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Zákládní informáčě 
Délka pobytu: 1 měsíc (10. 7. – 7. 8.) 

Vysílající VŠ: Univerzita Hradec Králové 

Přijímající VŠ: City University of Hong Kong (http://cityu.edu.hk) 

Příprává k pobytu 
Vízum 
Aby bylo možné v Hong Kongu studovat, je nutné opatřit studijní víza. Víza zařizovala primárně 

partnerská univerzita, která komunikovala s úřady. Vízum samotné dorazilo poštou, nebylo nutné 

navštěvovat ambasádu. 

Při cestování přes Rusko nejsou potřeba víza, pokud cestující zůstane v tranzitním prostoru letiště 

(např. pro přestup v Moskvě nebylo nutné víza zařizovat). Přestup v Číně je možný bez víz, pokud je 

navazující let do 24 hodin (případně 48 hodin v Pekingu, Šanghaji či Guangzhou). 

 

Očkování 
Do oblastní jižní Asie je vhodné se očkovat proti žloutence (hlavně typu B) a břišnímu tyfu. Celková 

cena očkování se pohybuje mezi 1500-2000 Kč. 

 

Letenka 
Letenku je vhodné koupit s předstihem několika měsíců, poté je možné ji sehnat za přibližně 15 000 

Kč (zpáteční). Díky přímému spojení Praha-Šanghaj je možné do Hong Kongu letět pouze s jedním 

přestupem. 

 

Cěstovní pojištění 
Cestovní pojištění Comfort od VZP splňuje směrnici kvestora a navíc pojistí i mírně rizikové rekreační 

sporty jako lezení, neobsahuje spoluúčast a výplata plnění je bez problémů (vlastní zkušenost). 

Průběh pobytu 
Ubytování 
Ubytování bylo zařízeno univerzitou na univerzitních kolejích. Na kampusu je celkem 11 kolejních 

budov o 12 patrech. V pokojích se bydlí po dvou a sousední pokoje sdílí společnou koupelnu a 

záchod. V pokoji je k dispozici klimatizace (nutno dobíjet penězi ze studentské karty), internetová 

zásuvka, skříň, postel a stůl. Povlečení, peřinu a polštář je nutné přivézt vlastní či objednat za 500 

HKD (cca. 1500 Kč). 
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Doprava 
Hlavním dopravním prostředkem v Hong Kongu je metro (MTR), které je cenově srovnatelné 

s Pražským. Bohužel není možné koupit časové jízdné a každou jízdu je nutné platit zvlášť 

prostřednictvím platební karty Octopus. Kromě metra je možné se dopravovat autobusy (např. 

autobus E22 jede z letiště přímo do kampusu univerzity) a mikrobusy, které jezdí i do pozdních 

nočních hodin. V případě nedostupnosti hromadné dopravy lze využít Taxi služby, která je 

v porovnání s Evropskými městy velmi levná. 

 

Strava 
Kromě běžných fastfoodových řetězců v nedalekém obchodím centru jsou k dispozici i 3 školní 

kantýny s cenou jídel v rozmezí 60-100 Kč (včetně pití) a širokým výběrem jídel. Hong Kong je 

kosmopolitní město a je možné zde sehnat všechny možné druhy jídla od vegetariánského, přes sushi 

až po americké burgery. 

 

Internet 
V areálu kolejí univerzity jsou k dispozici Wi-Fi sítě eduroam a místní CityUWLan, kam se lze přihlásit 

se školními přihlašovacími údaji. K síti eduroam se lze přihlásit i s přihlašovacími údaji z UHK. Signál 

v pokoji na kolejích je velmi slabý, je proto vhodné zařídit si připojení do LAN zásuvky (lze online na 

webu Student Residence). 

Celý Hong Kong je rovněž kvalitně pokryt 4G sítí (včetně metra), v akci lze sehnat SIM s platností 2 

týdny a datovým limitem 6 GB za cca. 150 Kč. 

 

Studium 
Náplň studia byla rozdělena na dva bloky. První dvoutýdenní blok byl zaměřen na výuku vývoje pro 

platformu Android a programování v jazyce Java. 

V druhém dvoutýdenním bloku bylo možné si zvolit orientaci na hardware či software. Sfotwarový 

blok pokračoval vývojem aplikací pro Android, v hardwarovém bloku byl probrán návrh antén pro 

mobilní zařízení. 

Finánční náklády á hodnočění 
Náklády 
Celkové náklady na letenky, pojištění a očkování mě vyšly přibližně 25 000 Kč. Strava, náklady na 

pračku/sušičku, klimatizaci a veřejnou dopravu vyšly na cca. 15 000 Kč. Tyto náklady byly z velké části 

pokryty stipendiem v hodnotě 35 000 Kč. 

 

Hodnočění pobytu 
Návštěvu letní školy v Hong Kongu doporučuji především těm, kdo se chtějí zlepšit v angličtině a 

programování. Letní škola je zaměřena na úplné začátečníky, není proto nutné při příjezdu mít 

znalosti z programování či návrhu hardware. 

Hong Kong a přilehlé Macao jsou zároveň i vděčným turistickým cílem a nabízí velké množství 

volnočasových aktivit. 

 

 

 


