
Cesta do Valencie 
 

Na datum kolem 1. října jsem nenašla přímý let, letěla jsem tedy s Wizz Air (za 
877 Kč) do Barcelony a odtud do Valencie vlakem (s jízdenkou tarifu Web koupenou dva 
týdny dopředu na stránkách společnosti Renfe za 16,45 €). Společnost Renfe provozuje 
všechny dálkové vlaky, jízdenky se kupují na konkrétní sedadlo a rozptyl cen je poměrně 
velký. Existuje tu tarif Web (pro jízdenku Barcelona - Valencie je to kolem 15 € a ze cca 12 
vlaků jdou takto koupit jízdenky na 1-2), Estrella (cca 20-40 € a těch vlaků už je víc, cca 6) a 
pak normální jízdenky, tam se cena v závislosti na luxusu pohybuje mezi 30 a 70 €. Stránky 
Renfe jsou ve španělštině a pokud si je přepnete do angličtiny, tarify Web a Estrella zmizí. 

V Barceloně se z letadla na vlak přestupuje poměrně dobře, jezdí tam každou 
půlhodinu vlak od terminálu B, jízdní doba na zastávku Sant (= nádraží Sant, odkud asi 
jezdí většina dálkových vlaků) je něco kolem čtvrthodiny. Na přestup jsem měla 2:25 hod a 
ještě mi hodina zbyla, takže jsem měla čas se v Barceloně v klidu nasnídat. 

 
V ceně mé jízdenky na vlak byla 

doprava z letiště na nádraží. To je taková 
loterie, když si koupíte jízdenku, ve 
vygenerovaném pdf souboru buď je nebo 
není věta „Incluye cercanías Aeroport – 
Sants“. Ovšem na vlak je zapotřebí projít 
turniketem a moje vytištěná jízdenka ho 
neumí otevřít (to jsem poznala i bez 
zkoušení). Ukázala jsem svou jízdenku 
zřízenkyni, kterých je tu naštěstí několik (a 
pomáhají cestujícím dostat jízdenku 
z automatu). Řekla mi, ať chvilku počkám, a 
pak vklouzla  za jedním cestujícím s normální 

jízdenkou a obelstila fotobuňku na zavření turniketu tím, že se před ni postavila, a já jsem 
mohla projít.  

 
Na nádraží jsou před vstupem na perón odbavovací přepážky, kudy lze projít pouze 

se správnou jízdenkou, průvodčí pak už nic nekontroluje. Dálkový vlak do Valencie  
vypadá jako něco mezi naším 
pendolínem, écéčkem a autobusem 
Student Agency. Je pohodlný, je tam 
spousta místa na nohy a na zavazadla 
(limit je 20 kg a nějaký součet rozměrů, 
ale nikdo to naštěstí nekontroluje) a na 
začátku projde průvodčí a rozdá 
sluchátka (která na konci zpátky už 
nevybírá), aby se cestující mohli během 
jízdy dívat na video nebo poslouchat 
hudbu. Já jsem však celou dobu spala jako 
špalek, i když jsem se původně chtěla 
dívat z okénka. Vlaky jezdí přesně na čas. 

 
 

 



Po příjezdu do Valencie jsem se 
ubytovala v hostelu, který jsem si před 
odjezdem zarezervovala po internetu. Do školy 
už nemá cenu chodit, první úkon je registrace 
na zahraničním oddělení, tam však jsou pouze 
do 14:00. Na dnešní večer Univerzita 
organizuje pro studenty Erasmu prohlídku 
města a jakýsi večírek mezinárodní kuchyně, 
jehož součástí je večeře zdarma, což  jsem 
absolvovala a rozhodně jsem neprohloupila, 
neboť jsem měla velký hlad, jídlo bylo výborné 
a bylo ho dost.  

 
 
 

 
Hostel Home Backpackers je poměrně zajímavá stavba – 
je přilepený ke kostelu. 
 
 
 

Jeden z prvních úkolů – zařídit si bydlení 
 
Univerzita žádné bydlení pro svoje ani zahraniční studenty nezajišťuje, každý si musí 

něco sehnat sám. Sice tu existují jakési koleje, ale nikdo ze známých nezná nikoho, kdo by 
tam bydlel, je to velmi drahé (něco jako 600 € na měsíc, moje stipendium je 409 € na měsíc ) 
a funguje to spíš jako hotel. V ceně je snad i úklid, ale prý tam není žádná kuchyňka, asi se 
nepředpokládá, že by si takto majetný člověk sám vařil. Většina studentů bydlí v tzv. 
sdílených bytech, které si pronajme buď skupina studentů nebo třeba jenom jeden a sežene si 
spolubydlící. Obvykle má každý student svůj pokoj, společný je obývák a kuchyně, koupelen 
a WC mají některé byty více. Byty bývají celkem slušně vybavené, cena za jeden pokoj se 
pohybuje od 135 do 300 € na měsíc, pak ještě záleží na tom, co všechno je v ceně nájmu 
(poplatky, internet…). Všude kolem univerzity je spousta inzerátů vylepených všude možně, 
další inzeráty jsou na internetu, já jsem hledala na stránkách http://valencia.loquo.com. 

Nemá moc cenu snažit se něco najít předem, jednotlivé byty a pokoje je zapotřebí 
napřed si prohlédnout, neboť kvalita je za různé ceny různá a spolubydlící je také lépe 
napřed poznat. Druhý den po příjezdu (pátek 2.10.) jsem tedy vyřídila potřebné formality ve 
škole, prohlédla si své budoucí pracoviště a seznámila se s kolegy a odpoledne si šla koupit 
španělskou simku, abych mohla obvolávat inzeráty, které jsem si na internetu vybrala. To je 
docela veselé, první opravdové setkání s mluvenou španělštinou je rovnou po telefonu. 
Zjistila jsem, že je dobré hned při prvním hovoru říct, že jsem Erasmus student a že tu jsem 
jen do ledna, na to taky každý není zvědavý. 

Některé byty vypadají pěkně, některé jsou dost strašné a olezlé, do některých pokojů 
se vejde jen postel a stolek se židlí, jiné jsou celkem prostorné, okno do ulice je spíše 
výjimkou, většinou je do dvora nebo do světlíku a nebo taky žádné není. S cenou pokoje to 
moc nesouvisí. Topení je jen v některých bytech a plyn je do některých domů zaveden a jinde 
se používají bomby. 

Spolubydlící jsou také hodně různí, ve většině bytů se normálně kouří (druhý den 
hledání jsem se více zaměřila na inzeráty, které hledají spolubydlící – nekuřáky), někdo má 
rád uklizeno a jiný ne, někdo žije spíše v noci a někdo spíše ve dne, někdo je tichý a někdo 
zase rád žije v rámusu, většina těchto vlastností se naštěstí hned při první návštěvě pozná. 



Uspěla jsem hned druhý den hledání, líbily se mi dva byty, jeden, ve kterém teď 
bydlím a druhý s tímto inzerátem (bylo to španělsky i anglicky, ostatní normální inzeráty 
jsou 1-2 věty a telefonní číslo), který mě nadchl: 

 
I've got a single room to rent in a very large flat (115 m2). The room is available right now. Only non-smokers, 
please. At first I only want to rent the room for a few months, but if everything goes well I could always rent it 
for longer.  
 
Large lounge/dining room, indoor terrace, separate 
kitchen, full bathroom and extra loo.  
Wireless internet throughout the whole flat and 
ONO cable TV in the lounge.  
Land-line phone with free calls to national land-line 
numbers.  
Playstation 2 and Wii!  
Central heating throughout and air-conditioning in 
the lounge.  
Weekly cleaning service for all the shared areas 
included.  
The flat is on the fourth floor and yes, we have a lift (thank god).  
 
Supermarket 3 minutes away, 8 min from the Torres de Quart and the Carmen (old quarter).  
Great, cheap gym 1 minute away and the park of the Turia riverbed 2 min away. I'm looking for a running 
partner!  

5 min from the Turia metro station and 10 min from Àngel 
Guimerà (line 5 for the airport and the beach).  
Great location. Close to the bars of Juan Llorens and with El 
Corte Inglés and 2 shopping centres a few minutes away. 
The bus station is 8 min walk away.  
 
To share with two working guys, one of whom is hardly 
ever here! The flat is mine and I work from home so a good 
atmosphere is essential. No hassle please, and wild parties 
kept to a minimum, sorry. The flat is really nice and 
relaxed, comfortable and well-equipped. Oh, and you must 
be a cat lover because you'd be sharing with two of them 
here. If you're here to learn Spanish, you're welcome to 
borrow my textbooks. I have 2 million of them. 2 million 
exactly.  
 
250 EUR per month, everything included. I'll need one 
month as deposit.  
If it seems expensive, remember that that includes ALL the 
bills, which tend to come to around 300 EUR a month for 
the whole flat.  
 
 

 
 Samozřejmě jsem si domluvila prohlídku, vypila čaj, pohrála si s koťaty a smutně 
odcházela, protože majitel měl domluvené schůzky ještě v dalších třech dnech a vyjádřit se 
chtěl pochopitelně až potom a já jsem se musela vyjádřit ještě ten den Evě, jejíž byt se mi 
celkově líbil také a vyhovoval mi. Zavolala jsem jí raději hned, aby si to nerozmyslela, a 
domluvila přistěhování. Smutek z toho, že nevyšlo podle mě ideální bydlení pro mě začal 
dost rychle přecházet, se stejnou rychlostí jako mě začínaly svědit ruce – a to jsem s těmi 
koťaty strávila hodinu (v jejich bytě a seděla pochopitelně na jejich gauči, protože ovládají 
většinu bytu). Prostě nemůžu mít doma kočku a musím se s tím smířit. 



Bydlím tedy u Evy, jsme v bytě jen dvě a mám pro sebe poměrně prostorný pokoj 
s vlastní koupelnou. Eva je nekuřačka, což je u Španělů velmi neobvyklé. Okno mám do 
jakéhosi světlíku, ale většina bytů ve Valencii je prostě situována tak, že okno do ulice má 
jen obývák (u nás ještě Evin pokoj) a to ještě jen u poloviny bytů v domě, ty ostatní mají 
okna do dvora a do světlíku. A některé pokoje ho nemají vůbec. Později se ukázal další 
významný pozitivní faktor, v okolí domu není žádný parčík nebo místo s lavičkami, kde by 
se scházeli lidé a do ranních hodin popíjeli – něco jako noční klid tu totiž neexistuje, nebo 
možná existuje, ale rozhodně se nedodržuje. Do školy jezdím metrem, protože kampus 
Burjassot, kde sídlí chemické budovy, leží kus za městem. 

 Zase to ale mám kousek k moři, kam si zatím chodím obden zaplavat. Nikoho 
dalšího takového jsem neviděla a Eva se  mi strašně diví, prý už je to studené. Většina lidí 
na pláži se pouze opaluje a do vody neleze. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obývák         Můj pokoj 
 

 
Stravovací možnosti 
 
 V kampusech univerzity sice jsou menzy a jídlo je chutné a při přepočtu na množství 
není moc drahé, já bych ovšem uvítala poloviční množství jídla za poloviční cenu, což ale 
není možné. Za cca 4,5 € dostanete bagetku, první hlavní jídlo, druhé hlavní jídlo (obojího je 
podobné množství jako hlavního jídla v našich menzách), zákusek (třeba jogurt nebo 
pudink) a pití (0,5 l vody, třetinka piva nebo coly, Fanty…). Mně by toto množství jídla 
vystačilo na celý den, ale kromě jogurtu a bagetky si toho moc neodnesu. Možná, když budu 
mít obrovský hlad, tam zase někdy zajdu, spíš si ale budu vařit doma a jídlo si ohřívat 
v mikrovlnce. 
 Jídlo v restauracích stojí kolem 10 €, ještě jsem v žádné nebyla (a hned tak do ní 
nepůjdu). Kebab se dá pořídit za 3,5 €, kvalita je u různých prodejců různá. 
 Blízko bydliště jsou tři supermarkety, Mercadona, Consum a Lidl. Jídlo je obecně 
dražší, v různých akcích a ve větších baleních se dá nakoupit za docela dobré ceny 
(= podobné jako u nás nebo dražší jen o trochu). Jogurty jiné než umělé Danone a jim 
podobné mají jen v Lidlu, jsou dovezené z Německa a jsou levnější než u nás. Poměrně levné 
(vzhledem k našim cenám) jsou džusy, olivy a konzervy s tuňákem a jinými potvůrkami. 



V každé čtvrti je jakýsi centrální trh, kde se dá poměrně dobře nakoupit maso, sýry, 
ryby, všelijaká mořská havěť, ovoce a zelenina. Funguje však pouze do dvou odpoledne 
(tedy do oběda). 
 

Jak sehnat ve Valencii černý čaj 
 

Po návštěvě všech tří supermarketů v okolí mi chyběl sirup a černý čaj. Španělé čaj 
nepijí, ani doma nemají rychlovarné konvice, pijí ve velkém množství kávu a vaří si ji 
v různých speciálních konvičkách a kávovarech. V obchodech je samozřejmě kávy dostatek, 
ale čaje tam mají pouze ovocné, případně bylinkové a jeden druh zeleného pochybné kvality, 
kromě anýzu všechno sáčkové. Sirup jsem také nikde nenašla (kromě klasické citronky), asi 
si doma vodu se šťávou nedělají. 

Zamířila jsem tedy do krámku s příznačným názvem Baltika, který je v našem bloku 
a kde jsem tušila, že uspěju. V první uličce měli různé druhy sirupů, hned vedle piva a 
vodky. 

Když jsem si mlsně prohlížela veliké sklenice s kaviárem, na které však můj rozpočet 
nestačí, přistoupila ke mně prodavačka a začala mi vysvětlovat, z jakých ryb je který. 
Pokyvovala jsem hlavou a když jsem chtěla utéct, zeptala se mě:  
„De donde eres?“ (Odkud jsi?) 
„De Praga.“ 
„Y po ruski govoriš?“ ☺ 
Chvilku jsme si povídali, co tu dělám (to je zrovna obsahem těch několika lekcí, které jsem 
absolvovala), načež mě poslala do uličky s bonbóny, perníky a chalvou. Pytel perníků stojí 65 
centů, čímž se stává bezkonkurenčně nejlepší sladkostí v poměru cena/chuť/množství. Čaj 
jsem podle očekávání také našla, ještě jsem si mohla vybírat.  

A také jsem si koupila pohanku, kterou tady mají levnější než u nás (to už tedy vůbec 
nechápu, samozřejmě vyrostla na Ukrajině, jako ta v našich obchodech), 1,6 € za kilo. Takže 
mám k rýži a těstovinám třetí variantu, co si s sebou brát uvařeného do školy k obědu.  
 
 
Jak funguje doprava ve Valencii 
 
 Mezi střední a západní Evropou a Káhirou musí existovat nějaký mezičlánek - ve 
Španělsku je posun na jih dost patrný (abych tak nepomlouvala, ke Káhiře je ještě hodně 
daleko). Jsou tu semafory a všude pořád fungují, ale jak jsem vypozorovala, jenom označují, 
kdo má přednost. Takže když svítí červená a nic nejede, klidně se dá ignorovat. Pro chodce 
neznamenají zelení a červení panáčci už vůbec nic, akorát když svítí červená, může jet auto. 
Jednou jsem takhle přešla přes silnici přímo k policistům a neřekli ani popel (bylo to 
neúmyslně, měli reflexní vesty a rovnali nějaká mobilní zábradlí, myslela jsem si, že jde o 
nějaké dělníky). Omezená rychlost ve městech tu zřejmě asi bude, ale většina aut jede tak 
rychle, jak to situace dovolí. 
 Jako MHD tu jsou tři linky metra a 2 linky tramvají (souhrnně metro, některé linky 
tvoří v prodloužení zároveň příměstský vlak) a autobusy, integrované to není. V některých 
částech jezdí dvě linky po stejné koleji, takže se nedá doběhnout souprava těsně před 
odjezdem bez rizika, že odjedete jinam (po té druhé lince). Než nastoupíte, je zapotřebí 
přečíst si na informační tabuli, kam to vlastně jede. 
 


