný čas 

Práci v zahraničí doslova na každém kroku pronásleduje nekomfort. A ten bohužel není pro každého. Tyto 

nepříjemnosti většinou ale ještě nevadí mladým lidem. Moc si ale neumím představit, jak by se na to tvářil ten, který si 

už hezkých pár let sám vydělává, má u nás slušnou práci a žije ve svém vlastním bytě. I kdyby potřeboval změnu jako 

sůl, tento způsob by ho asi neoslovil. Byl by zklamaný, až vyděšený svou mylnou představou. Dokážu si docela živě 

představit, jak by se tam asi chudák cítil. 

Musíš zkrátka pro svou cestu vybrat vhodnou dobu. Ale kdo ji udává? Kdo poradí, kdy je pro tebe ten nejlepší čas? 

Existuje snad věková tabulka, křivka nebo průměrné věkové doporučení? No, zkus hádat. Můj správný čas na tyto 

cesty přišel ve studentském věku a já to u sebe poznala. Nemusela jsem se ovšem nijak moc snažit, táhlo mě to ven 

jako magnet. A děkuji za to, že jsem z tohoto období vyždímala maximum. I když jsem si ještě nedávno, u psaní 

knihy, vyzkoušela pár dalších, kratších jobů v zahraničí, už nikdy to nebylo jako dřív. A teď už asi všichni víme proč. 

 

 

 

 



2. část – Možnosti 

1) Co všechno můžeš v zahraničí dělat 

Chtěla bych ti tu ukázat, jaké super možnosti v dnešní době ve světě máme. A dokázat ti, že si tu můžeš vybrat 

minimálně jeden způsob, jak toto vše, o čem tu už celou věčnost píšu, zažít. Chtěla bych, aby sis při listování těmito 

pár stránkami vybral job, který tě láká a který by ti dokonale padl.  

I když by bylo super, kdyby sis tu svou ideální práci našel, zůstávám realista. Jestli si to ani po přečtení této kapitoly 

pořád neumíš jaksi živě představit a vidíš se za humny spíš nešťastný, job v zahraničí asi nakonec nebude nic pro tebe. 

I to je v pohodě. Prostě se na to necítíš, nebo to nesplňuje tvé potřeby. Možná tě tento styl cestování nenadchl, nechceš 

vystoupit ze své komfortní zóny, ani si zvykat na něco nového. Možná preferuješ budování kariéry u nás. Někdo je 

doma rád, má své jistoty a nevyhledává zbytečné komplikace. Což práce v zahraničí jednoznačně je. 

Pokud preferuješ job v rodině 

 au pair, pomoc v domácnosti, pečovatel, housesitting 

Pokud preferuješ job se zvířaty 

 práce na farmě, pet sitting, venčení mazlíčků 

Pokud preferuješ job s klienty 

 práce v hotelu, restauraci, baru, obchodě, parku, na lodi, delegát, průvodce 

Pokud preferuješ job venku 

 sběr ovoce a zeleniny, plavčík, práce v kempu, dobrovolnická práce 

Pokud preferuješ job v oboru 

 stáž, odborná práce 

Pokud preferuješ job v USA 

 work and travel, camp, au pair 

Pokud preferuješ job přes Working Holiday 

 Kanada, Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, Jižní Korea, Tchaj-wan, Chile, Izrael 

 

Práce na farmě 

Pod prací na farmě se ti může vybavit romantický obrázek tebe, ležícího při odpolední siestě na zeleném trávníku, za 

nádherného slunečného dne, zatímco se kolem tebe na louce spokojeně pase stádo ovcí. Nebo naopak obrázek tebe, 

v holínkách zabořených až po kotníky do bahna, napučeného, unaveného a durch promáčeného z nekonečného deště, 

a s vidlemi v ruce. Práce na farmě může být evidentně všelijaká, ale naštěstí nic není tak černobílé. Můžeš pomáhat na 

rostlinné, zvířecí nebo kombinované farmě. Ta může být určitým směrem zaměřená, například jen čistě ovčí, sobí, 

a podobně. Může to být ale i těžká práce na poli. Práce se zemědělskými stroji. Můžou tam vyrábět své produkty a ty 

s nimi budeš vypomáhat. Existuje spousta možností. Záleží, na jakou nabídku narazíš. 

Můžeš vycestovat s agenturou, nebo hledat na vlastní pěst. Nicméně v obou případech bude potřeba nějaká ta 

předchozí zkušenost. Farmáři vesměs upřednostňují pracanta zdatnějšího, zkušenějšího a samostatnějšího. Obecně 

bych ti doporučila jet spíš severněji. Norsko, Island, Irsko nebo i to Švýcarsko. Předpokládám, že se tam nejedeš sedřít 

proto, aby ses někde na jihu za pár euro opaloval, ale hlavně pro slušné peníze. Takže severské země za mě ideální. 

Finanční náročnost: Tento typ práce je ale náročnější. Buď tě bude stát agentura, co ti práci najde, nebo to stejně 

utratíš na místě při hledání. Jestli si ovšem práci najdeš přes internet a po příjezdu začneš pracovat ode dne číslo jedna, 

pak je tu reálná šance, že tolik neutratíš. Tento job klidně doporučím i začátečníkovi. Na farmě budeš mít vše k přežití 

nachystané a farmářovic rodina se o tebe určitě hezky postará. 

Výhody: Když si vybereš dobrou zemi, bude to zlatý důl. A hodně farem potřebuje výpomoc celoročně. Takže pokud 

se už na podzim nevracíš do školy, létem to nekončí a v práci můžeš pokračovat i přes zimu. Pro tebe je nespornou 



výhodou hlavně to, že máš bydlení a jídlo zajištěné. Což je samozřejmě mnohem levnější, než kdyby sis ho platil 

někde bokem sám. 

Nevýhody: Hlavní nevýhoda je asi jasná. Tato práce není pohodička. Je to dřina. Práce venku se musí udělat, i když 

prší, sněží, je zrovna minus deset, nebo vedro na padnutí. A jestli nejsi zvyklý na život na farmě, mohlo by ti být líto 

zvířat, o které s takovou láskou pečuješ, a pak je musíš porážet. Pokud zvířata miluješ a tohle je ti proti srsti, na farmu 

asi nejezdi. 

Práce na lodi 

Práce na lodi, nad tím jsem přemýšlela už mockrát. Ale vždy mě zastavil jeden jediný malinkatý, ale přesto důležitý 

fakt. Mně je totiž na lodích strašně špatně. Takže kdybych třeba zrovna obsluhovala hosta a nějaká ta větší vlnka se 

náhle přimotala pod loď. Upps. Tímto uvědoměním pro mě navždy zhaslo světlo naděje mé vysněné budoucí kariéry 

na moři. To ale nemusí být tvůj případ. Práce na lodi zní velice atraktivně, vznešeně, nóbl i záviděníhodně dohromady. 

Představa, jak tam chodíš krásně upravený, v čisťoučké voňavoučké nažehlené uniformě, vždy šarmantní, zábavný 

a s širokým úsměvem na rtech. No, ale psala jsem představa. Realita je spíše taková, že chodíš nevyspaný, unavený, 

s dva dny nepranou košilí a dobře naučeným úsměvem. Teď jsem se v tom tedy vyžila. 

Můžeš si vybrat říční nebo zaoceánské lodě. Říční se plaví jen tady po Evropě. Jestli nejsi žádný troškař, klidně si 

vyber zaoceánskou. S kinem, divadlem, saunami, bazény, knihovnami a vším možným na palubě. Kam se ale v rámci 

pracovního nasazení nejspíš vůbec nepodíváš. Většinou si zaměstnavatelé potrpí na dodržování smluv, takže se upíšeš 

na celou plavební sezonu, která trvá tak plus minus šest měsíců. Samozřejmě nikde tě nemohou držet, ale kontroluj si, 

co podepisuješ. Jestli náhodou při předčasném ukončení neplatíš nějaké pokuty. Na nohou jsi v obou případech tak 

jedenáct hodin denně, celých sedm dní v týdnu. Jsi tam za prací a na lodích je tato pracovní doba běžnou realitou. 

Agentura ti zařídí úplně vše, hlavně podklady pro víza, pokud je potřebuješ. Takže rozhodně doporučuji jet s ní. 

S hledáním a obepisováním na vlastní triko bys u velkých lodních společností stejně jen těžko uspěl. 

Finanční náročnost: Zaplatíš menší poplatek agentuře, doktorům za všelijaké vstupní zdravotní prohlídky a dopravu 

na místo, odkud loď vyjíždí. Což se tedy může prodražit, pokud sis vybral plavbu třeba po Karibských ostrovech. 

Jídlo a bydlení v kajutce máš ale zadarmo. Práce je jinak ohodnocená slušně, takže to přiláká spoustu zájemců. A 

pokud ti nevadí být několik měsíců mimo pevnou zem a dny na moři miluješ, mohl by ses právě na loď docela hodit. 

Výhody: Leckam se podíváš. Budete kotvit na super zajímavých místech a ty si určitě utrhneš nějakou tu hodinku, 

abys pobřeží prozkoumal. Za tyto destinace lidi platí těžký balík. A ty se tam jen tak zničehonic doplavíš a budeš si 

tam půl dne bloumat a užívat si. Během práce také poznáš spoustu mladých kolegů, kteří budou žít v té plavící se 

kráse s tebou. Vás zaměstnanců tam budou stovky, což je podle mě jedna z nejlepších věcí, co tam zažiješ. Také 

nemáš velké vstupní náklady a i výdělek je jasné plus. 

Nevýhody: Jsi na moři, takže s prací nemůžeš jen tak ze dne na den skoncovat. Letenka zpět domů se ti bude 

z nějakého letiště u přístavu shánět hůř a samozřejmě se od toho bude odvíjet i její cena. Pracovat tolik hodin denně je 

náročné, ale i na to se dá časem zvyknout. Nevýhodou je za mě spíše klaustrofobní atmosféra a možnost propuknutí 

mořské nemoci. S tím mám tedy pár osobních zážitečků a věř mi, že to tedy opravdu nechceš. 

Delegát 

Dělat delegáta je pro hodně lidí snem. Při představě takové senzační práce jim svítí srdíčka v očích. Delegát je 

zástupce cestovní kanceláře. A ta se tam potřebuje o své klienty špičkově postarat. Jsou vysláni jako sezonní 

pracovníci do nádherných a atraktivních dovolenkových oblastí. Ten se má, že si půl roku žije v takovém slunečném 

ráji, že? No, to tedy. Jenže to je kapku zkreslená představa. Delegát toho má v rušné sezoně na starosti tolik, že mu 

i přes to vedro venku běhá mráz po zádech. Řeší transfery klientů na hotely, organizuje informační schůzky, domlouvá 

a jezdí na fakultativní výlety, pendluje mezi klienty, hotely, letištěm a hlavně. Hlavně hasí problémy, co lidé vymyslí. 

A že se jich u jediného náročnějšího dovolenkáře kolikrát najde! Na delegáta klienti číhají a útočí ze všech stran 

a vysávají ho zaživa. Chtějí zkrátka za málo peněz hodně muziky. Ach, ta naše krásná povaha česká. 

Finanční náročnost: U práce delegáta je poměrně nízká. Nemáš téměř žádné vstupní náklady. Pracuješ ale na 

živnostenský list, což se ti na sociálním a zdravotním pojištění prodraží. Takže pozor, ať nejsi při pohovoru touto 

zásadní informací zaskočený. Určitě také potřebuješ zkušenosti a předchozí praxi. Cestovky bez ní málokoho do svého 

rybníčku vpustí. Tento job bych proto doporučila lidem s pevnými nervy. Těm, co jsou samostatní, odolní, mají 



dobrou vyřídilku a problémy řeší s ledovým klidem. 

Výhody: Delegát tráví celé měsíce v úžasné přímořské lokalitě. Nejeden by mu to mohl závidět. A cestovka mu určitě 

zařídí i krásné ubytování zadarmo. A tím nekončíme. Má také k dispozici firemní auto, protože se hodně přesouvá 

a pendluje. Ani finančně na tom není zrovna nejhůř. Fixní plat sice nic moc, ale provize z fakultativních výletů, na 

které batůžkáře doprovází, jsou už o dost zajímavější. 

Nevýhody: Tato placená „dovolená“ není zrovna ta nejpohodovější. Delegát musí být pořád k dispozici. Vyjet si na 

celodenní výlet na hodně vzdálenou pláž, opíjet se tam drinky a nemyslet na práci? Tak to bohužel nehrozí. Nejen 

proto, že řídí a je zodpovědný, že ano. Ale i z toho druhého důvodu. Za delegáta žádný záskok není, takže termín den 

volna pro něj hezkých pár měsíců neexistuje. A kdyby se náhodou stalo něco neočekávaného, neměl by se raději moc 

vzdalovat. Aby mohl v situaci kdykoliv pohotově asistovat. Chudák většinu svého času stejně řeší jen problémy 

a stížnosti klientů. Nelíbí se jim pokoj, výlet, snídaně, patník na ulici? Zavolá se delegát. A aby se předešlo 

reklamacím po návratu, snaží se samozřejmě co nejvíc jejich speciálních požadavků vyřešit přímo na místě. A to je to 

gró jeho práce. 

1. 7. Job přes Working Holiday 

Nový Zéland 

Spousta mladých si přeje Zéland procestovat. Vše si pomalinku projet a ideálně vidět oba ostrovy. Ale řeší jednu věc. 

Jak to udělat, aby mohli pohodlně dlouhodobě cestovat a zároveň si náklady alespoň částečně financovat? Pak přichází 

na řadu čtyři magická slůvka. Working Holiday Nový Zéland. Skvělá varianta pro lidi, kteří chtějí cestování 

kombinovat s prací. Věkové omezení je tady do pětatřiceti a roční kvóta pro velký zájem každoročně poměrně 

nedostačující. Tak to bude boj. 

O víza se žádá elektronicky a registrace se otevírají na jaře. Každý rok je to v jiný den, takže je potřeba si to hlídat. 

Nejdřív ze všeho se zaregistruj na stránkách novozélandského imigračního úřadu a založ si tam svůj účet. Až pak 

můžeš žádat. Je o ně tedy brutální rvačka a během pár minut jsou pryč. Systém je v tu chvíli extrémně přetížený, 

pomalý, různě se zasekává a padá. Takže se obrň trpělivostí a pro jistotu to vyplňuj na více zařízeních. Prý je i 

mnohem lepší a statisticky úspěšnější žádat z Austrálie, jelikož je k Zélandu blíž. Pokud tam máš náhodou nějaké 

známé, určitě je popros o pomoc. A jestli se ti ve finále podaří proklikat až k platbě a tu úspěšně odešleš, máš téměř 

jistotu, že víza jsou tvoje. Celý proces jejich získání je ale kapku složitější a tady na to není dostatečný prostor. 

Každopádně na stránkách www.czechkiwis.cz je to vše krásně a přehledně popsané a vysvětlené. Tak se na ně určitě 

podívej.  

Jinak práci si hledáš většinou až tam a nejčastěji jsou to samozřejmě sezonní joby v zemědělství. Takže sběr ovoce, 

zeleniny, všelijaké trhání. Na farmách pracuješ jen krátkodobě a hodně se přesouváš. Sběr je nárazovka, takže až se to 

vše posbírá, posuneš se zase o políčko dál. Mlaďoši si často domlouvají pracovní maraton, tak dva tři měsíce v kuse. 

A než se pustí do dalšího kolečka, dáchnou si cestováním a poznáváním této kouzelné hobití země a jejích exotických 

ostrovních sousedů. Jinak bydlení i jídlo si zařizuješ samozřejmě sám. U farem a sadů jsou k tomu určené kempy, kde 

to můžeš doslova zakempit, a jsou buď zdarma, nebo placené. Ty zdarma ve vybavení samozřejmě pokulhávají, tipuji, 

že je to nějaká obydlená louka. Placené mají alespoň sprchy, malou kuchyňku a nějaké to jednoduché zázemíčko. 

Hodně lidí na začátku zainvestuje a pořídí si obytnou dodávku, anglicky campervan. Pak bydlí a cestují přímo v ní, 

což je podle mě praktické a hlavně naprosto boží! Nicméně pokud campervan pořizovat neplánuješ, jsou i sady, které 

ti zařídí jak ubytování, tak každodenní svoz do práce i zpět. Paráda, no ne? 

Finanční náročnost: Je vyšší, jako u všech těchto zaoceánských vízových programů. Jen samotná letenka je palba. 

Takže je jasné, že na Zéland nemůžeš odjet impulzivně a bez peněz. Smutný fakt, ale asi lepší, než to špatně 

propočítat a trýznit se tam hlady. Tuto organizačně náročnější variantu doporučuji zkušenějším cestovatelům, ale ani 

začátečník se po dobré přípravě neztratí. Můžeš poprosit o pomoc agenturu, nebo se do toho pustit sám. Jsem si jistá, 

že to zvládneš. 

Výhody: Je to jedinečná možnost, jak pomalinku projet tyto nádherné smaragdové ostrovy a zároveň neutratit jmění. 

A nepojedeš v tom sám. Přes tisíc mladých lidí jen od nás tam stejně jako ty dorazí poprvé. A na farmách na sebe 

budete opakovaně narážet. Podle mě je výhoda i to, že nestrávíš celou dobu na jednom místě. Uvidíš, poznáš 

a vyzkoušíš si toho mnohem víc. No a angličtina a hezký výdělek jsou už jen třešničkou na dortu. 

http://www.czechkiwis.cz/


Nevýhody: Bohužel i toto vízum dostaneš jen jednou v životě. Když ho získáš a nevyužiješ, za prací se tam už nikdy 

nepodíváš. Pokud se samozřejmě podmínky vstupu v budoucnu nezmění. Také je nevýhoda v tom, že pokud vás o 

vízum žádá víc, jeden jej třeba dostane, další ne. Jenže přikleplé už běží. Práce je podle mého názoru též dost náročná. 

Protože celý den něco natažený trhat, nebo ohnutý sbírat, je dřina. Na druhou stranu někomu může čerstvý vzdoušek 

a taková svižná rozcvička vyhovovat, proto se to nedá asi zobecňovat. Takže když to tu shrneme, program je super, ale 

finančně i organizačně náročnější. Úplným cestozačátečníkům by to tedy mohlo připadat malinko dramatické. 

2) S agenturou, s organizací, nebo sám? 

Jak sis před chvilkou přečetl, existuje obrovská spousta variant, co si můžeš v zahraničí vyzkoušet. Ideálně ještě 

předtím, než nadobro zasedneš k pracovnímu stolu. Jak jsem to vše skládala dohromady, byla jsem i já sama 

překvapená, kolik zajímavých možností dneska máme. Ale zároveň mě to tedy malinko deptalo. Střídavě jsem upadala 

do depresí a radostných stavů, v přímé závislosti na tom, co z toho jsem si stihla vyzkoušet a co jsem už navždy 

prokaučovala. Proč nemůžu být bezstarostným dvacetiletým studentem napořád? No nic, to teď stejně nevyřeším. 

Takže jdu raději probrat další důležitou otázku. Jít do toho sám, nebo s agenturou? 

Jestli čekáš jednoslovnou odpověď a instantní řešení, možná tě teď zklamu nebo až naštvu. Jenže tato otázka je vážně 

složitější. Je to celé moře otázek, na které si musíš odpovědět především ty sám. Třeba jako: Jedeš do zahraničí 

poprvé? Na jak dlouho? Co tam budeš dělat? Máš už nějakou pracovní zkušenost? Do jaké země cestuješ? Je 

bezpečná? Domluvíš se? Vyrážíš sám nebo s kamarády? Znáš tam někoho? Už tam někdo z tvého okolí byl? Dokážeš 

si zjistit všechny informace sám? Vyřešíš problém v cizím jazyce? Dohledáš si informace na zahraničních webech? 

Zařídíš si ubytko? Oběháš úřady? Potřebuješ agenturu kvůli vízům? No, a takto nějak bych mohla pokračovat ještě 

hezkých pár řádků. 

Co bys měl vědět o agentuře 

Pokud se rozhodneš pro agenturu, udělej si průzkum toho, co je schopná zařídit a co už není v jejích silách. Mylně se 

totiž zájemci domnívají, že agentury jsou všemocné. Nemůžeme chtít zázraky a ne na všechno mají pravomoc. 

Například bezpečně ti zajistí podklady pro víza. Jestli je ale na ambasádě dostaneš, záleží už čistě na tobě. Ambasáda 

je sólo hráč, a i kdyby se slečna z agentury stavěla venku před budovou na hlavu a prosila úředníka za dveřmi, 

výsledek tvé žádosti opravdu neovlivní. 

Také je důležité si uvědomit, že i tam jsou obyčejní smrtelníci, a ne všechny tvé požadavky dokáží stoprocentně splnit. 

Pokud máš představu takovou, že vás umístí tři kamarády spolu, všechny s tragickou angličtinou, v nejnižší sezoně, do 

hodně specifické lokality, a ještě k tomu na lukrativní práci, ehm. To asi nebudeš s výkonem agentury moc spokojený. 

To je totiž nadlidský výkon. Agentura pracuje s kombinací požadavků jak tvých, tak zaměstnavatelů. A kde není 

poptávka, není ani nabídka. 

Proto se stává, že je umístění podle požadavků v podstatě nereálné, a ať se agentura snaží sebevíc, nic nenajde. A věř 

mi, že se snaží. Jsi její zákazník a všichni do jednoho mají zájem na tom, abys byl spokojený. Neznám snad nikoho, 

kdo by rád řešil problémy a uklidňoval nešťastné klienty. Proto měj reálné požadavky a buď i trošku sebekritický. 

Pomůže to hlavně tobě, že nebudeš po velkém očekávání výsledkem nakonec zklamaný. 

Užitečné rady při pohovoru 

Pokud už jsi v zařizování místečka pokročil a čeká tě teď se zaměstnavatelem interview, mám tu pár tipů. Při 

pohovoru s budoucím šéfem se snaž zapůsobit, jak nejlépe dokážeš. Buď milý, hlavně klidný a co nejvíc se usmívej. 

Takže takové ty řeči, které nemá nikdo rád. Teď vážně. Zaměstnavatelé jsou zvyklí mluvit s lidmi, kteří se třepou 

nervozitou a u pohovoru jim jako zázrakem klesne úroveň jazyka o tři stupně. Takový stres má každý druhý, ale je 

úplně zbytečný. Naproti tobě sedí také jen člověk, který třeba neměl nejlepší ráno, je unavený z práce a z vedení 

pohovoru je nervózní možná ještě víc než ty. Třeba si před chvílí vylil kafe do kalhot a ve snaze to zamaskovat řeší 

spíše tento svůj trapas. Co ty víš. Daleko víc ho zaujmeš upřímným zájmem o práci a úsměvem, než kostrbatě 

naučenými větami a vážnou strnulou tváří. 

U pohovoru máš jedinečnou příležitost se zeptat na vše, co tě o práci zajímá. Využij toho. Vyzvídej, jaké bude 

bydlení, kde budeš jíst, jaká bude pracovní doba, co směny, dny volna, přesčasy, kolegové, náplň práce, co se dá dělat 

v okolí, jak daleko je to od města nebo přírody, jak se tam dá veřejnou dopravou dostat. Kdy jindy chceš toto vše 

zjistit? Ještě než honem rychle nepříjemný rozhovor ukončíš a s vydechnutím si otřeš zpocené čelo, zatni zuby. Co ti 



ještě není jasné, ptej se dál. Sepisovat potom tisíc dodatečných otázek v deseti slohových e-mailech fakt nevypadá 

dobře. Přece nechceš rozčilovat šéfa ještě před svým příjezdem. 

3. část – Vyráží se na cestu 

 

V této části knihy se budu věnovat hlavně praktickým věcem. Konkrétním postupům, co a jak zařídit, kde si co zjistit, 

co si pohlídat. Třeba co vše musíš udělat, ještě než do zahraničí vyrazíš. Kde najdeš podmínky pro práci v zemi, kam 

cestuješ. Jaké formuláře po návratu dokládáš na úřadech a pojišťovnách. Nebo jak se konečně zorientovat ve 

zdravotním, sociálním a cestovním pojištění u nás i v zahraničí. Také ti poradím, jak být v zahraničí úspěšný, jak se na 

cestu nejlépe vybavit a co dělat, když nastane průšvih. Na tohle všechno ti tu dám odpověď. Tato kapitola bude 

nadupaná samými užitečnými informacemi, které ti před cestou pomohou. A konečně si uděláš ve věcech jasno. Jsi 

ready? 

 

3) Co nezapomenout vzít 
 

Jsem si jistá, že na většinu věcí myslíš. Možná tu ale objevíš jednu dvě věci, na které bys v tom shonu mohl teoreticky 

nějakým záhadným způsobem zapomenout. A pak se při bezesných nocích chytat za hlavu, jaké potíže ti taková 

drobnost způsobila. Potom jsem tu ještě já. Jako taková poslední záchrana. Co já do kufru už dávno necpu a na co si 

naopak dávám extra pozor? 

 

Oblečení 

Na mých cestozačátcích jsem s sebou vozila obří kufr. Narvaný k prasknutí. Já ale všechen ten poklad uvnitř 

potřebovala! Byl tehdy půjčený od mamky. Ona měla totiž novoučký, voňavoučký a krásňoučký. Jenže tomu krasavci 

bohužel z kapacitních důvodů ruply na bokách švy a kolečka měl sešmirglovaná tak na krásnou půlku. Za výhodou ale 

stále považuji fakt, že jestli na letištích s kufry opravdu házejí, tak s tímto se jim to rozhodně nepovedlo. A jestli ano, 

osobně bych si toho ramba chtěla kolem dokolečka obejít a prohlédnout. 

 

Dokonce ani na své třetí velké cestě jsem se nepoučila z předešlých hrůz, kdy jsem byla z toho monstra vysílená a na 

pokraji zhroucení, a udělala to znovu. Dokonce to zašlo tak daleko, že mně jediné musela na lodi do schodů pomáhat 

posádka o dvou chlapech. Ten první se pod ním vyvracel jako po slušné párty a druhý ho zespodu jistil, asi kdyby se 

vyvrátil nebezpečně moc. Tehdy jsem se nad sebou poprvé hluboce zamyslela. Druhý aha moment přišel hned při 

vybalování na pokoji, kde jsem svou poličkovou skříň sdílela s novým spolubydlícím. Jeho veškeré oblečení bylo 

poskládané ve třech úhledných mini komíncích v jediné poličce. Já zabrala zbytek skříně. Pět polic, odkud mi hadry 

přetékaly ven. V létě! 

 

Upřímně, stejně jsem nakonec nosila jen pár svých oblíbenců a zbytek na sebe vzala nanejvýš jednou. A mezi námi 

jen proto, abych z toho neměla tak špatný pocit. Být tebou, zjistím si co nejpřesněji počasí a zapřemýšlím, čím se tam 

chci bavit. Budu chodit běhat? Cvičit? Lozit po horách? Plavat? Podle toho bych zabalila jen to nejnutnější a hotovo. 

 

Doklady 

Už se dostávám k tomu důležitému, co se při balení nevyplácí podceňovat. Můžeš mít v kufříku nebo batůžku 

zabalené opravdu bezva vychytávky. Ale bez dokladů toto vše zůstane jaksi nevyužito a zanedlouho je budeš moct 

zase doma vybalit. Upozornila bych hned na tři věci, se kterými jsem se až překvapivě často setkávala v práci 

u klientů a které asi nejsou až tak samozřejmé, jak se na první pohled mohou zdát. 

 

První z nich je exspirace dokladu. Banálnost, že. Jenže možná proto se na ni tak zapomíná. Do některých zemí 

potřebuješ pas platný i několik měsíců po návratu zpět domů. A věř mi, že úředníky na letišti nebude zajímat zděšení 

v tvých očích, prošení, výmluvy ani vysvětlování následků. Doklady si s dostatečným předstihem pořádně zkontroluj. 

Kdybys přece jen tuto novinku zjistil, máš čas s tím něco udělat. 

 

Druhá je cestování jen s jedním dokladem. Pokud pojedeš jen na cestovní pas a občanku necháš doma, trochu riskuješ. 

V Česku můžeme mít vyhotovené dva platné cestovní pasy. Věděl jsi to? Pozor ale, v zahraničí to už tak obvyklé není. 

Když jsem omylem v Ománu předložila pas bez víza a hned nato vydolovala z kabelky ten správný, setkala jsem se 

s dost negativní reakcí místní úřednice a byla jsem považovaná za vysoce podezřelou. Jenže u nás to povolené je a je 

to obrovská výhoda. Každému doporučuji vyřídit. Ten druhý si dej při balení na jiné místo, nebo ho nech popřípadě 



i doma. Což je možná i lepší. Když ti totiž pas v zahraničí někdo ukradne nebo ho ztratíš, vaši ti ho mohou na novou 

adresu jednoduše poslat. Takže tam nemusíš složitě vyřizovat náhradní. Co potom dělat, když už se ti taková 

nepříjemnost stane, popisuji dál. 

 

A zatřetí si udělej kopie všech svých dokladů. Něco si vytiskni a vezmi s sebou. Další si pošli na e-mail, abys je měl 

k dispozici kdykoliv a kdekoliv online. A poslední várku nech doma. Nikdy nevíš, kdy se ti to shodí. 

 

Redukce do zásuvky 

Už víckrát jsem přišla na kouzlo této prťavé, zato lstivé věcičky! V Anglii, Americe, Asii, všude nás tyranizují jiným 

typem zásuvek. Proč nám to dělají? No, nedá se nic dělat. Tedy vlastně dá. Běžet do prvního elektra a správnou 

redukci do zásuvky si tam koupit. 

 

Abych tu nestrašila zbytečně. Ona se dá samozřejmě koupit i na místě. V těchto zemích jsou si své anomálie moc 

dobře vědomi a jsou na nepřipravené turisty zvyklí. Jenže třeba já nemám zájem první dny, kdy jsem ráda, že trefím 

na svůj pokoj, hledat ještě redukci. Nechci po všech čertech složitě nabíjet svůj telefon, když ho právě na začátku 

nejvíc potřebuju. Musím někam trefit, zjistit spojení, zavolat si. Takže jestli záměrně nevyhledáváš tento typ extra 

dobrodrůža, kup ji už doma, strč do batohu a máš to vyřešené. 

 

A ještě jedna věc mě k tomu napadá. Někde mají dokonce i jiné napětí a frekvenci proudu. Před cestou si to u své 

země na internetu raději zkontroluj. Na některých spotřebičích se dá napětí tlačítkem sice přehodit, ale zdaleka ne na 

všech. Tak ať se při prvním fénování vlasů nelekneš. 

 

4) Byrokracie 

 

Tato kapitola bude o tom, co a jak zařídit. Doma před odjezdem, po příjezdu na místo a až se přiřítíš zase zpátky. 

Nebudu ti lhát, začne ti teď akční období. Budeš hlavním hrdinou v nové bondovce. Zařizování, zjišťování, obíhání, 

obvolávání, stresík a tak. Byrokracie je otravná všude a bohužel jsem ještě nepřišla na způsob, jak se jí šikovně 

vyhnout. Až objevím zkratku, dám vědět. Ale ještě než se do toho všeho ponoříš, musím ti tu říct jednu věc. Musím tě 

upozornit, že tato kapitola tě opravdu bavit nebude. Věř mi, že ani mě u psaní nebavila. Proto doufám a věřím, že ti 

alespoň trošku pomůže. 

 

4.1) Co zařídit před odjezdem 

 

Řekněme, že ze všeho nejdůležitější je, se všude odhlásit. 

 Úřad práce 

Jestli jsi hlášený na pracáku, osobně nebo online jim oznam, že odjíždíš za prací do zahraničí. A od jakého data. 

Pošlou ti dopis s ukončením a vyřadí tě z evidence. Takto to stačí a máš to vyřešené. 

 Zdravotní pojišťovna 

Pak si musíš skočit na svou zdravotní pojišťovnu a odhlásit se tam. Pokud to udělat tedy můžeš, což vysvětluji dál, v 

kapitole „Co bys měl vědět o pojištění“. Ale teď dejme tomu, že můžeš. Jaký je postup? 

Pokud už máš práci zařízenou, dej jim kopii tvé pracovní smlouvy. Do češtiny ji nepřekládej, potřebují rozeznat jen 

tvé údaje. Netřeba se s tím víc piplat. Pak ti dají na vyplnění formulář „Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině“ 

(jen pokud cestuješ mimo EU), který podle smlouvy vyplníš a podepíšeš. Mimo jiné tam napíšeš i datum začátku 

práce, což je v podstatě datum odhlášení z pojišťovny. Na základě něj tě odhlásí. 

Pokud ještě práci nemáš, třeba že ji jedeš hledat na blint, ale rád by ses odhlásil už teď, samozřejmě můžeš. Pokud to 

ale takto předem udělat nechceš, nevadí, jde to i ze zahraničí. Jakmile si tam nějakou práci najdeš, pošleš pojišťovně 

smlouvu e-mailem. Nový job je ale třeba oznámit nanejvýš do osmi dní. 

Ve všech případech ale vracíš svou modrou zdravotní kartičku. Doporučila bych se odhlásit a odevzdat ji osobně na 

pobočce, než to pak složitě vyřizovat a posílat na dálku. Ale je to na tobě. O pojištění píšu víc ještě dál. Protože jak 

uvidíš, je to kapánek složitější. 



4.2) Co zařídit po příjezdu tam 

 

Státy EU a EHP 

 

 Pracovní povolení 

 

Díky vstupu do Evropské unie už není nutné vyřizovat pracovní povolení. Yes! 

  

 Identifikační číslo cizince 

 

Po příjezdu na místo si obstaráš identifikační číslo cizince, což jsi ty. Je to obdoba našeho rodného čísla a vyřizuje se 

na úřadě pro cizince. Vyplníš jejich formulář, předložíš doklad totožnosti a pasovou fotku. Někde se platí poplatek, 

jinde tě ušetří. Toto číslo pak budeš potřebovat ke všemu možnému. K založení bankovního účtu, k registraci do jejich 

zdravotního a sociálního systému (registruje tě zaměstnavatel), k získání daňové karty a tak dále. Takže pro tvou další 

existenci v zahraničí velmi důležité číslo. 

 

Pokud bude tvůj zaměstnavatel rozumný, poradí ti, co a jak dělat. Nebo tě rovnou na úřad vezme. Nás ve Španělsku 

hromadně naložil do auta ředitel, v Řecku zase hlavní recepční a zajeli tam s námi. Já toto rozhodnutí naprosto chápu, 

protože halda osmnáctiletých děcek by na úřadě, a ještě v cizím jazyce, nevyřídila ani do setmění pravděpodobně 

vůbec nic. Nepříjemné je, že někdy po tobě úředníci chtějí už v této fázi bankovní účet. Jenže v bance ti ho bez tohoto 

čísla vyřídit odmítnout. Senzační začarovaný kruh, že. Jak z toho ven? No, to netuším. Snad jen vysvětlovat 

a vysvětlovat, a jednu stranu ve finále uprosit. 

 Povolení k pobytu 

 

Dále při tvém pobytu nad tři měsíce žádáš v některých zemích o povolení k pobytu. U kratších a letních výjezdů se 

tím tedy nezatěžuješ. Povolení je různě dlouhé, stát od státu. Registruješ se k němu u místní cizinecké policie, 

popřípadě na imigračním úřadě. Budeš k tomu potřebovat vyplnit opět jejich formulář, dodat pasové fotky, doklad 

totožnosti a uhradit drobný administrativní úplateček. Tedy poplateček. Úplatky přijdou na řadu kdyžtak až potom. 

 

 Bankovní účet  

I tady samozřejmě budeš zakládat bankovní účet. Aby ti měly kam chodit tvé poctivě vydělané penízky, že ano. 

 

4.3) Co zařídit po návratu domů 

Ani po návratu z dálek nepadneš s hlubokým oddechem a čistou hlavou na postel. Po adaptaci zpátky v realitě tě 

čekají ještě další obíhačky. Tvůj úřadový maraton stále nekončí. 

 Daně 

 

Jestliže jsi pracoval v zahraničí, tak jsi tam zcela určitě platil daně. A ty byly dost možná vyšší, než bys platil u nás. 

Takže být tebou, pátrám po návratu z cest po možnosti jejich vrácení. V Česku máme uzavřené bilaterální smlouvy 

o zamezení dvojího zdanění. Nemáme tuto smlouvu se všemi státy na světě, ale s docela slušnou řádkou. Společností 

na toto specializovaných je spousta. Poradí ti, jaké dokumenty od tebe potřebují a jestli máš vůbec na vratku nárok. 

Můžeš si i sám orientačně spočítat částku, jakou bys mohl eventuálně dostat zpět. Existuje na to taková šikovná 

věcička, které se říká daňová kalkulačka. Na internetu je ti plně k dispozici. 

 

 Daňové přiznání 

 

V některých případech přiznání podat musíš, jindy sice ne, ale všichni si s tím tu práci velice rádi dají. Kouká z toho 

totiž šance získat zpátky pěkný přeplateček na dani. Takže bych si toto ke své zemi a situaci určitě zjistila. Pokud jsi 

v jednom roce vydělával ve více státech, otázkou je, kde jsi daňový rezident. Za rezidenta tě ten rok považují tam, kde 

jsi strávil a vydělával víc než 183 dní. Počet dní se ale může stát od státu maličko lišit. Takže se ještě pozeptej, kde 



máš přiznání vlastně podat, jestli vůbec. Zda u nás, nebo v zahraničí. A je důležité vědět, že v přiznání se zohledňují 

výdělky z celého světa. Jestli jsi tedy ten rok pracoval ještě v jiném státě, nebo i u nás v Česku, to vše tam musí přijít. 

Pokud v tom plaveš, což naprosto chápu, popros raději o pomoc daňového poradce. Nebo některou ze společností, co 

se vracením daní ze zahraničí zabývá. Bohužel se tu ale neodvažuji dát konkrétní tip na tu nejlepší. S žádnou totiž 

nemám přímo osobní zkušenost.  

 

Jak jsem psala už výše, na základě přiznání se vracejí daně, pokud ti na ně vznikne nárok. Dobrá zpráva je, že o 

vrácení můžeš žádat někde i pár let zpětně, když na to třeba zapomeneš, nebo o této možnosti v tu dobu ještě nevíš. 

Jenže i toto má háček. Pokud ti naopak vznikne z nějakého důvodu nedoplatek, úřad ti při nezaplacení s radostí napaří 

pokutu i úroky z prodlení. Proto to vyřizuj nejlépe hned po příjezdu a nenechávej to zbytečně dlouho vyšumět.  

 

6) Příprava na první dny 

 

První dny po příjezdu jsou zvláštní, trochu jako z jiného světa. Bude to boj a i ty budeš o své místečko tam bojovat. 

Upřímně, na většinu situací se připravit nedá. Vždyť nemáme ponětí, co nás čeká za pár minut v tramvaji, natož na 

cestách, kde je to ještě nevyzpytatelnější. Nic není jisté. Co ale jisté je, že se objeví situace, které jsi nikdy předtím 

neřešil a se kterými se budeš muset vypořádat. Proto jsem tu rozepsala i toto téma. Co tě pravděpodobně první dny, 

stejně jako devadesát procent dalších cestovatelů, potká? A co se s tím dá dělat? O tom si teď s tebou ráda popovídám. 

  

Mentalita lidí a kulturní šok 

Náš skvělý přítel internet nám toho o lidech a kulturách hodně prozradí. Pokud o to ovšem stojíme a na tento menší 

výzkum si uděláme čas. V Evropě jsme si podle mého názoru všichni plus minus podobní. Samozřejmě mentálně. 

Nějaké rozdíly by se našly, ale nemyslím si, že bychom mohli zažít opravdu velký kulturní šok.  

  

Alespoň já osobně tedy větší šok na našem kontinentu nikdy nezažila. Snad jen, že v jižních zemích čas plynul tak 

nějak pomalu, ležérně, žádný spěch, stres, všechno počká, vyřeší se maňána. V Anglii zase bylo chování lidí tak hezky 

královsky laděné, samé lovely a darling. A severněji v Dánsku mi přišli odtažití a chladní, všechno mělo řád a své 

místo. Ale pořád nic, co by mě bouchlo do zad a já se z toho týden vydýchávala. Zato v Asii, to byla jiná. Nepřišlo mi 

důležité předem pátrat po chování místních lidí. Odjela jsem absolutně neseznámená s poměry a jejich mentalitou. 

A to byla velká chyba. Místo užívání si exotiky jsem byla na plné čáře zklamaná. Nonstop totálně vytočená, iritovalo 

mě jejich chování, jak tam nic nefungovalo, jak jsem se tam necítila bezpečně a jak se mě snažili na všem odrbat. Byla 

jsem z nich naprosto vyřízená a doslova vyšťavená z vlastní energie, kterou jsem tam přijela paradoxně načerpat. No, 

s tím jsem tedy vážně nepočítala. 

  

Jenže to byl důsledek zkreslených představ. Fotky na Instagramu mi vymývaly hlavu a já vyhlížela ráj na zemi. 

Nebylo to moc chytré. Jeden by se až divil, že když už mám za sebou tolik cest, že se mi toto může stát. A vida, stalo. 

Nezjistila jsem si, co mám čekat, a pak přirozeně následoval jeden šok za druhým. Ale nemuselo to tak být. Protože na 

toto se připravit dá.  

 

Kulturní rozdíl může být ale i v mnoha jiných směrech. Něco u nás může být společensky běžným zvykem, jinde 

naprosté tabu. O něčem se u nás normálně bavíme, jinde raději pomlčet. Co se u nás nekonzumuje a jen z představy se 

nám dělá nevolno, je jinde delikatesou. Nad čím u nás jen mávneme rukou, jinde může být trestným činem. Co je u 

nás normální, jinde být opravdu nemusí. Na něco mohou být i extra citliví a na to bychom si měli dát obzvlášť pozor. 

Jenže samotné nás tyto věci asi jen tak nenapadnou. Proto před cestou nastudujme, co to půjde a čas nám dovolí. 

Využijme dostupných informací, ať se zbytečně nedostaneme do průšvihu, nepříjemných situací nebo prostě jen do 

parádního kulturního šoku.   

  

Krušné začátky 

Jestli jsi od první minuty svého příjezdu přesvědčený, že toto bude ta největší pecka, skvělé. Jestli ale takové štěstí 

nemáš a první dojem za moc nestojí, nenech se tím vykolejit. Ze začátku se všechno zdá o dost horší, než to ve 

skutečnosti je. Mně se také nelíbilo ubytko a fakt ani trochu špinavá a náročná práce uklízečky. Ale už druhý den, jak 

jsem se z toho vyspala a v hlavě se mi to rozleželo, to bylo v pohodě. Člověk si zvykne na ledacos. A jestli v tom 

dokážeš najít to dobré, do budoucna máš super průpravu. Ono to není napořád, dej tomu jen čas. V práci jsem měla 

probrečené telefonáty a e-maily plné paniky prakticky na denním pořádku. Hádej, kdy nejvíc? A pak se to záhadně 

spravilo. Další e-mail byl už veselý a nadšeně hlásal, jak moc si to tam užívá. 



 

7) Jak vyřešit problém 

 

Něco se může pokazit. A pravděpodobně i pokazí. Ale štěstí přeje připraveným. Věděl bys, jak řešit konkrétní 

problémy, pokud se jednoho dne vynoří? Že ne? Tak se tu pojďme na ty nejdůležitější a nejčastější honem podívat.  

 

 

 Máš zdravotní problém 

 

Na své zdraví musíme být maximálně opatrní všude. Je to to nejcennější, co na tomto světě máme. Nic víc už není. A 

v zahraničí bychom na sebe měli dávat pozor trojnásobně. Jsme v cizím prostředí, nevíme, jak přesně to v 

nemocnicích a u doktorů chodí, nepořešíme kolikrát zapeklitý případ jednoduše v češtině, nemáme tam k dispozici 

svého doktora, který nás skrznaskrz zná a ví, s čím se léčíme, ani tam nemusí zdravotnictví fungovat tak hezky jako u 

nás. 

 

K tomu se přidává i jiné podnebí, na které nejsme zvyklí, jiné infekční nemoci, riziková zvířata, potraviny, nepitná 

voda z kohoutku a další „nástrahy“. V civilizovaném světě se tohoto až tak bát nemusíme, ale tvůj job může být 

kdekoliv. Takže bych se zařídila zkrátka podle situace a místa, kam cestuji. Asi bych se ale nikde nehrnula do 

konzumace ne úplně lákavě vypadajícího, nedovařeného, nebo dokonce syrového jídla. Vše, co by šlo, bych si oprala, 

nebo oloupala. Vodu bych pila v určitých lokalitách raději jen balenou, nebo alespoň filtrovanou. A obzvlášť bych se 

vyhýbala ledu, který jsou schopní naservírovat právě z vody kohoutkové. Toto bych si prostě hlídala, abych se pak 

někde nezmítala v křečích nebo s parádní střevní infekcí.  

 

I o místním zvířectvu bych si předem něco málo nastudovala. Jestli náhodou neexistuje nějaké riziko, kterému bych se 

z nevědomosti zbytečně vystavovala. Co se týče sportů a možných úrazů, zdá se to jenom mně, nebo v zahraničí jaksi 

posouváme své limity? Jsme nebojácnější, zkoušíme, jsme rozdovádění a řádíme? V určitých oblastech je to super, ale 

jak jde o zdraví, mám na to jiný názor. Je strašně hezké skákat ze skály do moře, svištět na skútru jako drak, přebíhat 

rušné silnice ve snaze všechno vidět, lozit pro ulovení parádní fotky až ke kraji útesu, nebo se opít a vymýšlet 

hovadiny. Bav se, užívej si to, ale nezapomeň při tom všem dovádění také na svou bezpečnost. V zahraničí se řeší 

zdravotní problémy o dost komplikovaněji, takže bych se jim snažila za každou cenu vyhnout. 

 

Práce při nemoci 

 

A copak na to tvůj šéf, pokud onemocníš? Určitě tě zajímá hlavně to, jak to probíhá v praxi, když tě nějaká ta nemoc v 

zahraničí skolí. Moje zkušenost je taková, že pokud lehneš, dívají se na tebe v práci skrz prsty. Vedení i kolegové, 

všichni. Přijel jsi tam hlavně za prací, pravděpodobně v té nejvyšší sezoně a frmolu. Takže to, že tě nutně potřebují a 

ostatní dělají i za tebe, ti dají dostatečně jasně najevo. Obzvlášť v případě, kdy ještě bydlíš na stejném místě, takže tě 

mají pořád na očích. Nechají ti na zotavení sotva pár dní a už se budou nenápadně vyptávat, jak to s tebou vypadá. 

 

Nerada to říkám a už vůbec s tím nesouhlasím, ale určitě se nebudeš moct vyležet tak dlouho a v klidu, jako bys to 

udělal za normálních okolností doma. Samozřejmě záleží hlavně na tobě, jak budeš nekompromisní a jak si dokážeš 

své zdraví hájit. S horečkou tě vyhnat z postele nemůžou, ale věř mi, že to budou zkoušet. I já byla v zahraničí 

několikrát nemocná. A zážitek tedy nic moc. Buď jsem úplně normálně pracovala, i když mi bylo na umření, nebo 

jsem se vyležela stěží dva dny, pak bohužel podlehla tlaku okolí a vrátila se zpátky do práce. Ještě to většinou 

skončilo tak, že jsem si na to svoje ležení musela vzít svůj dlouho očekávaný a jediný volný den toho týdne. Já na 

tohle byla vždy moc měkká, bohužel. Ty to snad zvládneš líp. 


