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Thajsko - jak se vyhnout nepříjemnostem? 
 
Dodržováním následujících rad a doporučení si můžete ušetřit řadu starostí a nepříjemností. 
 
Zapomeňte na Evropu - přijíždíte do země, která má zcela odlišné zákony, chování, zvyklosti, 
historické a náboženské tradice. Snažte se jim přizpůsobit. Vymáháním evropských zvyklostí 
v ničem nepochodíte. 
 
Vždy s úsměvem - rozčilováním, křikem a vyhrožováním, ničeho nedosáhnete. Thajci se vždy snaží 
dosáhnout dohody s úsměvem. Ten může ovšem také znamenat, že neznají odpověď na Vaši 
otázku... 
 
Cizinec je lovná zvěř - všude na světě se očekává, že díky neznalosti prostředí zaplatí více než je 
obvyklé. Hrajte svoji roli důstojně, slušně a neústupně a občas si vzpomeňte na to co se děje 
cizincům třeba v Praze. 
 
Kopie dokladů - pořidte si přinejmenším kopie pasu, letenky, kreditní karty, cestovního pojištění a 
důležitých čísel z Vašeho mobilního telefonu. Uložte si je také do souboru přístupného z internetu. 
 
Projekt DROZD - Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí umožňuje 
účině organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o 
svém plánovaném pobytu v zahraničí. http://drozd.mzv.cz/  
 
Kvalitní cestovní pojištění - je nezbytně nutné! Nespoléhejte na pojištění spojené s kreditní kartou, 
to obvykle nepostačuje. Menší zákroky v nemocnici musíte platit vždy v hotovosti, vyžádejte si 
doklad a nechte potvrdit formulář pro Vaši pojišťovnu a refundaci. Při hospitalizaci se obvykle spojuje 
nemocnice s Vaší pojišťovnou. 
 
Pas a peníze patří do trezoru - nenoste pas nikam s sebou a nedávejte ho nikomu do zástavy. 
Pořiďte si fotokopii. Nenoste s sebou celou svoji hotovost. 
 
Kreditní karty - mějte s sebou telefonní číslo na kterém je možné je zablokovat a v případě ztráty to 
okamžitě udělejte. 
 
Hotel neručí za cenné věci odložené na pokoji - ostatně řada z nich na to ještě zvláště upozorňuje 
písemně. Striktně využívejte služeb sejfů. V hostelech a levných ubytovnách svá zavazadla 
zamykejte. 
 
Drogy - zapomeňte na ně zcela a v každé podobě. Za jakékoliv množství jsou vysoké tresty. To platí 
i pro měkké drogy! Nezapřádejte (ani v žertu) s nikým rozhovory na toto téma. Zcela nesmyslná a 
neopodstatněná je pověra, že Vám někdo něco podstrčí do zavazadla na letišti. 
 
Padělky - Thajsko je velmistr v padělání čehokoliv (včetně lásky...). Koupíte tu velmi levně cokoliv -
DVD,  software, hodinky (některé půjdou přesně i po návratu), textil, výrobky z kůží atd. Pokud to 
nakupujete s vědomím že se jedná o kopii a jste spokojeni s cenou, je vše v pořádku. Pokud si 
ovšem na pláži koupíte od bosého prodavače peněženku z rejnoka za cenu několika tisíc, tak jste 
blázen... 
 
Podvody s drahými kameny - nereagujte na jakékoliv nabídky nákupu drahých kamenů, byť by se 
vám zdály jakkoliv výhodné a vystupování prodejců jakkoliv solidní. Podvody s klenoty mají nesčetně 
variací a pokud nejste v tomto oboru profesionál, jděte od toho. Syntetické kameny od pravých na 
pouhý pohled často nerozezná ani odborník. Pokud si chcete z Thajska dárek odvézt využijte 
návštěvy licentovaného obchodu, který bývá součástí výletů pořádaných cestovními kancelářemi. 
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Tam se naopak není čeho obávat, ke každému šperku nebo broušenému kamenu obdržíte certifikaci 
pravosti s uvedením váhy a druhu zlata nebo stŕíbra a druhu a váhy kamenů. 
 
Vývoz přírodnin - předměty z exotických kůží, ze slonoviny, kostí a pod. kupujte jen v obchodech, 
ve kterých dostanete certifikát a účet. Pomáháte tím boji proti pytlákům (solidní firmy používajhí jen 
surovinu ze zvířat chovaných na farmách) a ochráníte se před případným velkým problémem při 
kontrolách na letištích. Nikdy nesbírejte v přírodě a neodvážejte lastury, korály, brouky, orchideje 
apod. Ani nekupujte např. tygří zuby, drápy nebo kůže, je to trestné. Přírodniny nakoupené 
v solidních obchodech pravděpodobně převezete bez problému pokud jich ovšem nebudete mít plné 
zavazadlo za účelem prodeje.  
 
Vývoz Buddhů - pro vývoz starožitností je bezpodmínečně nutné vývozní povolení a nákup 
v certifikovaném obchodě. Doporučovaný dárek z Thajska je soška Buddhy nebo jiných četných 
božstev. Nesmí to být ovšem starožitnost, ale komerční suvenýr! 
 
Orchideje - čerstvé řezané orchideje z farem prodávané v dárkovém balení na letišti jsou tradičním 
a oblíbeným suvenýrem z Thajska. V poslední době se ovšem množí případy, kdy byly při příletu 
v zemích EU (nejčastěji ve Vídni) zabaveny s odkazem na jakýsi absurdní evropský předpis... 
 
Veřejné autobusy - na levných linkách provozovaných nestátními firmami se můžete setkat s 
případem fingované poruchy a překládáním zavazadel do náhradního autobusu. Předtím se vám z 
nich ale mohou ztratit cenné věci. Používejte malé zámky, kontrolujte neporušenost zavazadel a 
cenné věci noste vždy při sobě. 
 
Půjčování motocyklu - doporučuje se nedávat do zástavy pas. Většina půjčoven (mimo některých 
hotelů) Vám ho ovšem bez této zástavy prostě nepůjčí. Vždy sepište smlouvu o půjčení. Pečlivě se 
seznamte se stavem motocyklu a všechny detaily uveďte jasně do smlouvy. Motocykl si vyfoťte. Při 
jakémkoliv (i nepatrném) poškození bude vyžadována úhrada škody. Motocykly obvykle nemají 
pojištění. Vždy noste přilbu! Při kontrole policií potřebujete mezinárodní řidičský průkaz. Nejdříve 
vždy vytáhněte klíček a dejte si ho do kapsy. Drobný úplatek většinou rychle vyřeší všechny 
problény... 
 
Půjčování automobilu - používejte zásadně jen velké mezinárodní půjčovny. Ujistěte se, že má 
automobil platnou pojistku. Zajímavou alternativou je pronájem privátního auta i s řidičem. 
 
Vodní skůtry - dlouhodobě s nimi jsou skoro vždycky problémy! Velmi pečlivě si prohlédněte stav. 
Pořiďte si co nejvíce detailních fotografií. Přesně se dohodněte na délce času půjčení. Jezděte 
maximálně opatrně. Při sebemenším poškození (běžně je fingované!) vám bude účtovaná 
přemrštěná částka za opravu. Jediný způsob jak se vyhnout tahanicím je si skůtr nepůjčovat. 
 
Kapsáři - je jich méně než v evropských velkoměstech. Objevují se zejména na místech s vysokou 
koncentrací lidí (tržnice, památky). Jsou velice hbití a obrana proti nim je stejná jako v české tramvaji 
- nedávejte jim příležitost. Veškerou hotovost a kreditní karty nemějte na jednom místě v kabelce 
nebo v tlusté peněžence. Nenoste výrazné šperky. 
 
Taxi Bangkok - mají různé barevné kombinace. Nástupní taxa je 35,- THB a pak se na taxametru 
přičítá kombinace času a ujeté vzdálenosti. Vždy doporučujeme jen jízdu s taxametrem. 
Nedoporučujeme využívat služeb taxíků stojících před hotely. Na letišti používejte zásadně jen taxíky 
na označeném stanovišti. Je za ně sice příplatek 50,- THB, ale vyhnete se problémům. 
 
Tuk tuk Bangkok - tříkolové motorové rikši patří ke koloritu města a svezení s nimi téměř 
k povinným zážitkům. Nemají taxametr a cenu je nutno dohodnout dopředu. Neakceptujte nikdy 
nabídky na to že Vás budou za minimální částku např. 20,- THB vozit po památkách. Vždy Vás ve 
skutečnosti zavezou jinam do drahé restaurace nebo obchodu kde za Vás inkasují provizi. 
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Samozvaní průvodci - na turisticky exponovaných místech se mohou vyskytovat samozvaní 
průvodci, kteří Vám budou zasvěceně tvrdit, že chrám do kterého máte namířeno je dnes zavřený 
z důvodu nějakého svátku a že Vám doporučují vydat se s ním k některému jinému, který je určitě 
otevřený. Zásadně nereagujte na žádnou takovou nabídku! 
 
Erotické show na Patpong - Toto "proslavené" centrum má svoje specifikum v tom, že se tu 
personál snaží účtovat na závěr také vstupné (které jinde není), poplatek za program a extrémně 
předražené nápoje. Při vstupu se pečlivě vyptejte na ceny a režim a trvejte při placení na tom co bylo 
dohodnuto! Přes veškeré instrukce se ale dočkáte problémů téměř jistě! Je to daň za to že uvidíte při 
představení starší dámy dělat věci - sice neuvěřitelné, ale zda jsou opravdu erotické, to je otázka... V 
tomto ohledu patří k mnohem příjemnějším a pohodlnějším návštěvy Soi Cowboy nebo Nana Plaza. 
Patpong je místo kam žádný zkušený sexturista vícekrát nevkročí... 
 
Chování v chrámech - pro návštěvu buddhistických chrámů jsou vyžadovány zakrytá ramena a 
kalhoty alespoň ke kolenům. Do královského paláce musí být zásadně kalhoty dlouhé až na zem 
nebo sukně pod kolena. Do všech chrámů je nutno se vyzout. Nedotýkejte se soch Buddhy ani 
jiných božstev a nevstupujte na posvátná místa. Chovejte se tiše a důstojně a dívejte se co dělají 
Thajci. Naučte se vzdávat v chrámech úctu a alespoň základní obětní úkony.  
 
Královská rodina - král i královská rodina se těší ohromné upřímné úctě všech Thajců a jakékoliv 
urážky nebo neuctivosti třeba jen k jejich obrazům jsou nejen nepřípustné, ale také trestné. 
 
Kouření ve veřejných prostorách - v poslední době se zpřísňuje i v Thajsku protikuřácká kampaň 
a rozšiřuje se okruh veřejných míst kde je kouření zakázáno. Vždy je to tam kde je to zakázáno 
výrazně označeno. V Bangkoku v některých čtvrtích se velmi přísně sleduje zda neodhazuje 
nedopalky na ulici a je to pokutováno. 
 
Opalování - přivézt si ze zimní dovolené bronzovou barvu je jistě přáním řady turistů, ale platí zde 
vrchovatě princip „všeho s mírou“. Slunce pálí i když je pod mrakem. Zejména na začátku pobytu 
doporučujeme nosit klobouk a aplikovat opalovací krém s vysokým ochranným faktorem. Pobyt na 
přímém slunku provozujte s velkou rozvahou, jinak si zkazíte dovolenou a způsobíte zbytečné 
zdravotní nepříjemnosti. Opalování nahoře bez je v Thajsku společensky nevhodné! 
 
Jídlo a pití - Thajsko je kulinářská velmoc. Všude je k dispozici nepřeberná nabídka nejrůznějších 
stravovacích zařízení. Zejména u těch nejjednoduších na ulici se může Evropanovi zdát jejich 
hygiena v lepším případě problematická. Přehnané obavy nejsou ale na místě. Je ale třeba si 
pomalu zvykat na místní pálivou kuchyni a mýt si ruce. Nejdůležitější je bezpodmínečně dodržovat 
pitný režim a vypít denně minimálně dva litry tekutin! 
 
Smlouvání - je tradice patřící k Thajsku, je to svým způsobem rituál a umění. Smlouvá se vždy na 
trhu nebo při vyjednávání individuálních služeb. Zásadně se nesmlouvá v restauraci nebo 
„kamenných“ a klimatizovaných obchodech. Prodejci obvykle na jeho cenu odpovězte svým 
protinávrhem, který je maximálně polovinou ceny kterou byste za zboží rádi zaplatili. Trpělivým 
vyjednáváním se obvykle k oboustranné spokojenosti sejdete v polovině mezi oběma extrémy. 
Nesmlouvejte bez důvodu nebo ze sportu. 
 
Spropitné - nikdy se nevymáhá, ale vždy se předpokládá. Za dobrou službu byste měli dát zcela 
automaticky. Výše není nijak taxativně upravena. V restauracích po uhrazení celého účtu a vrácení 
nazpět se obvykle ponechá do 10%. Drobná částka se dává nosičům zavazadel v hotelích. Obvyklá 
je také odměna průvodcům nebo řidičům.  
 
Vratka DPH - v některých obchodech u některých druhů zboží (např. elektronika a luxusní zboží) je 
možno uplatnit vratku DPH (Tourist VAT refund) ve výši 7%. Obchody jsou zřetelně označeny. 
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Potřebujete mít s sebou pas nebo jeho kopii. Obchod Vám vystaví příslušné doklady. Vratka 
v hotovosti je pak vyplacena při odletu na letišti po odbavení. 
 
Šití šatů - přestože vám budou mnohde garantovat ušití za jeden den, vždy si na to vymezte čas 
několika dnů. Vždy si domluvte alespoň tři zkoušky. Nepřistupujte na možnost dodání na letišti před 
odletem. Rozhodující část ceny ovlivní kvalita vybrané látky. Vždy musíte zaplatit zálohu. Cena je 
záležitostí smlouvání a dohody. Kvalitní oblek z kvalitní látky je drahý i v Thajsku. Absurdním 
smlouváním o nízké ceně docílíte jen nekvalitní výsledek. 
 
Podnikání - doporučujeme nepokoušet se podnikat! Ať již vám kdokoliv říká cokoliv, jako cizinec 
máte vždy maximálně 49% podílu ve firmě a podle thajského práva ve skutečnosti neexistuje způsob 
jak vaši investici stoprocentně ochránit. Když už chcete podnikat, tak nikdy ne s thajskou přítelkyní. 
Využívejte vždy jen služeb renomovaných thajských právních kanceláří. Nikdy nepoužívejte služeb 
krajanů a krajanských „firem“!  
 
Nákup nemovitosti - stoprocentně je ochráněn pouze nákup condominia. Cizinec může vlastnit 
v Thajsku jakoukoliv nemovitost. Neexistuje ale (ať již vám kdokoliv říká cokoliv) možnost koupě 
půdy, ta lze pouze pronajmout. Využívejte vždy jen služeb renomovaných thajských právních a 
realitních kanceláří. Nikdy nepoužívejte služeb krajanů a krajanských „firem“! 
 
Policie a turistická policie - při jakýchkoliv problémech žádejte kontakt s turistickou policií (tel. 
1155) a ambasádou. Při jakémkoliv případu kdy Vám vznikla nějaká škoda nebo jste škodu Vy sami 
způsobili, žádejte policii o sepsání protokolu. Nepodepisujte žádné doklady jejichž obsahu 
nerozumíte, vždy žádejte kopii. Úplatek většinou rychle vyřeší všechny problémy... 
 
Česká ambasáda Bangkok - Adresa: 71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd.,Bangkok 10330, 
Thailand. Telefon: +66 2250 9223, +66 2250 9224. Konzulární oddělení: +66-2-255 4978. Fax: +66 
2250 9225. Diplomatická služba: +66-1-629 0536. Konzulární pohotovost: +66-9-922 8692 (24 hodin 
denně). E-mail: bangkok@embassy.mzv.cz 
 
Dobrá rada na závěr - chovejte se jako slušný člověk který má hluboko do kapsy. Nakonec stejně 
zjistíte, že ke spokojenému životu toho není třeba až tolik.  
 
Nepříjemná a trapná dobrodružství kvetou tam, kde se na cestu vydá namyšlený blbec... 
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