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Příprava k pobytu 

Vízum 

Po výběrovém řízení bylo nutné vyplnit několik formulářů pro přidělení víza. Bylo nutné zaplatit poplatek 

cca 1500 Kč. Víza dorazily s dostatečným časovým předstihem. 

Očkování 

Do HK jsem potřeboval očkování proti břišnímu tyfu, ostatní potřebné jsem už měl. Cena vakcíny byla 

kolem 900 Kč. Pojišťovna mi vrátila 500 Kč.  

Letenka 

Letenku jsme kupovali cca 3 měsíce před odletem. Přímý let z Prahy do HK není, proto tu bylo na výběr z 

několika leteckých společností. Pro mě nečekaně vycházely velice dobře Emirates cca 15 tisíc Kč s 

přestupem v Dubaji. Poté jsme ještě objevili let přes Helsinky, který byl o cca 500 Kč levnější, ale jelikož 

jsme chtěli navštívit Dubaj volba byla snadná. 

Cestovní pojištění 

Pojištění jsem si zařizoval u své pojišťovny (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra). Jelikož jsme ještě 

před letní školou jeli na Filipíny tak jsem si kupoval pojištění na 46 dní. Zvolil jsem variantu s největšími 

limity a vycházela na cca 2500 Kč. 

 



Škola 

Přijeli jsme do HK v pátek 6.7. První den jsme se ubytovali a měli víkend volno. Následující týden bylo 

potřeba si zařídit kartičku do školy. Poprvé jsme šli do školy ve čtvrtek. Výuka byla rozdělena do 5 týdnů, 

z toho první týden se řešila registrace. Poslední týden byl pro závody a závěrečný ceremoniál. 

V této době jsme měli za úkol vytvořit létající rybu ovládanou mobilní aplikací. Výuka byla rozdělena na 

3 části, ve kterých jsme pracovali na našem projektu. Na konci prvního týdne jsme pájeli základní desku 

pro naši rybu. Druhý týden se modelovaly a tiskly štíty pro vrtule letadla. V dalším týdnu se pracovalo s 

Arduinem a vytvářel se program pro ovádání vrtulý. Ve čtvrtém týdnu se vytvářela mobilní aplikace pro 

ovládání ryby přes bluetooth. 

Ubytování 

Ubytováni jsme byli na univerzitních kolejích. Pokoj obsahoval klimatizaci, kterou bylo nutné platit, 2 

postele, židle, stoly a skříně. Koupelna byla dělená s vedlejším pokojem. Bylo potřeba si sehnat vlastní 

polštář, povlečení a peřinu, jelikož na pokoji nebyly. Ubytován jsem byl s kamarádem, ač jsem čekal, že 

budu na pokoji s cizincem. Na pokoji jsou ethernetové zásuvky, ale fungovali jen některé. Jinak byl 

internet v kuchyňce na každém patře. 

Strava 

Strava v Číně je úplně odlišná oproti Evropě. První týden nám velice chutnalo a nechápali jsme, proč si na 

jídlo zde studenti z minula stěžovali. Další týden už jídlo zde nebylo tak fajn, bylo potřeba navštěvovat 

mekáč a další fastfoody. Ke konci letní školy se nedal jíst už ani mekáč a bylo velice náročné vymyslet co 

budete jíst. Potraviny v HK jsou drahé oproti ČR a to zejména maso a mléčné výrobky, proto se vaření 

moc nevyplatí. 

Na univerzitě jsou 3 jídelny. Jsou očíslovány 1, 2 a 3. V první jsem jedl jen jednou, jelikož i místní student 

označil jídelnu jako vojenskou. Po zbytek školy jsem si zde kupoval jen kafe a buchtu při cestě do školy. 

Vedle je také kebab, který byl dobrý, ale porce byla malá a cena vysoká. Ve druhé jídelně do které jsme 

chodili nejčastěji vařili dobře. Obsahovala místní jídla, ale dal se objednat i hamburger. Ceny se zde 

pohybovaly od 20 do 30 dolarů. Jídlo ve třetí jídelně se nejvíce podobalo tomu Evropskému. Jídlo zde 

bylo také dobré a ceny se pohybovaly kolem 30 dolarů a za pizzu 50 dolarů. 

Doprava 

Na letišti jsme si koupili kartičku octopus, kterou lze platit metro, bus a další věci. Nejčastěji jsme 

cestovali metrem, které se zde jmenuje MTR a je to nejlevnější způsob dopravy.  

Internet 

První týden nám studen, který se o nás staral prodal sim kartu za 60 dolarů, která měla 5 GB internetu a 

fungovala 1 měsíc. 



Finance 

Moje náklady byly okolo 40 tisíc Kč. Škola mi v rámci stipendia uhradila 25 tisíc Kč. 

Závěr 

Za měsíc a půl strávený v Asii a měsíc strávený na letní škole, jsem získal mnoho zkušeností, zážitků a 

nových kamarádů. Ve škole jsem měl možnost se naučit mnoho nových věcí a poznat lidi z jiné části 

světa. Celkově tuto letní školu hodnotím jako veliký přínos pro mě a určitě bych tuto možnost studovat v 

Hong Kongu doporučil každému. 

 


