
Závěrečná zpráva z letní školy na Taiwanu 2017 

Osobní údaje 
jméno, příjmení: Jakub Minařík 

email: jakub.minarik@uhk.cz 

obor, ročník: AI2, 1. 

délka pobytu: 1 měsíc (2. 7. - 28. 7. 2017) 

vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové 

přijímající instituce: Chang Jung Christian University 

Příprava k pobytu 

Víza 

Mezi Českou republikou a Tchaj-wanen je platná dohoda o bezvízovém pobytu nepřesahujícím 90 dní. 

(zdroj: http://www.mzv.cz) Vízum tedy pro letní školu nebylo nutné řešit. Kromě Taiwanu jsem plánoval 

navštívit (a navštívil) ještě Spojené arabské emiráty (Dubaj) a Thajsko. Ani pro tyto země není pro 

krátkodobý pobyt nutné zřizovat vízum. Vždy je však vhodné mít předem zamluvené ubytování, 

abyste na imigračním oddělení na letišti disponovali alespoň nějakou adresou, na které jakože budete k 

zastižení (v Bangkoku jsem musel lovit v mobilu potvrzovací mail s adresou hotelu).  

Očkování 

Mezi základní očkování, která se doporučují pro cesty do jižní a jihovýchodní Asie patří očkování 

proti žloutence typu A i B, břišnímu tyfu a tetanu. Doporučuji si minimálně tato 4 očkování zajistit a 

nebýt nezodpovědný jako já. 

Letenky 

Katowice - Dubai - Taiwan 13 000 Kč 

Taiwan - Bangkok 4 000 Kč 

Bangkok - Praha 9 500 Kč 

SUMA 26 500 Kč 

Letenky by rozhodně šly zařídit levněji, kdybych všechno nenechával na poslední chvíli.  

Pojištění 

Cestovní pojištění jsem si zřídil u VZP za 2 000 Kč na necelé dva měsíce. Dále doporučuji za 50 Kč 

zařídit mezinárodní řidičský průkaz. 

Průběh 

Doprava 

CJCU se nachází v jižní části Taiwanu ve městě Tainan, nedaleko druhého největšího taiwanského 

města Kaohsiung. Většina českých studentů se z Taipei do Tainanu dostala speciálně vypraveným 

školním autobusem. Další možností je vysokorychlostní vlak (HSR), jenž je rychlejší, pohodlnější, ale 

zato dražší alternativou (cena se dá snížit včasnou objednávkou místenek; při nákupu na místě nás 

jízdenka Taipei-Tainan vyšla na necelých 900 Kč). V neposlední řadě je pak možné využít 

autobusového spojení mezi Taipei a Kaohsiungem. Tuto možnost jsme zvolili při zpáteční cestě a 

nabízí dobrý poměr cena/pohodlí. K osobní dopravě většina z nás (i přes důrazné nedoporučení ze 

strany školy) zvolila skútr, jehož zapůjčení od Louise vyšlo na cca 2200 Kč na měsíc. 



Ubytování 

Byli jsme ubytováni zdarma na koleji v pokojích pro čtyři. Koleje i celý kampus byly povětšinou dost 

opuštěné, protože kdo by co dělal v červenci ve škole? Kampus je na naše poměry velký, nicméně na 

taiwanské poměry dost malý. Na univerzitě studuje přibližně 10 000 studentů a čtyři kolejní budovy 

pojmou zhruba 3 000 z nich. (zdroj: http://www.studyintaiwan.org/~CJCU) Jelikož se jedná o křesťanskou 

univerzitu, chlapecké a dívčí koleje jsou odděleny a platí zákaz návštěv, a to i pro zahraniční studenty. 

Dále ve všech budovách (nikoliv však již ve venkovních prostorech kampusu) platí zákaz konzumace 

alkoholu. V pokoji má každý z jeho čtyř obyvatel k dispozici postel palandového typu, stůl, židli a 

skříň (ačkoliv některé skříně byly za použití lepicí pásky a zámků na kolo neprodyšně uzavřeny 

taiwanskými studenty, kteří si v nich nechali své věci). Každý pokoj má dále vlastní sociální zařízení 

ve formě sprchy a toalety (nikoliv tureckého typu, jak je na Taiwanu docela běžné, jupí). Pokoje na 

kolejích disponují klimatizací, která však v rámci úsporných opatření fungovala pouze ve vybraných 

denních hodinách. Trávit čas na pokoji mimo tuto dobu nebylo příjemné, a proto jsme to téměř 

nepraktikovali. Každý pokoj má také vlastní připojení k Wi-Fi a tím výčet vymožeností končí. Přímo v 

kampusu se nachází Family Mart (o prázdninách zavřený), posilovna (shodou okolností téměř po 

celou dobu našeho pobytu zavřená), knihovna, sportovní hala atd.  

Strava 

Vaření podle všeho nepatří mezi nejoblíbenější činnosti Taiwanců. V kampusu nám v šestém patře 

jedné z budov byla k dispozici "kuchyňka" s mikrovlnnou troubou - jeden z učitelů ji pro nás 

dovybavil ještě vařičem. Vhodnější možností je tedy stravování venku. Hned za hranicí kampusu se 

nachází "snídaňárna". Nedaleko školy (na skútru asi minutu) se pak nachází několik restaurací včetně 

Steak-Housu, ovšem levnější variantou jsou typická garážová stravovací zařízení, kde se člověk slušně 

nají za cenu kolem 50 Kč (pokud nemáte rádi ryži a nudle, zůstaňte doma). Nedaleko školy, a vlastně 

asi i nedaleko jakéhokoliv jiného místa na Taiwanu, se nachází 7-11, kde se dá příjemně nakoupit a 

jako bonus vám tam popřejí dobré ráno v kteroukoliv denní dobu.  Milovníkům plzeňského piva 

doporučuji výlet do Carrefouru.  

Studium 

Čtyřtýdenní letní škola měla jasně daný program: v pondělí a v úterý probíhala výuka a ostatní 

pracovní patřily exkurzím a zvaným přednáškám. V rámci exkurzí jsme navštívili muzea, firmy, 

pivovar, atd. Pondělky a úterky jsme věnovali studiu programování v processingu a projektového 

managementu. Nejednalo se rozhodně o nic extrémně náročného. Největší zážitky však jistě máme z 

víkendů, kdy jsme se mohli vydat objevovat krásy Taiwanu a jeho obyvatel.  

Závěr 
Celkově letní školu hodnotím velmi kladně. Taiwan je krásná země pokrytá nádhernou přírodou a plná 

milých lidí, která rozhodně stojí za návštěvu. Je snad jen trochu škoda, že škola i její okolí působí v 

období prázdnin trochu opuštěným dojmem. Celkově mě návštěva Dubaje, Taiwanu a Thajska vyšla 

na cca 70000 Kč, z čehož stipendium od UHK činilo 32000 Kč. Děkuji oběma školám za tuto 

obohacující zkušenost.  


