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Před odletem 

Vízum a pas 
Pro splnění podmínek studijního pobytu je nutné předložit kopii platného pasu. Ten jsem si 

nechával vystavit na Magistrátu města Hradec Králové. Termín pro odevzdání byl za dveřmi a 

bylo potřeba dodat kopii včas. Nicméně zrychlené vydání do zhruba 6 dnů stojí bezmála 

4 000 Kč. Rozhodl jsem se riskovat a jít standardní cestou, která může trvat až 30 a stojí 

příjemnějších 600 Kč Naštěstí v lednu nemají tolik žádostí na vyřízení a pas byl přibližně do 8 

dní hotový. 

Kromě pasu se vyplňuje žádost o vízum (zhruba 1 400 Kč). Do Hong Kongu lze sice využít 

90denní bezvízový styk pro cestování, ale pro studijní účely bylo nutné zažádat. Formulář 

obsahuje několik stran údajů, včetně finanční situace žadatele. Vystavení trvalo zhruba 3–4 

měsíce, takže je potřeba ho vyplnit co nejdříve. 

Očkování 
Očkování sice není povinné, ale doporučené. Nechal jsem se očkovat proti žloutence typu A, 

břišnímu tyfu a meningokoku ve fakultní nemocnici Hradec Králové. Tato trojkombinace byla 

velmi oblíbená u většiny cestovatelů. Ti, kteří spojili letní školu s dalším cestováním, často 

využili i očkování proti vzteklině. 

Žloutenka obsahuje jednu dávku a další zhruba za půl roku až rok (tedy po návratu). Následně 

má jedinec dlouhodobou ochranu. Jedna vakcína od každé protilátky vyšla zhruba na 1 300 

Kč, přičemž na všechny VZP přispívá částkou 500 Kč 

Cestovní pojištění 
Pro získání školního stipendia je potřeba doložit cestování pojištění, které má splňovat limity 

stanovené UHK. Využil jsem nabídku od ČSOB za 1 710 Kč zařízenou na pobočce. Nicméně 

lze najít i výhodnější (někteří využívali pojištění ke své platební kartě). 

Letenka 
Cesta tam i zpátky probíhala u společnosti Fly Emirates s přestupem přes Dubaj. Cesta je to 

náročná (6h do Dubaje, 16h přestup (zpátky 4h), 8h do Hong Kongu). Čas v Dubaji lze využít 

pro kratší výlet po městě, nicméně vhledem k teplotám v červenci (44 °C) je vhodnější 

pohybovat se v klimatizovaných prostorách. 

Zpáteční letenka vyšla zhruba na 14 800 Kč (Economy) a byla kupována v první polovině 

dubna. Emirates rozhodně doporučuju a pro zachování příznivé ceny je potřeba ji koupit 

v předstihu. 

Průběh 

Přílet 
Na letišti v Hong Kongu jsme museli projít pasovou kontrolou a potvrdili nám vízum (není 

potřeba vyplňovat žádosti, které se rozdává v letadle nebo jsou k dispozici na letišti. Stačí 

dokumenty z ČR). Na místě na nás již čekal student z místní univerzity a pomohl nám zařídit 

místní platební kartu (Octopus) a asistoval i u cesty na koleje. Kartou Octupus se dá platit 

v metru, autobusu, jídelně, obchodě… Dá se nabít pouze hotovostí (nad 50 dolarů) a při 



odevzdání na letišti vrátí zbylou hodnotu (mínus 9 dolarů poplatek). Jinak většinou šlo platit 

bezkontaktně platební kartou (doporučuji cestu oznámit v bance, aby neblokovali platby). 

Ubytování 
Univerzita nám dala k dispozici jejich koleje, vzdálené zhruba 5–15 minut od školy (rozsáhlý 

komplex). Pokoje jsou pro dva a všichni jsme byli s náhodně přiřazeným studentem z UHK 

kromě jednoho z nás (lichý počet). Koleje se skládají z několika výškových budov a škola nás 

rozdělila mezi více objektů. Na místě je elektrická zásuvka (nutná redukce pro Hong Kong, 

ne pro Čínu). Zároveň i dvě síťové zásuvky, ale na našem pokoji byli obě rozbité. V průběhu 

pobytu se nám ale podařilo získat wifi připojení od sousedů, takže doporučuji vzít si vlastní 

router. Vstup do pokoje je na čipovou kartu. Na pokoji je k dispozici klimatizace (nutnost), 

kterou jsme si museli platit sami. Stála zhruba jeden dolar na hodinu provozu a dobíjela se na 

kolejích přes Octopus. Běžela nám celou noc. Přes den jsme ji prakticky nevyužili. 

Na pokoji sice byly dvě postele s matrací, ale nebyla peřina, polštář ani prostěradlo. To jsme 

vyřešili hned první den návštěvou místní Ikea pobočky, kde jsme zakoupili vše potřebné za 

odhadem 500-600 Kč. Tyto věci jsme nechali na místě a nevezli je zpátky do ČR. 

Internet 
Místní studenti nám zařídili i SIM karty, které obsahovaly 5 GB dat, platily 30 dní a stály 

zhruba 170 Kč Všude ve městě je vysokorychlostní internet, a to včetně metra. Pro pobyt je to 

v podstatě nezbytnost a využívali jsme je na každém kroku. Komunikace s místními studenty 

probíhá pomocí aplikace WhatsApp. 

Před odjezdem doporučuji zkontrolovat platnost hesla do Eduroam, jelikož celý komplex 

je jím pokrytý, a to včetně kolejí. Nicméně tam je pouze v kuchyni! Proto doporučuji 

vlastní router a doufat ve funkční zásuvku na pokoji. Škola má i vlastní síť, do které se lze 

připojit pomocí CityU údajů. 

Studium 
Studium začalo až následující týden ve čtvrtek. Vydávání studentských karet bylo rozděleno 

mezi neuvěřitelné 3 dny. Považuji to za ztrátu času. Po získání karet byl zahájen program. 

Byli jsme rozděleni do skupin převážně po třech (UHK, Korea a Taiwan). Někdo byl po 

čtyřech (Francie). Dostali jsme model žraloka plněného heliem, pro který jsme spájeli kostru 

s motory a Arduino platformou. Tu jsme následně i programovali. Zároveň jsme si vyzkoušeli 

i 3D tiskárnu. Poslední úkol byla Android aplikace pro ovládání.  

Program byl pro mě velice zábavný, ale jelikož jsem měl zkušenost se vším kromě 3D tisku, 

přišlo mi to poměrně jednoduché. Náš projekt jsme dokončili více jak týden a půl v předstihu. 

Na konci byla soutěž, kterou jsme dokonce vyhráli. 

Po celou dobu je nutné plnit 80 % docházku. Tu jsme si zapisovali při každém příchodu a 

odchodu z učebny. Program začínal ráno v 9:30 a končil v 16:30 s hodinu a půl pauzou na 

oběd. 

Strava 
Pro stravování jsme využívali především školní kantýny. Na snídani zde bylo možné koupit 

míchaná vajíčka nebo lívance, ale většinou jsem si snídani řešil nákupem v obchodě den 

předem. Na oběd jsme ji naopak všichni využívali. Bylo možné si zde dát i večeři, případně si 

zajít do obchodu pro výborné sushi nebo pečená kachní prsa a pečivo. Oběd v kantýně stál do 



100 Kč což bylo cenově výhodné oproti zbytku města. Obecně bylo v Hong Kongu draho a 

s tím je potřeba počítat nejen při cestování, ale i u stravování. V průběhu pobytu se jídlo v 

kantýnách nepatrně měnilo, ale stejně jsem se ho přejedl a ke konci nevěděl co jíst. 

Finanční náklady 
Škola nám poskytla stipendium ve výši 25 000 Kč což bylo o 7 000 Kč méně než 

v předchozím roce. Tento krok považuji za velice nešťastný, jelikož 25 000 Kč nestačí na 

pokrytí nákladů na 5 týdnů. Jednalo se o nepopulární krok u studentů ze strany školy. 

Letenka 14 800,- 

Pas 600,- 

Očkování (bez druhá dávky žloutenky A) 3 177,- 

Náklady ve městě (jídlo, doprava...) 15 000,- 

Vybavení na cestu  1 000,- 

Cestovní pojištění 1 710,- 

Vízum 1 400,- 

 

Celkové náklady byly okolo 38 000 Kč, a to jsem zdaleka nevyužil všech místních aktivit a 

jídel. Doufám, že další ročníky budou mít stipendium opět navýšené, ale našich 25 000 Kč 

skutečně nepokrylo všechny potřebné náklady. 

Závěr 
Celkově se jednalo o zajímavou zkušenost a většina účastníků byla z místa nadšená. Mně 

osobně přišel pobyt zbytečně dlouhý (program by se bez problémů vešel do 4 týdnů). 

Případným uchazečům doporučuji cestu důkladně zvážit. Jedná se o delší pobyt v průběhu 

léta, a to je potřeba si uvědomit. Pro mě se jednalo o první takový pobyt od univerzity a je to 

zajímavý kompromis pro ty, co nechtějí odjet na celý semestr a zároveň by si rádi vyzkoušeli 

studium v zahraničí. I tak se jedná o pět týdnů. 

Velice kladně hodnotím obsah školního programu. Náplň byla dle mě zábavná, ale pro většinu 

studentů oboru AI snadná. Obecně udělali studenti z UHK většinu práce, což pro mě bylo 

zklamáním. Čekal jsem, že zahraniční studenti z Taiwanu a Korei budou mít hlubší znalosti a 

lepší angličtinu než my. V obojím jsem se mýlil. 

V neposlední řadě je potřeba počítat s nižším stipendiem, které nepokryje veškeré náklady.  


