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Příprava na pobyt 
Vízum 

Taiwan a Česká republika mají mezi sebou bezvízový styk pouze na 90 dní. Můj pobyt trval asi 180 

dní, musela jsem si tedy zařídit vízum v Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze 

(infocze@mofa.gov.tw). Pracovníci této kaceláře jsou velmi ochotní. Rozhodly jsme se, společně 

s mojí kamarádkou, že si koupíme Single entry visa, které opravňuje návštěvníka Taiwanu k jednomu 

vstupu do země v době platnosti tohoto víza, což je 180 dní od prvního vstupu. Za vízum jsem 

zaplatila asi 1 200,- Kč. Při žádosti o vízum jsem musela dodat dvě pasové fotografie, zpáteční letenku 

a výpis z účtu s nejméně 60 000,- Kč nebo potvrzení o stipendiu. 

Letenka  

Vzhledem k mé nezkušenosti s hledáním výhodných letenek jsem požádala o pomoc pana Martina 

Bezoušku ze společnosti Action travel (mbezouska@action.cz). Zpáteční letenka na Taiwan s 10-

denní zastávkou v Thajsku stála dohromady cca 25 000,- Kč. Na cestě tam jsme využily služeb 

leteckých společností FinnAir a EvaAir, vše bez problému. Cestou zpátky nás hned na začátku 

překvapila společnost JetStar Asia, která jako jediná vážila příruční zavazadla a musely jsme doplácet 

za kilogramy váhy navíc. Ze Singapuru až do Prahy opět společnost FinnAir.  

Očkování a pojištění 

NDHU nemá příliš náročné požadavky na očkování a zdravotní prohlídky, jediné, co jsem povinně 

absolvovala, byl rentgen plic kvůli tuberkulóze. Nechala jsem se očkovat v Centru očkování a cestovní 

medicíny při FN HK. Celkem ve čtyřech vakcínách jsem dostala očkování proti žloutence typu A, 

meningokoku a břišnímu tyfu. Kromě těchto se do Asie ještě doporučuje očkování proti vzteklině. 

Celkově mě očkování vyšlo přibližně na 4 000,- Kč. Mezinárodní očkovací průkaz mě vyšel na 99,- 

Kč. Zdravotní pojištění mám k účtu u Fio Banky za 75,- Kč na měsíc, stačí se zeptat na pobočce. 

Co si sbalit 

Hualien county je jedna z těch vlhkých oblastí na Taiwanu. Nejen, že vlhkost vzduchu dosahuje 

vysokých hodnot, také tady hodně často prší. Z mojí zkušenosti asi do března byla docela zima, občas 

jsem musela nosit i bundu, ale od dubna už se udělalo teplo a mohli jsme chodit většinu času 

v krátkých kalhotách a tričku. Pokud neholdujete dešti, doporučuji mít u sebe vždycky deštník, pro 

jistotu. Jako obuv jsou asi nejlepší gumové boty (žabky, crocsy, …), protože pokud zmoknete, boty 

pak vzhledem k všeobecné vlhkosti nemáte kde usušit. Pokud něco z oblečení zapomenete, 

v nedalekém městě Hualien se dá sehnat všechno a za dobré ceny.  

Řidičský průkaz 

Mezinárodní řidičský průkaz mi byl na Městském úřadě v Poličce vystaven na počkání za 50,- Kč. 
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Studium na NDHU 
Ubytování 

Ubytovány jsme byly na bakalářských studentských kolejích, které jsou poměrně nově postavené. Na 

pokoji jsou 4 postele a 4 stoly, umyvadlo s velkým zrcadlem a koupelna s toaletou a sprchovým 

koutem, který není nijak ohraničen, jak je ostatně v Asii zvykem, takže je dobré si pořídit 

v supermarketu stěrku na podlahu a předejít tak plísním apod. V každém ze 4 pater kolejí je kuchyňka 

s lednicí a v některém patře je i mikrovlnka. Pitná je voda pouze z automatů, které jsou ale naštěstí 

v celém kampusu hodně frekventované. Můžete si natočit studenou, teplou nebo vařící vodu. NA 

každém patře jsou dvě pračky a dvě sušičky, pračka stojí 20,- NT a sušička 10,- NT, prádlo se ale pere 

pouze ve studené vodě. 

Koleje jsem nemusela zařizovat, byly součástí smlouvy mezi univerzitami a ubytování na kolejích 

stálo 12 000,- NT na jeden semestr, včetně vratné zálohy. Byla mi přidělena dobrovolnice z řad 

Taiwanských studentů, Grace. Ještě před mým příjezdem mi koupila matraci, peřinu a polštář. 

Celkově za cca 2 000,- NT. První noc jsem byla na pokoji sama, další den jsem na OIA (Office of 

International Affairs) domluvila, že se s kamarádkou sestěhujeme dohromady. Přidělili nám pokoj, na 

který zanedlouho přijely ještě dvě Taiwanské studentky, ale byly velice zamlklé a nekomunikovaly 

s námi, předpokládám, že kvůli jazykové bariéře. Asi v polovině semestru jsme se přestěhovaly 

z kolejí do vesnice Zhixue, která obklopuje univerzitu. 

Stravování  

V areálu školy se nachází několik restaurací. U starých i nových kolejí je obchod Family Mart, takový 

all-in-one, kde seženete úplně všechno a navíc je otevřený 24/7. Funguje jako obchod se vším a navíc 

ještě restaurace, kde si můžete koupit chlazené jídlo a rovnou ohřát nebo jen nabrat už hotová jídla. U 

family martu blízko novým kolejím je takzvaný food court, kde si můžete u několika pultů objednat 

spoustu druhů nudlí, rýže, masa, polévek a dokonce i hamburgery. Pokud se vám nebude líbit nabídka 

u pultů, můžete si sami nabrat dle svého gusta u bufetového pultu a pak jen zaplatit. Stejný způsob, ale 

větší bufetový pult je v restauraci u jezera Dong Hwa.  

Hned za bránou NDHU se nachází vesnice Zhixue. V podstatě se jedná jen o jednu hlavní ulici, na 

postranních uličkách většinou není nic zajímavého. Ulice nabízí nekonečnou škálu možností 

stravování v mnoha restauracích. Snídaňové restaurace jsou otevřeny většinou od 7 do 13 hodin, 

potom následuje pauza, a další podniky otvírají okolo 17. hodiny. V pauze je otevřeno jen velmi málo 

restaurací. Snídaňové menu se pohybuje od 40,- do 120,- NT a oběd cca od 60,- NT. Součástí oběda je 

k dispozici neomezené množství čaje a polévky. Restaurace jsou většinou otevřeny do 20-21 hodin, 

pak je ještě možnost občerstvení ve Family martu nebo 7/11.  

V NDHU není přímo zřízená menza, ale dle mého názoru stravování v restauracích v areálu školy a 

mimo tento areál vychází cenově zhruba stejně.  

Studium  

Ještě před příletem na Taiwan nám naše kamarádka Grace pomohla vybrat předměty, které budeme 

studovat. První asi tři týdny jsme měly na vyzkoušení různých předmětů a mohly jsme si je ještě 

odepsat ze systému. Zjistily jsme, že většina z vybraných předmětů je vyučovaná v čínštině a nakonec 

jsme si vybraly 4 předměty pro pravidelnou docházku. Fundamental Chinese, English for Business, 

German language a Yogalates.  

 

Fundamental Chinese  

Studium čínštiny bylo jednou z povinností našeho pobytu. Hodina s velice milým profesorem Fu, 



který nám skvěle vysvětlil základy čínštiny a tříhodinové bloky utekly vždy jako voda. Naše třída byla 

složená ze spolužáků z celého světa, což pomohlo i k seznámení se s jinými kulturami. Jak midterm, 

tak final exam se skládaly z písemného testu a krátké ústní zkoušky. Museli jsme si koupit každý 

učebnici a cvičebnici.  

English for Business 

Angličtina s učitelkou z Barmy. Velice zajímavé hodiny, na každou hodinu jsme měli úkoly a 

projekty, paní Lee se nás vždy snažila začlenit mezi naše taiwanské spolužáky. Midterm exam 

probíhala formou skupinové prezentace a final exam v podobě videa.  

German language 

Další hodina, která byla vyučovaná v anglickém jazyce byla němčina s rodilým mluvčím, panem 

Porsche-Ludwigem. Jeho typický německý humor provázel každou tříhodinovku a ráda jsem si 

procvičila německý jazyk, který od střední školy moc nepoužívám. Final exam ve formě ústní 

zkoušky.  

Yogalates 

Spojení jógy a pilates, velice zajímavé cvičení, jak na protažení celého těla, tak i posilování. Většina 

lidí měli své „jógamatky“, ale dají se ve sportovním centru zapůjčit. Midterm exam ve formě 

prezentace, při final exam jsme museli dokázat, co jsme se za semestr všechno naučili. Výuka 

probíhala v čínštině, ale to při józe není úplně to nejdůležitější.  

Doporučuji všechny ze zmíněných předmětů. Navíc mimo školu jsme chodily hrát na piano do 

sklepení College of Education a s kamarádem jsem občas chodila cvičit taekwondo a běhat. 

Každopádně, pokud jste sportovní nadšenec, NDHU je ta správná volba.  

 

Finance 

Od UHK jsme dostali stipendium 59 000,- a to pokrylo počáteční náklady, jako letenku, očkování, 

vízum atd. a také koleje na Taiwanu. Navíc jsem tam za jídlo, cestování, oblečení suvenýry a další 

věci utratila zhruba dalších 60 000,- z vlastních zdrojů. Po cestě na Taiwan jsme se na 10 dní zastavily 

v Thajsku a během pobytu jsme byly na 10 dní na Filipinách.  

 

Na závěr bych chtěla moc poděkovat UHK za umožnění pobytu a finanční podporu a samozřejmě své 

rodině. Jsem velice vděčná za tuto možnost a vůbec nelituji toho, že jsem si vybrala právě tuhle 

univerzitu. Zážitky z Taiwanu si ponesu celý život. Pokud byste měli zájem o další informace, 

neváhejte mě kontaktovat na fb Klárka Jakubcová nebo e-mailu klaarajakubcova@gmail.com.  
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