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1. Osobní údaje 

 

Jméno a příjmení: Martina Stránská 

Kontakt: FB Marťa Stránská 

Obor: Management cestovního ruchu 

Délka pobytu: 5,5 měsíců 

Vysílající instituce: Univerzita Hradec Králové 

Přijímající univerzita: Kao Yuan University 

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

Kontaktní osoba na přijímací univerzitě: Dr. Liu (t00247@cc.kyu.edu.tw) 



 

2. Co zařídit před odletem? 

Očkování 

Jako většina studentů jsem se i já rozhodla kontaktovat paní doktorku Lukešovou 

v HK, je moc milá a všechno vám vysvětlí. Domluvily jsme se společně na očkování 

na žloutenku typu A, meningokoku, vzteklině a břišnímu tyfu. Některé vakcíny se 

dávají i 3x, tak se nezapomeňte ozvat s předstihem. Další vyšetření, která po nás naše 

univerzita vyžadovala, jsem si zařizovala v nemocnici blízko mého bydliště.  

Konkrétně to byly tedy testy na AIDS, syfilis a také rentgen plic. Celkově všechna tato 

vyšetření a očkování stala dohromady cca 7000,- Kč 

Nezapomeňte také na mezinárodní očkovací průkaz. (90,- kč) 

Doporučuji si s sebou také vzít dostatek léků. Nás totiž potkala řada onemocnění, mezi 

nimi například i otrava jídlem, angína apod. a léky nám musela rodina ještě doplnit při 

jejich příjezdu. 

 

Vízum 

Žádné jsem si nezařizovala. Věděla jsem, že do 90 dnů určitě vycestuji z Tchaj-wanu a 

poté se vám doba vstupu do země opět obnoví, s tím, že až se budete na Tchaj-wan 

vracet, musíte na letišti ukázat letenku, jako důkaz, že opět vycestujete. Doporučuji 

tuto variantu, pokud víte, že budete hodně cestovat. 

 

Mezinárodní řidičský průkaz 

Určitě si ho zařiďte, i pokud nevíte, zda budete v dané zemi řídit. Bude vás to stát 

pouze 50,- Kč a pasovou fotku. 

 

Pojištění 

Já si pojištění zařídila u České průmyslové zdravotní pojišťovny a stálo mě 4 065,- 

Kč.  

 

Letenky 

S kamarádkou jsme si letenky zařídily samy. Chtěly jsme se před odletem přímo na 

Tchaj-wan ještě podívat na jiná místa. Pro inspiraci jsme se podívaly na zprávy 

studentů z minulých let a nakonec jsme se rozhodly letět nejprve z Prahy do 

Stockholmu, kde jsme zůstaly asi 3 dny a poté jsme letěly asi na týden do Thajska. 



Následně už do Taipei na Tchaj-wanu, odkud jsme musely jet rychlovlakem High 

speed rail na jih ostrova, kde se nacházela naše univerzita. Cesta tam mě vyšla cca na 

12000,- a další ceny letenek si nepamatuji, ale vždy se pohybovaly kolem 3000,- až 

4000,- (zpáteční) 

Závěrečný let ze Singapuru do Berlína vyšel na 5000,- Kč. 

 

Studium 

Povinně musíte splnit 3 předměty, což nebude určitě problém. My jsme si jich zapsaly 

více, ale dá se říct, že jsme spíše cestovaly, než chodily do školy. Učitelé s tím mít 

problém nebudou, stačí zpětně napsat například práci právě o vašich cestách. 

Předměty, na které jsme chodily, se vyučovaly spíše v čínštině. Některé úplně a 

některé částečně, takže jsme většinou ani nevěděly, o co se jedná. Čemu jsme ale 

rozuměly, tak bylo celkem zajímavé, i když level angličtiny byl trochu jednodušší, 

nebo spíše hodně jednoduchý, takže pokud se obáváte, že neumíte moc anglicky, 

rozhodně nemáte proč. Závěrečný test vypadal asi tak, že jsme napsaly 10 vět na určité 

téma nebo jsme měly prezentace. 

Co se týče tělesné výchovy, kterou si předchozí studenti často zapisovali, tak na tu 

jsme se z kapacitních důvodů nedostaly. Což ale nevadilo, protože jít si zasportovat do 

haly nebo na hřiště může každý a kdykoliv. 

 

Ubytování 

S kamarádkou jsme zvolily ubytování na kolejích, které jsou přímo v areálu školy. 

Bydlely jsme ve 3 na čtyřlůžkovém pokoji spolu s jednou Tchaj-wankou, která uměla 

docela slušně anglicky, i když občas byl v komunikaci problém. Každý pokoj je 

vybaven vlastní koupelnou a klimatizací. Wifi na kolejích funguje jen v určitých 

místech, proto jsme si platily internet, abychom mohly být na notebooku. Vyšel cca na 

550,- Kč za celý pobyt. Nevýhodou je absence kuchyně, na kolejích je totiž zakázáno 

vařit a na každém patře se nachází pouze automat na horkou vodu, takže si můžete 

udělat maximálně instantní polévku, čaj a kafe. Důležité je, že tyto koleje jsou 

zadarmo, a proto jsme ušetřily spoustu peněz, které jsme pak investovaly do cestování. 

Co se týče nějakých kolejních pravidel, tak pokud chcete odjet na několik dní, tak je 

nutné na druhém patře kolejí vyplnit vaše údaje a napsat kam odjíždíte. Pokud přijdete 

později v noci, je také nutné se zapsat. Koleje se zamykají o půlnoci. Každý den také 



ve 22:00 také přijde jakási kontrola, zda jsou všichni na pokoji. Dávejte si pozor, co 

dáváte do lednice. Je totiž jedna společná na chodbě a je nutné si potraviny polepit 

cedulkou s číslem vašeho pokoje, každé pondělí totiž služba neoznačené věci vyhodí.  

 

Doprava 

Do místního města Luzhu jezdí každý všední den několikrát autobus. Tuto informaci 

nám prozradili až skoro ke konci pobytu, proto jsme každý den nachodily spoustu 

kilometrů zbytečně, ale procházka je to celkem hezká. 

Jinak jsme převážně využívaly dopravu vlakem, v Kaohsiungu pak samozřejmě metro, 

občas taxík. A pokud jsme se chtěly dostat z Kaohsiungu do Taipei, tak jsme 

využívaly, již zmiňovaný, High speed rail vlak, na který doporučuji koupit jízdenky 

s předstihem. 

Doprava je na Tchaj-wanu a celkově v Asii docela šílená, proto jsme se rozhodly si 

skútr nepůjčit. Co ale mohu doporučit, je půjčovna aut AVIS, kterou jsme s rodinou 

využili v Taipei. 

 

Stravování 

Pokud jsme zrovna byly ve škole, tak jsme se stravovaly v jídelně, která je přímo 

v kampusu. Problémem bylo to, že vše bylo napsáno v čínštině. Oblíbily jsme si ale 

jeden ze stánků, kde nám ochotné prodavačky/kuchařky přeložily do angličtiny naše 

oblíbená jídla, a tak jsme v podstatě chodily jen tam. Co ale můžu pochválit, tak 

snídaně, kde byl velký výběr sendvičů, toastů na sladko i na slano a samozřejmě čaj a 

mléčný čaj. S tím se také pojí stánek s nápoji, který se také ve škole nachází, a koupíte 

tam například půl litru čaje cca za 10,- Kč 

Ve škole se také nachází obchod  7eleven, kde nakoupíte asi vše, co potřebujete. Tento 

obchod najdete na každém rohu. Často jsme také navštěvovaly noční trhy, kde si 

místní pochutnávali na chobotnicích, kuřecích pařátech, smradlavém tofu a my zase na 

smažených plackách, kuřecích obalených kouscích masa a samozřejmě čaji. 

Co se týče pečiva, tak to nám začalo po určité době opravdu chybět, protože na Tchaj-

wanu existuje pouze toastový chleba nebo sladké pečivo. 

 

 

 

 



Finance 

Celkově mě tento půlrok vyšel asi na 130 000,- (život na Tchaj-wanu, 3 dny ve 

Švédsku, deset dní v Thajsku, ve Vietnamu, na Filipínách a v Malajsii) s tím, že 

59 000 činilo školní stipendium. 

 

Závěr 

Tento pobyt mi dal především velkou příležitost procestovat skoro celou Asii. Výlet 

do Thajska, Vietnamu, na Filipíny a do Malajsie jsou pro mě nezapomenutelným 

zážitkem a i když jsme se docela často potýkaly například se zdravotními problémy, 

tak to stálo za to, a rozhodně nelituji toho, že jsem jela. Dá vám to strašně moc 

životních zkušeností, ale i třeba přátel z celého světa, za kterými pak budete moct 

přijet. Tímto bych tedy chtěla poděkovat univerzitě Hradec Králové za to, že mi 

umožnila podniknout tuto cestu a chtěla bych říct všem, kteří váhají, zda jet nebo 

nejet, tak se určitě nebojte, ten půlrok uteče, ani nebudete vědět jak.  

A pokud máte nějaké dotazy, tak se neváhejte ozvat na Facebook   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


