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Prohlášení	  
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu  
autora je zakázáno. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu  
a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autork za ně nenese žádnou  
zodpovědnost.  
 
V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou  
pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.  
Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 
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Pár	  slov	  na	  úvod	  
Nejdříve bych vám chtěl pogratulovat za to, že jste se odhodlali udělat změnu ve svém životě.  

Zakoupili jste si tuto eKnihu (eBook) z nějakého důvodu, jestli je to změna v  životě, vidina poznání 
něčeho nového, nebo jste to už zkusili a nefungovalo to, tak to zkoušíte znovu, nebo ať je tím důvode 
třeba jen zvědavost, tak máte před sebou eBook s osvědčenými a řadou let prověřenými radami, tipy a 
postupy, které vám pomohou v začátcích v Británii.  
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1.	  Proč	  odjet?	  	  
Důvodem, aby člověk začal vůbec přemýšlet nad změnou obecně, bývá nějaká změna v životě. Nebo také  
dobrá zkušenost druhých. Ta probudí to, co je ve vás ukryto. Probudí touhu po něčem novém, lepším,  
touhu po poznání. 
 
Mně osobně zahraničí vždy přitahovalo jako magnet. Pověstná vůně dálek, 
vyzkoušet něco nového a poznání něčeho neznámého ve mě 
probouzí energii a chuť k životu. 
 
Proč jsem si vybral Anglii? 
Ve škole jsem se učil angličtinu (kterou jsem ale moc 
neovládal), k práci člověk nepotřeboval žádná víza a také 
Británie je jen 2,5 hodiny letu z České Republiky. Ve 
srovnání s USA, Austrálii nebo Novým Zélandem to 
byla hra na jistotu. Cokoliv se pokazí nebo se mi tady 
nebude líbit, jsem za chvíli doma. Náklady jsou mnohem 
nižší a až se oťukám a naučím jazyk, můžu vyrazit třeba 
zrovna do té Austrálie. Ale na poprvé jsem chtěl být blíže 
domovu, přece jen mi bylo 22, vyrazil jsem sám a ještě 
jsem se necítil na to, že mohu pokořit celý svět :-)  
Nakonec mě Británie učarovala svou kulturou a způsobem života natolik, že jsem se tam “zdržel” 8 let 
a stále tam mám spoustu aktivit, i když trávím většinu času v Česku se svou rodinou. 
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Váš důvod, proč se chystáte na cestu do Británie, může být jakýkoliv. Nejčastěji to však je naučit 
se anglicky, poznat rozdílnou kulturu, zvýšit životní úroveň, vydělat si peníze, osamostatnit se, vyzkoušet 
něco nového nebo třeba vykročit z davu.  

Já vás zde mohu ujistit, že když budete provádět vše, jak je zde uvedeno, tak nejen že si ušetříte 
spoustu trápení, které život v cizí zemi může přinést, ale také celý proces velmi urychlíte a 
dokonce můžete předstihnout i ty, kteří se po několika letech strávených v Británii nemohou stále hnout  
z místa a potácejí se v kruhu, jako by přijeli teprve nedávno. 
 
Když jsem začínal v Británii, pamatuji si, že jsem měl potíže s jazykem, nemohl jsem se prosadit, 
chodíval jsem domů s pocitem jakési vyprahlosti, protože jsem dělal práci, 
která mě nebavila. Člověk má pak pocit, že důvod, proč odjel do jiné země, 
postrádá smysl. V této době jsem měl jen lepší základy angličtiny a práci jsem 
si nemohl vybírat. Jsem jedním z těch, pro které je to, co v životě dělají a kde 
pracují, velmi důležité, dokonce důležitější než samotný výdělek. 
 
Než se mi dostaly do ruky publikace předních světových odborníků na téma 
úspěchu v životě, psychologie a financí, nevěděl jsem, že dělám spoustu věcí 
špatně. Nevěděl jsem, že je možnost jakéhosi výběru, možnost upravit si 
svou budoucnost. Měl jsem do té doby špatné návyky, neměl určeno, co chci 
v životě dokázat, a už vůbec jsem nevěděl jak. 
 
Pro to, abych napsal tento eBook, jsem se inspiroval vlastními zkušenostmi s lidmi, kteří žijí nebo 
žili v zahraničí. Proč někteří nedělají to, o čem vědí, že je pro ně a jejich budoucnost dobré?  

Tento eBook vznikl 
na základě mých 
vlastních 
osmiletých 
zkušeností s 
životem ve Velké 
Británii. 
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Proč spousta z nich leží doma na sedačce a jen mluví o tom, že někdy vyjedou za zahraničí a zkusí tam 
štěstí? Většinou za tím stojí lenost, nepřipravenost a představa, co všechno je na cestě čeká. Tito lidé 
nevědí, kam jdou, a vzdávají se, když přijdou první nesnáze. To je důvod, proč nyní předkládám tyto 
nezbytné informace jako na dlani.Za celou dobu práce s lidmi jsem 
zpozoroval, že určité skupinky mají něco společného. Je to 
něco, co nedělají správně. Další skupinou jsou naopak ti 
úspěšní, nemusí se honit za každou librou, eurem, dolarem 
nebo čím chcete a i tito lidé mají také něco společného. Je 
to jakási formule, která funguje, je individuální, ale má 
vždy společný základ.  
 
Objasnili se problémy, proč se lidé jako já nebo vy 
setkávají s různými potížemi na cestě za svým cílem, 
proč se některé věci neustále opakují a my běháme 
v kruhu pořád dokola, aniž bychom si toho byli vůbec 
vědomi. Ptali jste se někdy, proč někteří, přes 
veškerou snahu, se stále cítí, že jsou na začátku a 
proč zase jiní, mnohem jednodušeji zvládají překážky s 
bravurou a jdou kupředu? Já jsem si tyto otázky 
pokládal a nyní se s vámi podělím o odpovědi. 

V tomto eBooku najdete informace, jak začít ve Velké Británii, co je nutné 
zařídit, čemu se vyhnout. Vše vám pomůže k tomu, abyste jste celý proces značně urychlili a co více, 
abyste od začátku dělali vše správně. Nabízí rady na složení životopisu a ověřený způsob hledání 
zaměstnání. Dále se dočtete jak si najít bydlení, jaké otázky byste mohli slyšet na pohovorech, jak hledat 
zaměstnání, jak si naplánovat cestu, co vyřídit před odjezdem, přehled jak cestovat po Británii až po 



_________________________________________________________________________________________      Adam Wojnar    

www.huradosveta.cz   9 

vyřizování občanství a mnoho jiných tipů. Ať už mnoho informací znáte, protože už jste v Británii byli, 
nebo se tam teprve chystáte, tak při čtení prosím nešvindlujte! 
 
Jde o vás a vaši budoucnost. Jestli si tyto texty pouze pasivně přečtete, nic vám nedají a budete naštvaní,  
že jste vyhodili peníze za tento eBook, který vám nepomohl. V takovém případě však nejde o eBook  
samotný, ale jde o to, co s informacemi, jež se dozvíte, sami uděláte a jak s nimi naložíte. Záleží na 
inspiraci, proč jste se pustili do čtení. 
 
Při čtení mějte na vědomí, že každý z nás je tak trochu naprogramován k tomu, aby švindloval. Aby  
nedával pozor, co se mu říká, a hlavně, aby vše vypadalo jen tak naoko, jak jsme tomu učeni už odmala.  
  
Nevěříte? Popřemýšlejte nad tímhle: když jste byli malí a doma vám rodiče řekli, ať si uklidíte pokoj, co  
jste udělali? Ruku na srdce. Uklidili jste si? Nyní ještě jednou, co jste udělali, když vám to bylo řečeno,  
jen tak, ať si uklidíte? Odpovězte si. Věřím, že většina dětí si po sobě uklidí, až když jim je vyhrožováno,  
například tím, že nemohou jít ven. Pak se seberete a hodíte nepořádek někam, aby ho nebylo vidět,  
prostě jen tak naoko. Nebo v práci, aby vás nenachytal šéf, který jde kolem, dáte si přes Facebook nebo  
zprávy na Googlu pracovní dokument a vše zamaskujete.  
 
Je to tak nějak i u vás? Není? Tak ještě jeden příklad za všechny. Snad jsme všichni chodili do školy. Co  
se tam po nás chtělo, znalosti? Nejsem si jistý, především to byly výsledky a známky. Tak si prostě 
napíšeme tahák a školu ošidíme a vypadá to, že vše máme v malíku. Tak nějak to vypadá s většinou z  
nás. Jestli to není váš případ, zavřete notebook nebo vypněte počítač, zřejmě už máte vše, co v životě 
potřebujete, a tento eBook už nemusíte číst. Dejte ho svému kamarádovi nebo kamarádce. 
Nyní extrémní příklad. Teď si představte, že vám dá někdo k hlavě pistoli a řekne, abyste si uklidili nebo  
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udělali domácí úkol. Poletíte jako střela, protože vám hrozí bezprostřední nebezpečí. Jde o váš život, a  
tento pocit je největší inspirací ke všem úkonům. Jestliže máte tu správnou inspiraci, dokážete cokoli.  
Vidíte ten rozdíl mezi tím, když vám někdo jen tak řekne, abyste něco udělali, a mezi tím, když vám hrozí  
bezprostřední nebezpečí? Je to extrém, ale tak to funguje. Je to inspirace, která nás odděluje, motivuje  
a žene kupředu. 
 
Je možná to zábavné a cítíte se, že jste nad všechny vyzráli, když budete švindlovat. Faktem ale je, že  
tím se učíme už od útlého mládí špatným návykům, jež nás v dospělosti liší od těch lidí, kteří jsou úspěšní  
a dostanou to, co chtějí. Nevěšte hlavu, takových je nás většina, proto těm horním deseti procentům se 
říká, jak se jim říká. Úspěšné dělí od davu píle, vytrvalost a několik dalších dovedností. Více o nich v 
bonusovém eBooku zdarma “Poznejte sami sebe a najděte v sobě 16 dovedností, které vás oddělí 
od průměru”. Nemusí to být nezbytně moudrost ani vysoké IQ. Teď se ale zaměříme na vás, proč chcete 
jet do Británie a co vám může stát v cestě. 

	  

1.1. Naučit se anglicky 
Angličtina je velký pomocník, především v komunikaci se zahraničím. Bez jazyka se neobejdete při  
cestování, v práci, když potřebujete zvednout telefon a zavolat třeba do Německa, Itálie, Francie, UK  
nebo USA. I když spousta zemí na světě nemá angličtinu jako úřední jazyk, i přes to se mezi sebou lidé  
domluví. Angličtina je spojovatel, spojuje vize, pracovní úspěchy, spojuje národy a lidi. 
V Británii se anglicky naučíte mnohem efektivněji. Je to jako začít plavat ve vodě, a ne pouze nacvičovat  
na souši. 
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1.2. Poznat kulturu 
Čím více cestujete, pracujete v zahraničí, navštěvujete jiné země a poznáváte cizí kultury, tím více pak  
získáváte životní přehled. Rozšiřují se vám hranice vašeho chápání, vnímání okolí, což vás posouvá  
vpřed jako člověka především po psychické stránce. Zjistíte, že se žije jinak za hranicemi. V 
zahraničí jsou daleko vpředu, a to i přes to, že jsme už velmi dlouho v EU. Komunisté odešli už v 1989, 
ale stále musíme západní svět dohánět. Na druhé straně, dále na východě, i když většina zemí snad 
kromě Japonska je méně vyspělá, tam všude žijí zase rychleji, v některých případech i mnohem 
pokrokověji než my tady doma. 
 

1.3. Vyšší životní úroveň 
Mnoho lidí odjíždí za lepším žitím do zahraničí. Buďto musejí, protože už nevědí, kudy kam, a nemohou  
najít práci ve svém kraji. Chtějí se tak zachránit a nespadnout dolů až na samé dno, kdy by neměli téměř 
čím nakrmit své rodiny a zaplatit účty, protože jediný zaměstnavatel v okolí zkrachoval a není absolutně 
žádná pracovní příležitost.  
 
Dalším důvodem může také být působení médií nebo filmů z mládí, že jinde je život lepší, jednodušší  
a pohodlnější, a tak si to někdo může chtít vyzkoušet na vlastní kůži. 

	  

1.4. Vydělat peníze 

Ještě donedávna vládlo v naší zemi přesvědčení, že jinde je lépe a dají se během roku vydělat milióny.  



_________________________________________________________________________________________      Adam Wojnar    

www.huradosveta.cz  12 

Možná je pár míst na této planetě, kde se běžnou prací dá dobře vydělat, ale rozhodně ne 
milióny a rozhodně ne v běžně dostupných zemích, anebo aby práce nebyla fyzicky nebo psychicky velmi  
náročná. Tím mám na mysli například práce na Aljašce, kde se vyjede na moře na několik měsíců lovit  
ryby, nebo práce na ropných věžích, a možná ani tam to už není finančně takové, jak by si mnozí  
představovali.  
 
Česká koruna svou silou smazává rozdíly mezi výdělky v zahraničí. Ne že by se nevyplatilo jet do  
zahraničí za výdělky, ale jakýsi vývoj v kurzu je vidět. Americký dolar býval nad 40 Kč a britská libra 
bývala dokonce ještě tvrdší měnou v roce 2000. Dnes hodnota těchto měn spadla sotva na 
polovinu, ale stále tam jakýsi rozdíl i po přepočtu na Kč je, jen je menší. 
 

1.5. Osamostatnit se 
Motivátorem pro tyto lidi je vyzkoušet si, jestli sami zvládají to, co by od nich možná doma nečekali a o  
čem sami vědí, že už dokážou. Nebo na to teprve přicházejí. Jedná se především o mladší lidi, studenty  
nebo ty, kdo zrovna studium ukončili a chystají se dobýt svět. Chtějí přesvědčit své okolí, že i oni  
jsou připraveni porvat se se životem a zvládnou veškeré jeho nástrahy bez dohledu svých rodičů,  
rodinných příslušníků a známých. 
 
 



_________________________________________________________________________________________      Adam Wojnar    

www.huradosveta.cz   13 

2.	  Plánování	  cesty	  
Jestli jste člověk, který nerad zjišťuje veškerou teorii a raději se hned vrhne do rezervace letenky, lístku 
na autobus nebo natankuje plnou nádrž a vyrazí na cestu, pak to udělejte, to je v pořádku. Jen 
nezapomínejte na povinnosti, které jsou nutné zajistit doma před odjezdem, jako je 
kontrola dokladů, navštívit ÚP a pojišťovnu. 

Pro ty, kteří nejdříve musejí o dané zemi, poměrech a zkušenostech ostatních vědět 
více, mám připravenou rubriku na webu huradosveta.cz, kterou naleznete pod tímto 
odkazem http://www.huradosveta.cz/tipy/. Nyní přejděme k samotnému plánování 
cesty. 

 

2.1. Pojišťovna 
Zajděte nebo zatelefonujte na svou pojišťovnu, kde jste momentálně pojištěni, 
a poraďte se, kam máte zaslat pracovní smlouvu nebo výplatní pásku se svým 
průkazem pojištěnce, jakmile začnete pracovat. Je to velmi důležité, aby vám 
nenaskakovaly pokuty za to, že nejste řádně odhlášeni. Pojišťovna vyžaduje pro odhlášení 8 dní od doby, 
kdy začnete pracovat, pak mohou začít naskakovat velké penále. 
 

Kdyby jste se 
nestihli odhlásit 
před odjezdem, 
stačí pak 
kontaktovat 
příslušný ÚP ze 
zahraničí, jakmile 
si najdete práci. 
To platí i pro 
odhlášení se z 
pojišťovny v ČR. 
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2.2. Úřad Práce 
Zajděte na ÚP a ohlaste svůj odjezd. Většinou stačí pro vyřízení jeden den, než vycestujete, ale 
nenechával bych to na poslední chvíli. Zrovna tam bude mnoho lidí nebo se cestou něco přihodí a může 
být pozdě.  

Pokud pobíráte dávky v nezaměstnanosti, ty se také dají převést do Británie, a budete je první tři měsíce 
pobírat tam. Jde však o částku, kterou byste pobírali v ČR, nikoliv převedenou podle místních poměrů. 

 
2.3. Jaké doklady si vzít sebou 

Zkontrolujte si pas, jestli má platnost alespoň 12 měsíců od doby, kdy překročíte hranice s 
Británií. Někteří úředníci vyžadují platnost dokladu na dobu minimálně jednoho roku. OP nebo řidičský 
průkaz stačí k volnému pohybu po EU, ale už nemusí vždy pouze jeden doklad stačit k otevření účtu v 
bance, vyřízení náležitosti na Úřadu práce v Británii, nebo třeba zaměstnavatel bude uznávat neprávem 
pouze cestovní pas, protože v Británii se s ničím jiným nikdy nesetkal. 

 

Tip 
Osobní doklady, kterými se budete prokazovat, by měli mít platnost delší než jeden 
rok, úřadník to může vyžadovat, obzvlášt když smlouva, kterou budete podepisovat 
bude mít datum ukončení po zkončení platnosti předložených dokladů. 
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Můžete si jej vzít s sebou i Rodný list, ale není to nutné. Při vyřizování NINo (National Insurance 
Number) ho může úředník chtít. Když ho předložíte, zajistíte tak plynulý chod celého vyřizování a ušetříte 
si otázku od úředníka navíc. Mockrát jsem se nesetkal s tím, že by úředník vyžadoval rodný list. Pro 
vyřízení všech nezbytných náležitostí v Británii není Rodný list zapotřebí. 

 

 

3.	  Cestujeme	  do	  Británie	  a	  po	  Británii	  	   	  
Ceny se liší především v závislosti na době, jak dlouho dopředu se rozhodneš do Británie odcestovat.  
Samotný způsob dopravy neznamená cenový rozdíl. Pro některé je důležitější pohodlnost a pro druhé  
zase množství zavazadel, které si mohou vzít bezplatně s sebou.  
 
Mám osobní zkušenost s oběma způsoby a nejvíce využívám létání. Ale musím přiznat, že jsem byl  
vděčný za autobusy, když sopečný popel uzemnil veškerou evropskou leteckou dopravu. 
 
 

3.1. Letadlo do UK 
Toto je ukázka jednosměrné letenky zakoupené jeden měsíc před plánovanou cestou. V ceně není uveden 
příplatek za zavazadla. Příplatek se pohybuje kolem 400,- Kč. 
 

• Levneletenky.cz 1 554,- Kč (Jet2.com) 
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• Letuska.cz 1 397,- Kč (EasyJet.com) 

• Jet2.com 1 262,99 Kč 

• Pro cestující z Ostravska je přijatelnější variantou létat z mezinárodního letiště v Katowicích. 

• Ryanair.com 1 348,- Kč. Ceny u této letecké společnosti bývají i za cenu okolo 500,- Kč 

 

Výhody          Nevýhody 

Rychlost          Nutné cestovat z letiště 
Délka letu i s čekáním na letišti celkem 4,5h   Limit 

VIDEO jak si objednat jednoduše letenku 
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3.2. Autobus do UK 
 

• Praha – Londýn – Manchester přímí spoj nejezdí  
 

• Eurolines 1 890,- Kč, PROMO akce - zvýhodněná cena za 890,- Kč. 
 

• Studentagency 1 950,- Kč při rychlém nákupu za 950,- Kč 
 

• Oba spoje vyžadují navazující spoj do Manchesteru s přestupem v Londýně společností 
NationalExpress za cenu 10 GBP (přibližně 300,- Kč) 
 

Výhody	            Nevýhody 

Téměř neomezená váha a počet zavazadel    Dlouhá a úmorná cesta 
Pro ty, kteří mají strach z létání      Cena neodpovídá časové náročnosti (asi 24h) 
Autobus stojí přímo v centrech měst 
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3.3. Doprava napříč Británii 
Když budete mít chvíli volného času, pak Británie je země, kterou stojí za to procestovat. Proto se 
pořádně porozhlídněte po památkách, starobylých městech, kouzelné a výjimečné přírodě ve Skotsku. 
Nebudu zabírat v eBooku místo výčtem všech možných turistických památek a míst k vidění, na internetu 
je spousta lehce přístupných informací, které se dají velmi jednoduše vyhledat. Zde se soustředíme raději 
na samotné cestování, které dokáže ušetřit mnoho peněz. Věřte, že tyto tipy se hledají už mnohem hůře. 
Výlety po Británii nemusí být nijak drahé, záleží, s jakým předstihem si je naplánujete a jaký druh 
dopravy zvolíte.  

Druhy	  dopravy	  jsou	  
• Autobusem 

• Letecky 

• Vlastním vozem 

• Vlakem 

 

 
 
 


