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Osobní údaje 
Jméno a příjmení:    Lukáš Chvátal 

Kontakt:     lukas.chvatal@uhk.cz 

Obor:      Aplikovaná Informatika 

Délka pobytu:     4,5 měsíců 

Vysílající instituce:    Univerzita Hradec Králové 

Příjímací univerzita:    Kao Yuan University 

Kontaktní osoba na vysílající univerzitě:  Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) 

Kontaktní osoba na přijímací univerzitě: Xuan Lu Kao (pq0011@cc.kyu.edu.tw) 

Před odletem 

Očkování 

Zvolil jsem paní doktorku Lukešovou v Hradci Králové a rozhodl se pro následující očkování: vzteklina 

(3 dávky, jedna dávka týdně), žloutenka typu A, břišní tyfus a meningokok. Dohromady s mezinárodním 

očkovacím průkazem očkování vyšlo na 6 520,- Kč. Paní doktorku mohu jen doporučit, ochotně vše 

vysvětlila a poradila, jediná nevýhoda jsou návštěvy pouze ve čtvrtek. 



Lékárnička 

Měl jsem s sebou nějaké základní léky a většinu z nich jsem nakonec nepoužil. Taiwanské lékárny mají 

podobnou nabídku léků jako u nás a lékárníci umí dobře anglicky, není tedy důvod s sebou tahat 

půlroční zásoby tabletek na bolavý krk. 

Vyšetření 

Univerzita vyžaduje test na Syfilis a HIV a rentgen hrudníku. Obě vyšetření jsem zařizoval u svého 

obvodního lékaře a celkem to vyšlo na 700,- Kč. 

Vízum 

I přestože jsem plánoval navštívit jiné země a po příletu na Taiwan dostanete vízum na 90 dní, tak jsem 

si předem vyřídil visitor vízum na 180 dní. Sice vyjde na 2 500,- Kč, ale předejdete tak možným 

komplikacím, hlavně na letišti (pokud například nemáte koupené žádné letenky z Taiwanu). Pro vízum 

bylo nutné vyplnění online formuláře General Visa Applications (zde), po schválení pak vyzvednutí na 

Taiwanské ambasádě v Praze. 

Pojištění 

Vybral jsem nabídku od České pojišťovny, jelikož o „Fio triku“, který nesplňoval limity a je často 

zmiňován ve starších zprávách, již univerzita nerada slyší. Balíček s názvem „Dlouhodobé cestovní 

pojištění studijních pobytů v zahraničí“ na celý kalendářní rok, který bohatě pokryl všechny limity vyšel 

na 4400,- Kč. 

Mezinárodní řidičský průkaz 

Za celý pobyt jsem neměl tu čest popovídat si s Taiwanskou dopravní policií, a to jsem absolvoval 

několik tisíc kilometrů na skútru a v dodávce. Ale i přesto si myslím, že investice 50,- Kč je rozumná, 

lepší mít než pak litovat. Vystavení je na počkání na městském úřadě. Jedno pasové foto s sebou. 

Letenky 

Naše skupina předem zařizovala pouze one-way letenku (skrze portál pelikan.cz) přes Dubai do Taipeie, 

která nás vyšla na 14 500,- Kč. Pokud nemáte v plánu navštívit Taipei ihned po příletu, tak doporučuji 

spíše koupit letenku do Kaohsiungu, protože doprava na jih ostrova se může prodražit. 

Studium 
Podmínkou od UHK je úspěšně splnit alespoň tři předměty na cílové univerzitě. Poměrně omezenou 

nabídku předmětů jsem obdržel již před příjezdem. Měl jsem na výběr předměty ze dvou kurzů, 

aplikovaná informatika a cestovní management. Z obou kurzů jsem si vybral 4 předměty tak, abych měl 

vyučování pouze ve dvou dnech v týdnu. Po příjezdu byla však realita jiná, po prvním týdnu výuky mi 

bylo sděleno, že nemohu navštěvovat informatické předměty a musím si vybrat pouze předměty 

z nabídky cestovního managementu. 

S vedením centra pro výměnné studenty není problém se domluvit, koordinátorky Celia a Jing umí 

dobře anglicky a jsou ochotné. Jediné potíže byly občas s oznamováním různých akcí, nejednou se nám 

stalo, že oznámení o akci pro výměnné studenty přišlo necelou hodinu před zahájením. 

Výuka zde probíhá trochu jinak než u nás, na některých předmětech studenti na hodiny chodí prakticky 

kdy se jim zachce, většinou minimálně patnáct minut po začátku. Poté si vyndají jídlo a mobil a po 

https://visawebapp.boca.gov.tw/


zbytek výuky se věnují spíše jim. Zajisté si tedy dokážete představit jaký mají učitelé přistup 

k výměnným studentům. KYU je zkrátka ideální volba pro ty, kteří chtějí mít co nejvíce volného času 

pro cestování a nesedět o víkendu nad učením. Nyní již k zvoleným předmětům. 

Basic Mandarin 

Výuka probíhala jednou až dvakrát za týden a opravdu šlo pouze o základy čínštiny. Paní učitelka byla 

velice ochotná a brala ohledy. Ukončení předmětu bylo ústní zkouškou z několika slovíček a čtení 

konverzace. 

Business English Writing 

Výuka jednu hodinu týdně a většinou šlo o vypracování různých cvičení v angličtině na papír. Pan učitel, 

co vystudoval v Americe nám dával i materiály na samostudium. Většinou však šlo o nízkou úroveň 

angličtiny. Pro splnění stačila docházka a průběžná práce na hodinách. 

English for Guiding Tour 

Hodina jednou týdně a název mluví za vše, anglická slovíčka týkající se cestování, pro pokročilejší 

angličtináře nic nového. Pan učitel byl velice energický a rád se vyptával na Česko. Ukončení ve formě 

odevzdání dvou seminárních prací na téma České republiky a rodného města. 

Presentation English 

Výuka jednou za týden. Probíraly se zde zásady tvoření prezentací především v PowerPointu a můžu 

upřímně říct, že jsem si odnesl některé užitečné rady. Pan učitel byl milý a často s námi probíral Taiwan, 

jeho zvyklosti a zajímavosti. Splnění formou skupinové prezentace o České republice. 

Osobně jsem si žádný tělesně výchovný předmět nevybral. V kampusu školy je zdarma plně vybavená 

posilovna, která mi přišla jako lepší volba pro pohyb, jelikož jsem si tam mohl zajít kdy jsem chtěl, 

narozdíl od hodiny tenisu například. 

Ubytování 
Zvolil jsem ubytování na kolejích v kampusu KYU, které jsou pro výměnné studenty zdarma. Ano, je 

pravda, že tam platí pravidla, o kterých se dočtete v ostatních zprávách, ovšem za uspořené desítky 

tisíc mi to stálo. Lůžkoviny dostanete také, jediné, co jsem platil, byl poměrně rychlý kabelový internet 

na celý semestr asi za 500,- Kč. Z personálu kolejí neuměl nikdo anglicky, takže domluva jedině přes 

translátor. 

Na kolejích KYU je téměř nulový noční život, erasmáckou párty několikrát do týdne rozhodně 

nečekejte. Toto ale možná platí pro většinu univerzit na Taiwanu, kde není plno mezinárodních 

studentů. Taiwanci celkově nejsou moc „akční“ a alkohol je docela drahý. Noční vyžití si můžete naplnit 

v Kaohsiungu, kde jsou klasické kluby a přespání v hotelech za 250,- Kč/noc. 

Důležitá rada: pokud pojedete z kolejí na delší dobu pryč, nechte zapnutý alespoň větrák. Při vysoké 

vlhkosti a teplotě snadno vzniká plíseň, což jsme tvrdě pocítili na vlastní pěst. 

Strava 
V přízemí kolejí se nachází jídelna, kde si na své přijde snad každý a ušetříte opět nemalou částku. Cena 

jídel pohybuje přibližně od 35,- Kč po 50,- Kč, což budete těžko hledat v okolních pouličních 



restauracích. Najdete zde i stánek s čaji a ostatními nápoji. Téměř všechny stánky nabízí alespoň 

omezené anglické menu, během našeho pobytu se mezi ně připojily dva další. Provozovatelům došlo, 

že překládání přes mobil není moc pohodlné a zvolíme radši jiný stánek. 

Před odletem si pořádně vychutnejte slané pečivo a jiné slané dobroty, Taiwanci totiž mají tendenci do 

všeho přidávat cukr. Pečivo všeho druhu má sladké těsto i v případě, že samotná náplň je slaná, o 

sladkých klobásách a mase radši ani nemluvím. 

Neodmyslitelnou částí pobytu je návštěva night marketů, které jsou snad v každém městečku. Najdete 

zde vše, od jídla přes oblečení po hrací automaty, kde je výhrou rak, kterého vám rovnou rádi na místě 

připraví. Nutno ale říct, že všechno jídlo, co zde najdete není pro české chuťové buňky, Taiwanci mají 

opravdu zajímavé chutě. Občas ale u stánků najdete ochutnávky a nemusíte tak utrácet za jídlo, co po 

jednom soustu letí do koše. 

Možnou volbou pro stravování jsou také všudypřítomné convenience stores, 7-11 nebo FamilyMart. 

Spotřební zboží zde mají sice dražší, než v supermarketech jako je PX Mart, ale zato jde najdete kvalitní 

hotovky, co vás spolehlivě nasytí, když máte málo času nebo jste na cestách.  

Doprava 
V předchozích zprávách jsem se dočetl, že si někdo nepůjčil skútr kvůli obavám z dopravy. Nechápu, 

jak to celý semestr bez něj zvládnuli, skútr je na Taiwanu jako druhé nohy. Umožnil mi navštívit 

nespočet krásných míst kam vás hromadná doprava nezaveze. Nemluvě o dopravě do blízkého 

městečka Luzhu, kde najdete vše potřebné. Sice tam od školy jezdí autobus, ale je pohodlnější vzít skútr 

a jet kdykoliv se vám zachce. V Taiwanské dopravě se zorientujete velice rychle, stačí „plout“ s davem 

ze začátku. Před pobytem jsem na motorce seděl jen jednou a nebyl to žádný problém. 

Pokud se rozhodnete pro vypůjčení skútru, tak můžu doporučit Louise (Louis Scooter Rentals), který 

umí anglicky a byl ve všech našich požadavcích ochotný. Skútry nejsou v nejlepším stavu, ale pro účely 

výměnného studenta postačí. Stavu odpovídá i cena, za skútr o obsahu 125 ccm v automatu si Louis 

účtoval přibližně 7 300,- Kč na celý pobyt. Depozit nevyžadoval a helmy nám půjčil zdarma. Skútr 

s menším obsahem neberte, tedy alespoň pokud ho nechcete tahat pěšky do některých velkých kopců 

co jsou v okolí. V případě nějaké závady nebo nutného servisu vám Louis doveze náhradní skútr bez 

řečí a dalších poplatků (klidně i přes čtvrt Taiwanu). 

Krom skútrů jsme si od Louise půjčili dvakrát i minivan pro 5-8 osob s manuální převodovkou. Cena za 

den byla přibližně 1 000,- Kč (250,- Kč na osobu v našem případě), jelikož jsme si ho pokaždé půjčovali 

na více než týden. Taková částka se může zdát poměrně velká, ale v minivanu se dá i přespat, takže 

nemusíte řešit hotel. Navíc nám umožnil pohodlně procestovat větší část ostrova, vydali jsme se s ním 

do národních parků v centru a na východní a severní pobřeží. Na jih do Kentingu se dá dojet se skútry, 

pokud to počasí dovolí. 

Finance 
Celkem mě pobyt vyšel asi na 130 000,- Kč, největší část spolknuly letenky, konkrétně něco málo přes 

40 000,- Kč. Po cestě na Taiwan jsme se zastavovali na pár dní v Dubai. Během pobytu jsme navštívili 

Koreu a dvakrát Japonsko. Při zpáteční cestě byla zastávka na čtyři dny v Hong Kongu. 

Stipendium od školy činilo 63 000,- Kč a pokrylo tedy téměř polovinu mých nákladů. 

https://www.facebook.com/LouisScooterRentals/


Na Taiwanu téměř nikde nelze platit zahraniční kartou, doporučuji tedy udělat si účet u banky co má 

nejlevnější výběry. Osobně jsem nejvíce využíval kartu Revolut, na free účtu máte sice limit na měsíční 

výběr, ale vybíráte za bezkonkurenční kurz po celém světě. Pozor také z jakého bankomatu vybíráte, 

jelikož někde mohou mít takzvaný dynamic currency conversion a pěkně vás oškubou. Ideální volba je 

bankomat v kampusu školy, nejsou zde žádné poplatky a umožňuje výběr i malých částek jako 100 NTD 

Ostatní 
Po příjezdu si zařiďte EasyCard v jakémkoliv convenience storu, dá se s ní platit skoro vše, ale 

nejpohodlnější je na veřejnou dopravu. Dobíjí se pouze hotovostí. 

Na Taiwanu je levný mobilní internet, neomezená data na měsíc vyjdou okolo 350,- Kč, záleží na 

operátorovi. Operátor Chunghwa má nejlepší pokrytí a 4G síť je k dispozici téměř po celém ostrově. 

Ideální je koupit nejlevnější SIM kartu, na které je jakýkoliv tarif a následně ji dobít pomocí voucheru 

na data. Vouchery se dají sehnat v trafikách, v Luzhu je například jedna poblíž night marketu. 

Pokud neumíte dobře anglicky tak se nebojte a neberte to jako důvod proč nevycestovat, drtivá většina 

Taiwanců také neumí (dokonce ani studenti na vysokých školách). 

V červnu začíná dešťová sezóna, neplánujte tedy větší výlety až ke konci, pokud vyjedete v letním 

semestru. 

Závěr 
Pobyt mi umožnil navštívit většinu asijských zemí co jsem chtěl a téměř půl roku v jiné kultuře se na 

mě určitě podepsalo. Vidět na vlastní oči, jak se žije na druhém konci světa je výborná životní 

zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu. Opravdu si vážím této příležitosti a chtěl bych poděkovat jak 

univerzitě Hradec Králové, tak univerzitě Kao Yuan za možnost vycestovat. 

Pokud budete mít nějakou otázku, nebojte se ozvat přes FB nebo uvedený mail.  

https://www.revolut.com/

