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Text zprávy: 
 

Pro svůj tříměsíční studijní pobyt jsem si z důvodu specifického tématu polských 

středověkých myslitelů Stanisława ze Skarbimierza a Pawła Włodkowica vybral Krakov, 

kde se nachází dostatek zdrojů nezbytných k řádnému studiu problematiky. Servis i knižní 

fond Jagellonské univerzity jsou obecně na dobré úrovni, ale samozřejmě záleží, s jakým 

konkrétním studijním záměrem do ní člověk přichází. Dostupnost požadovaných zdrojů je 

každopádně možné dopředu zkontrolovat v online katalogu, což doporučuji - 

https://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?theme=system. Vstup pro veřejnost stojí 10 

PLN/den, proto je nutné co nejrychleji po příjezdu zažádat o studentskou kartičku, jejíž 

vydání trvá několik dní (bez legitimace a zadarmo tam zájemce pustí pouze jednou 

v kalendářním roce). Na místě našince překvapí důkladnost a četnost kontrol od ostrahy 

knihovny, nutnost na každém stanovišti ukazovat průkazku a povinnost použít šatnu. 

Výhodou je cenově dostupná a chuťově rozumná kantýna přímo v budově + nějaké 

automaty po její zavírací době (ta se liší podle dnů v týdnu nebo měsíci v roce – v rámci 

semestru a mimo semestr – standardně je otevřena do 21:00). Wifi pro registrované bez 

problémů. 

 

Co se týče ubytování, tak některé budovy studentské koleje v Krakově se zdají být podle 

mapy nedaleko centra, tedy v tomto ohledu lze vybrané objekty doporučit a hlásit se do 

nich (neskončíte, tak jako v mnoha jiných destinacích, v okrajových čtvrtích, potažmo 

nestrávíte hromadu času v dopravních prostředcích a nevydáte za ně spoustu peněz). 

Navíc jsou cenově dostupné, byť bohužel nenabízejí samostatné pokoje. Já sám jsem 

sháněl ubytování po vlastní ose, přičemž jsem využil zejména inzerátů na adresách 

www.gumtree.pl nebo www.olx.pl. Takové hledání na distans má samozřejmě řadu 

nevýhod, telegraficky uveďme: nemožnost zapoznat se se čtvrtí, ve které se ubytování 

nachází, nevěrohodnost fotografií a nemožnost zkontrolovat pravdivost dalších uváděných 

údajů při osobní návštěvě (ta je často přímo požadavkem majitele či současných 

nájemníků – patrně abyste coby cizinec mohli být zhodnoceni co do sympatií a dalších 

aspektů klidného spolužití), nemožnost využít inzeráty typu „pronajmu ihned“, když máte 

přijíždět až od prvního dne následujícího měsíce (často požadují za reservaci dva týdny 

předem ony dva týdny doplatit) atp. V zásadě to ale je možné a mé zkušenosti jsou spíše 

pozitivní – několikadenní úporné hledání přineslo lepší lokalitu a lepší cenu nežli 

univerzitou nabízené ubytování. 

 

Vzhledem k ubytování v samém centru jsem se všude pohyboval pěšky (i autobusový a 

vlakový terminál je blízko centra), ovšem tramvajové a autobusové městské linky 

samozřejmě fungují standardně a jsou k dispozici prakticky nonstop. Jízdní řády lze nalézt 

zde: www.krakow.jakdojade.pl/. Dobrou službu poskytuje možnost zakoupit jízdenku 

v autobuse v automatu po přiložení kreditní karty. 

Pokud jde o samotnou cestu z ČR do Krakova, tak kromě nočních spojů aktuálně 

neexistuje přímé vlakové spojení Praha-Krakov. I kdyby však takové spojení existovalo, 

obvykle platí, že cestování mezinárodními vlaky na mezinárodní jízdenky představuje 

velkou zátěž pro peněženku. Vždy je proto dobré vyhnout se mezinárodní jízdence a cestu 
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nějak rafinovaně rozdělit a vyhledat spojení s přestupy – např. odkudkoliv z ČR do 

Českého Těšína/Cieszyna, tam přejít pešky na druhou stranu hranice a pokračovat dalšími 

spoji (spíše bus než vlak) do Krakova či v opačném případě kamkoliv do Čech. To je 

nicméně časově dosti náročné. Nejrychlejší a cenově solidní cestu do místa určení proto 

doporučuji v kombinaci vlak-autobus, kdy z různých míst ČR je možné se dostat snadno 

do Ostravy či Bohumína, odkud odjíždí některé expresní dopravní společnosti do 

Krakova. To zprostředkuje český www.idos.cz nebo www.epodroznik.pl, příp. pro 

fanoušky spolujízdy v Polsku velmi dobře fungují stránky www.blablacar.pl. 

 

Obecně lze Polsko (a to v zásadě i Krakov) prohlásit za zemi, kde je jídlo v obchodech o 

něco levnější, ovšem jídlo v restauracích a další služby spíše dražší. Ten, kdo si bude vařit 

sám a pohybovat se v polských jídelnách (viz následující odstavec), může peníze ušetřit, 

ovšem během jednoho večera stráveného v hospodě s přáteli je zase rychle vydá. Kromě 

některých kontrastů jako je cena piva, je však cenová hladina velice srovnatelná s tou 

v ČR. 

Požehnáním pro studenta jsou polské levné jídelny zvané „bar mleczny“ nebo různé 

podobné „stolówki“, jadłodajnie“ a „domowe smaki“, kde se lze najíst nikoli zvlášť 

zdravě, ale skutečně za velmi příznivou cenu a ještě se dostat do styku s místními lidmi 

různého ražení (+ samozřejmě objevit typické polské pochoutky). Myslím, že o tomto se 

netřeba rozepisovat, neboť jde opravdu o významný polský fenomén a existuje mnohokrát 

popsaný v různých článcích na různých serverech. 

Podobně asi nemá smysl pojednávat o krakovských skvostech architektury a dalším 

kulturním vyžití, poněvadž k tomu existuje obrovské množství knižních či webových 

průvodců (osobně doporučuji kavárničky a hospůdky ve čtvrti „Kazimierz“). Historické 

centrum je skutečně turisticky atraktivní (ano, počet zahraničních návštěvníků na „starém 

městě“ je konstantně vysoký a dosahující na vrcholu sezony podobných tlačenic jako 

třebas v Praze) a nabízí dostatek kin, muzeí, galerií, divadel, festivalů a událostí všeho 

druhu atp. To platí i o univerzitě, jejíž program se vyplatí sledovat, neboť na ni jako na 

významnou a velkou instituci přijíždějí přednášet či provádět workshopy známí akademici 

z celého světa a vědecké hvězdy z různých oborů. 

 

Závěrem bych ještě konstatoval, že pobyt v Polsku nabízí pro česky mluvícího výhodu 

rychlého proniknutí do základů jazyka a schopnost porozumět mluvenému slovu i 

psanému textu na slušné úrovni velmi rychle, což je velmi motivující a značně usnadní 

aklimatizaci. Později se pochopitelně ukáže, že rychlý pokrok se zbrzdí a další orientace v 

polštině znamená – tak jako v případě jakéhokoliv jiného jazyka – pilné studium 

gramatiky a neustálou praxi. Jazykový kurz pro zahraniční studenty byl bohužel v roce, v 

kterém jsem tam přijel, již zpoplatněn a protože jsem pobýval pouze tři měsíce (a to navíc 

první měsíc v době zkouškového, kdy se kurs nekoná), nemělo pro mne smysl se do něj 

hlásit. 
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