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Před odjezdem 

Víza 
Pro studijní pobyt v Hong Kongu je nutné vyplnit několika stránkový formulář pro získání víza. Tyto 

dokumenty se poté posílají poštou na přijímací univerzitu. Poplatek za žádost o studentské vízum je 

500HKD. Po vyřízení se jen nalepí do pasu samolepka, která dorazí poštou. 

Obecně se kvůli vycestování na letní školu do Hong Kongu vyplňuje hodně papíru, nutno ale dodat, že 

UHK je velmi nápomocné, co se týče odesílání, či pomáhání vyplnit jednotlivé formuláře.  

Očkování 
Očkování je nutné řešit včas a je také vhodné přihlédnout k tomu, kam všude budete po Asii cestovat. 

Je velmi vhodné prokonzultovat potřebná očkovaní se specialistou. Já osobně jsem si nechal 

naočkovat Břišní tyfus a Hepatitidu A ve FNHK v Centru očkování a cestovní medicíny. 

Letenky 
Letenky je dobré v ideálním případě řešit dopředu. Bohužel jsme měli vcelku pevné termíny a také 

jsme čekali na schválení víza, proto jsem s nákupem vyčkával. Nakonec jsem koupil velmi příjemný 

let s krátkým přestupem ve Vídní, a poté přímým letem do Hong Kongu. Zpět přes Frankfurt noční let. 

City University of Hong Kong přímo vydala kalendář příjezdu a odjezdu, včetně času registrace na 

kolejích a také následným odhlášením. Nakonec nebylo nutné tyto datumy striktně dodržet. 

Cestovní pojištění 
Osobně využívám celoroční cestovní pojištění od Fio banky. Stačilo jen podepsat prohlášení, že 

nesplňuji v jednom bodě školní podmínky.  

Průběh letní školy 

Ubytování 
Ubytování zdarma poskytla přijímací univerzita na místních kolejích nedaleko školy. Bydlel jsem na 

pokoji se studentem z Taiwanu, který přiletěl také na letní školu. Pokoje jsou po dvou a dva pokoje 

sdílí jednu koupelnu. Pokoj je vybaven základními potřebami jako stůl, židle, postel, šatní skříň či 

klimatizace. Klimatizace na pokojích se platí zvlášť a dobíjí se pomocí studentské karty nebo v našem 

případě i Octopus kartou – záleží v které částí kolejích jste ubytováni.  

Prostěradlo, polštář a peřina je zde za příplatek, proto jsem prostěradlo, malý polštář a lehký letní 

spacák vezl s sebou. Zpětně bych snad ani ten spací pytel nebral, je zde opravdu velké teplo a vysoká 

vlhkost, nevyužil jsem ho ani na přikrytí.  

Na patře je také společenská místnost s kuchyňkou na vaření, ledničkou atd. Je zde také eduoram Wi-

Fi. Je vhodné také zmínit, že na pokoji je pouze kabelový internet. Pokud tedy nebudete mít štěstí a 

nedostanete spolubydlícího místního studenta s Wi-Fi routerem, přibalte si ethernetový kabel a 

případně redukci, pokud nemáte RJ-45 port.  

Strava 
Co se týče stravy, tak to bude velmi subjektivní. Snad jako jediný Čech jsem se vyžíval v místních 

jídlech a snažil ochutnat všude všechno. Škola disponuje několika kantýnami, kde se dá v průběhu dne 

najíst za velmi lidové ceny. Za zmínku stojí také výborné snídaně – kde jinde si dáte po probuzení 

míchaná vajíčka, kuřecí steak, restovaná cherry rajčátka a ledovou kávu za 21HKD. 

Ceny jídel v kantýnách se pohyboval v rozmezí 20 – 35HKD za lokální kuchyni, případně kolem 

50HKD za západní styl jídel. Ceny jídel ve městě jsou trochu dražší, ale záleží místo od místa. Street 

food je velmi levný (na Hong Kongské poměry). 



Doprava 
Po příjezdu je ihned na letišti vhodné zakoupit Octopus kartu. Jedná se o dobíjecí čipovou kartu, se 

kterou můžete platit místní dopravu, ve školních kantýnách, supermarketu atd.  

Místní hromadná doprava je na velmi vysoké úrovni a není problém se během několika minut dostat 

do centra nebo do odlehlých národních parků. 

Dopravu je vhodné platit za pomocí Octopus karty, také vzhledem k tomu, že je to trochu levnější a 

řidič nevrací na hotovost. 

Výuka 
Výuka probíhala každý den v dopolední a odpolední části, s tím že celá letní škola byla rozdělena do 

čtyř bloku. Celé čtyři týdny jsme pracovali v týmech na jednom projektu, který byl právě rozdělený do 

sekcí po týdnech. 

První týden byla Hardware sekce, kde jsme smontovali autíčko s Arduinem. Bylo tedy potřeba vše 

vhodně připájet a sestavit. Druhý týden byla sekce 3D designu a 3D tisku. Bylo zapotřebí navrhnout 

3D model karoserie na dané vozidlo a poté ho vytisknout pomocí 3D tiskárny. V dalším týdnu se 

programoval software potřebný pro Arduino a v následujícím týdnu pak Android aplikace pro dálkové 

ovládání autíčka pomocí bluetooth.  

Na konci letní školy byl uspořádám závod podle předem stanovených pravidel. Každý tým, tedy mohl 

vhodně upravit karoserii i ovládací prvky tak, aby se co nejvíce zvýhodnil závodě. 

Během těchto studijních bloků byl zařazen také doprovodný program. 

Finance 
Na letní školu jsem obdržel stipendium v hodnotě 32 000Kč.  

Náklady byly následující: 

 Letenka: 16 800Kč 

 Očkování: 1 380Kč (po odečtení příspěvku od pojišťovny) 

 Pojištění: 720Kč 

 Vízum: 1 660Kč 

 Jídlo, pití, doprava, zábava, ostatní: 15 500Kč 

Stipendium tedy pokrylo skoro veškeré náklady na pobyt v Hong Kongu. Do této kalkulace nebyly 

započítány výdaje osobní potřeby, léky, vitamíny nebo cestovatelské doplňky zakoupené před cestou.   

Nutno také dodat, že se považuji za vcelku šetřivého jedince, proto je vhodné výše zmíněnou kalkulaci 

brát pouze orientačně a projít například také ostatní závěrečné zprávy od studentů :-).  

Závěr 
Letní školu hodnotím velmi pozitivně. Letní škola je spíše zaměřena na začátečníky, co se týče 

programovaní nebo návrhu Hardware, ale nemohu říct, že bych se nic nového nenaučil. Největší 

zážitek je rozhodně Hong Kong sám o sobě. Najdete zde opravdu vše od přeplněných ulic až po lidu 

prázdné národní parky s opuštěnými plážemi. Rozhodně si zde také skvěle procvičíte angličtinu a 

najdete nespočet nových přátel. Kdybych mohl, jedu znovu! 


