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LUBLAŇ - ZPRÁVA Z VÝMĚNNÉHO POBYTU ERASMUS
SLOVINSKO (SLOVENIJA) je menší země na pomezí střední a jihovýchodní Evropy. Téměř celé
území státu vyplňují pohoří; na severozápadě u italských hranic jsou to Julské Alpy s nejvyšší horou
Triglav (2864 m), na severu při hranici s Rakouskem Karavanky, Kamnicko-Savinjské Alpy a Pohorje a
na jihu Dinárské pohoří. Slovinsko bylo nejvyspělejší částí bývalé Jugoslávie a životní standart od dob
rozpadu federace ještě vzrostl. Slovinsko se stalo součástí evropských a severoatlantických struktur a
jako první postkomunistická země přijala Euro. Dopravní dostupnost Slovinska je výborná, neboť přes
něj procházejí hlavní dopravní tahy ze střední Evropy na Balkán či k Jadranu. Mezi oblíbené turistické
cíle v zemi patří především Julské a Kamnicko-Savinjské Alpy, letovisko Bled, Lublaň; jadranské
pobřeží jen v omezené míře. Slovinci jsou vstřícní a otevření, ale nijak zvlášť se nehrnou do
navazování kontaktů s cizinci. Naštěstí zde mají Češi relativně dobré jméno a mnoho Čechů se rychle
naučí základy jazyka, takže vás nakonec tak nějak přijmou mezi sebe. Slovinci se rádi baví a jsou
temperamentnější než my. Ale oproti jiným jihoslovanským národům mají i špetku rozumu, takže se
s nimi dá bavit. Mohu říci, že jsem si tam našel pár lidí, kteří mi byli osobně blízcí. V Lublani není
problém narazit na českého studenta, takže je možné se tu během krátké chvíle cítit jako doma.
Metropole LUBLAŇ (LJUBLJANA) má kolem 270 000 obyvatel, leží ve výhodné poloze v centrální
části země a je křižovatkou v pravém slova smyslu. Kříží se v ní nejen dálnice a železnice, ale díky
své poloze mezi Alpami, vnitrozemím a pobřežím Jadranu i počasí. Jeho proměnlivost ještě umocňují
nedaleké mokřady, takže v zimních měsících se nad městem pořád drží nějaká oblačnost, která se jen
málokdy protrhá. A naopak v létě díky nim prší i tři dny v kuse.

Lublaň díky své velikosti nepůsobí dojmem hlavního města, všechno je tu blízko. Díky hradnímu
návrší, starému městu a rušnému nábřeží řeky Lublanice působí centrum města velmi příjemným
dojmem. Hrad je směsicí několika přestaveb. Díky tomu ztratil mnoho ze své původní podoby a je tedy
jakousi nepovedenou směsicí několika stylů, které se snaží vypadat starobyle. Na hrad se vyplatí jít
jen kvůli krásnému výhledu do širokého okolí. Staré město je sevřené v úzkém prostoru mezi hradním
vrchem a řekou Lublanicí a připomíná mnohá česká města. Stojí v něm nejvýznamnější stavby jako
katedrála, radnice nebo tržnice od architekta Plečnika. Ten je podepsán pod řadou staveb ve městě a
Slovinci si jej cení jako nejvýznamnějšího architekta. Hned v sousedství tržnice se nachází Trojmostí
od stejného autora, patrně nejcharakterističtější symbol Lublaně. Jedná se o tři mosty vytvářející
důstojný vstup ze starého města do nové části. Trojmostí ústí do Prešernova náměstí se sochou
básníka France Prešerna, což je centrální náměstí, na kterém se v průběhu celého roku konají
nejrůznější kulturní akce. Nábřeží Lublanice je pěší zónou plnou kaváren a restaurací ožívající
zejména po setmění. Za řekou se rozkládá mladší a živější část centra, jejíž osou je rušná Slovenska
cesta. Spolu s ostatními ulicemi vytvářejí obchodní a administrativní centrum Lublaně. Kromě řady
obchodních domů se zde nachází slovinský parlament, ministerstva, soudy, ale i divadla, filharmonie
nebo sídlo univerzity.

Z centra je jen pár kroků do osvěžující zeleně parku Tivoli a vrch Rožnik či na vlakové a autobusové
nádraží. Velkou slabinou Lublaně je poměrně drahá a ne vždy spolehlivá hromadná doprava
zajišťovaná pouze autobusy, které často uvíznou v dopravních zácpách a tak stojí za úvahu, zda je
vůbec užitečné ji využívat. Naštěstí je v Lublani velice rozvinutý systém cyklostezek a kolo je zde
hojně používaným dopravním prostředkem, zejména mezi studenty.

LUBLAŇSKÁ UNIVERZITA (UNIVERZA V LJUBLJANI) je nejstarší a největší univerzitou v zemi. Její
fakulty a areály kolejí jsou rozmístěny po celém městě. Díky nim je Lublaň městem studentů.
Zahraniční student musí nejprve zajít na cizinecké oddělení (oddelek za tujce) pro kartu opravňujícího
jej k pobytu ve Slovinsku po dobu studia. Jako občan Schengenského prostoru by měl mít český
student dovoleno pobývat ve kterékoliv jiné zemi Schengenu, takže tato karta vlastně nemá význam a
je celkem nanic. Poté je nutné zajít na rektorát stojící v centru (Kongresni trg) na oddělení pro
zahraniční studenty a po předložení dokumentů o přijetí na univerzitu dostane student kartu, obdoba
ISICu. Poté je nutné zajít na správu kolejí (Rožna dolina), asi 10-15 min. chůze od rektorátu, požádat
o přidělení kolejí a přitom zaplatit vratnou kauci 160 eur, která je vrácena při vystěhování. Pokud
student již předem poslal žádost o přidělení kolejí a dostal kladnou odpověď, dostane kolej okamžitě.
Pokud si požádal o konkrétní koleje, není zaručeno, že je skutečně dostane. Studenti jsou většinou
zařazováni na koleje stojící blízko studentovy fakulty, ale při patřičné dávce štěstí vám po požádání
může být přidělena i jiná kolej, třeba ta, na které bydlí vaši známí. Mnozí studenti také dostanou tutora
– domácího studenta, který vám pomůže s místní byrokracií nebo jinými organizačními záležitostmi.
Pokud svého tutora nedostanete, nestyďte se přidat se k někomu, kdo jej má; ušetříte si starosti.
Univerzita pořádá pro zahraniční studenty různé akce, např. zájezdy za zvýhodněné ceny, kulturní
večery, seznamovací párty ve školním bufetu a jiné. O zahraniční studenty se starají také studentské
organizace, které také pořádají různé výlety, ale také exkurze do pivovaru, návštěvu sportovních
utkání, koncertů nebo botanické zahrady.

KATEDRA

GEOGRAFIE

(ODDELEK

ZA GEOGRAFIJO) je součástí filozofické fakulty (Filozofska

fakulteta), která se nachází v centru a je dobře dostupná. Celá filozofická fakulta se jeví jako malá,
katedra geografie zabírá pouze polovinu jednoho patra, ale později zjistíte, že tato velikost je
dostačující.

Koordinátorem programu Erasmus na katedře geografie je Irma Potočnik Slavič, sympatická a
ochotná dáma. Pokud nastanou nějaké problémy ohledně výběru předmětů, počtu kreditů, změn
v learning agreementu a podobně, není problém za ní zajít a vyřešit je. Výuka probíhá obdobně jako u
nás, přednášky a semináře jsou ve slovinštině. Po absolvování jazykového kurzu slovinštiny jste
schopni zvládnout domluvit se v základních situacích, protože je to slovanský jazyk a řada slov je
obdobných, ne-li stejných. Na přednáškách to jde ze začátku pomaleji, ale protože se mnohé pojmy
opakují, tak časem není problém zjistit jejich význam. Výhodou jsou přednášky s powerpointovou
prezentací, neboť je snadnější porozumět psané slovinštině než mluvené. Takových přednášek ale
není mnoho, ale patří mezi nejlepší (vřele doporučuji Geografii jihovýchodní Evropy!). Semináře
probíhají obdobně jako u nás. Učitelé přihlížejí k tomu, že zahraniční student ne vždy může
vypracovávat stejné úkoly jako domácí studenti, v těch případech opět není problém se domluvit na
jiném řešení. Časté jsou také exkurze a terénní cvičení.

UBYTOVÁNÍ

NA KOLEJÍCH http://www.stud-dom-lj.si/si/ Pozor! Ceny jsou uváděny bez podpory

slovinského státu, kterou dostávají pouze domácí studenti, zahraniční NE! Například koleje Cesta v
Mestni log mají uvedenu cenu 62,61 eur, ale cizí student platí zhruba 85 eur a s cenami jiných kolejí je
to obdobné. Všechny koleje mají připojení k internetu, Mestni log patřil k lepšímu průměru. Jednalo se
o buňkový systém – na jedné buňce bylo šest pokojů dohromady pro 12 lidí, dvakrát koupelna a WC a
jedna společná vybavená kuchyň s balkonem. I když byli v buňce ubytovaní ještě tři zahraniční
studenti, ti slovinští přece jen převažovali. Na kolejích se nacházely dvě pračky, na jejichž použití se
musel člověk napsat do „rozvrhu“. Pračku většinou používali právě zahraniční studenti, kteří si ji
zamluvili i přesto, že potřebovali jenom vyprat trenky, takže často nezbývalo nic jiného než prát přes
noc. Koleje jsou vzdáleny od fakulty asi 15 minut chůze a zároveň stojí blízko supermarketů,
sportovišť nebo nočního klubu.

NÁKLADY NA POBYT v Lublani jsou vyšší než u nás. Je možné vyjít jen se stipendiem, ale není to na
kdovíjaké vyskakování. Ceny v obchodech, restauracích nebo za jízdenky jsou vyšší než u nás, ale
časem si zvyknete. Snad jedinou položkou, která je relativně levná je jídlo koupené na bony. Ve
Slovinsku existuje síť restaurací, které přijímají bony – poukázky na slevu pro studenty. Tyto bony je
možné zakoupit do menzy, do fastfoodů, pizzerií, samoobslužných jídelen nebo třeba luxusních
restaurací. Časem každý student přijde na to, který typ stravovacího zařízení mu vyhovuje nejvíce a
ten potom navštěvuje nejčastěji. Významnou položkou je také volný čas. V Lublani si každý přijde na
své – alternativní čtvrť Metelkovo město (často přirovnávaná k ostravské Stodolní), kde se konají
metalové koncerty nebo filmové festivaly, jazzové pondělky, pravidelné pondělní setkání erasmáků
v Parlament Pubu, návštěva muzeí (každou první sobotu v měsíci je ve všech muzeích vstup
zdarma!), akce pod širým nebem v parku Tivoli, ZOO, okružní stezka pro pěší či cyklisty kolem celého
města, sportoviště ve čtvrti Bežigrad, blízkost Alp a Jadranu nebo jen posezení se spolubydlícími,
spolužáky či krajany kdekoliv - záleží na každém co mu vyhovuje.
Celkově hodnotím pobyt ve slovinské metropoli jako jednoznačný přínos. Mezi těch pár negativ patří
v první řadě návštěva oddělení pro cizince a vyřizování zbytečné karty, vyšší cenová hladina než u
nás a ne zrovna nejlepší úroveň veřejné dopravy. Kladně hodnotím zejména přístup koordinátorky a
ostatních učitelů a obzvlášť přístup sekretářky na rektorátu, která by mohla být vzorem pro všechny
administrativní pracovníky. Výborné byly také nejrůznější akce pořádané pro studenty na půdě školy i
mimo ní a úplně nejlepší byl systém stravování za bony.

