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Jak se stát diplomatem

Nikdo se diplomatem, natož velvyslancem, nerodí. Platilo to už 
v nejstarších dobách existence diplomacie, kdy se dědilo postavení 
panovníka, ale nedědilo se postavení a práce diplomata. Král byl ze 
své podstaty neomylný a všemocný. Jeho diplomat, pověřovaný pře-
dáváním poselství a vyjednáváním s „cizí mocí“, musel vystačit se 
svými lidskými schopnostmi. Od začátku se ukazovalo jako výhodné 
pověřovat diplomatickými úkoly ty, kdo na ně stačili. V zásadě se ne-
hledělo na jejich původ, ale na jejich profesionální kvality.2 Také asi 
nepůjdete k lékaři jen proto, že lékařem byl i jeho otec, ale proto, že 
věříte v jeho schopnosti.

V takzvaných standardních zemích, tedy v těch, které mají mimo 
jiné také dlouhodobě stabilizovanou a dobře fungující zahranič-
ní službu, jsou pro budoucí diplomaty a velvyslance stanoveny po-
měrně jasné vstupní podmínky. Za totality pod vládou komunistické 
strany u nás byly podmínky a kvalifikační předpoklady poněkud jiné, 
než je tomu dnes, kdy jsou srovnatelné s jinými zeměmi. 

Dnešní zájemce o práci v diplomacii musí mít ukončenou vysokou 
školu a musí být dobře jazykově vybaven. Pokud projde zkouškami 
a je přijat na Diplomatickou akademii, dostane se mu ještě zhruba 
dvouletého specializovaného vzdělání a pak může začít pracovat. 
Když vydrží dost dlouho, když bude skutečně dobrý a když bude mít 

2 Dobrým příkladem, který mne osobně okouzlil, byl Pêro da Covilhã, člověk „bez 
původu“, který na konci 15. století působil jako portugalský diplomat a vyzvědač 
v  severní Africe, objevil cestu do Indie přes Sinaj a východní Afriku a objevil 
bájnou „zemi kněze Jana“, v níž už jako starý muž ještě dobře posloužil svému králi 
a jeho vyslancům (HUBINGER, V.: Špion čtyř králů. Praha 2014). 
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i trochu potřebného štěstí, může se po zhruba dvaceti letech služby 
stát i vysokým diplomatem, třeba i velvyslancem.

V době, kdy jsem do diplomacie vstoupil já, bylo téměř vše jinak 
než dnes a než předtím. O tom „předtím“ mám jen nepatrnou zna-
lost, zato ale z osobní zkušenosti. 

Na začátku léta roku 1974 jsem dokončil studia a začal jsem se za-
bývat tím, kde vlastně budu pracovat. Několik měsíců jsem se marně 
pokoušel sehnat práci odpovídající mému vzdělání a aspoň částeč-
ně splňující mé představy o tom, čím bych se chtěl stát. Po několi-
ka marných pokusech v různých výrobních a obchodních podnicích 
a už bez jakýchkoli iluzí jsem se rozhodl trochu si svou v podstatě 
beznadějnou situaci osladit. Smluvil jsem si schůzku na personálním 
odboru tehdejšího federálního ministerstva zahraničních věcí. Vě-
děl jsem z předchozích pokusů, že jsem předem odsouzen k dalšímu 
neúspěchu. Doufal jsem ale, že to konečně uslyším bez zbytečných 
okolků.

Jako dnes, i tehdy sídlil příslušný odbor ve čtvrtém patře Janáko-
vy přístavby Černínského paláce, jenom místo „pers“ se mu říkalo 
„kádrovka“. Která kancelář na dlouhé chodbě to byla, si už nepa-
matuji, ale čekal mne tam obtloustlý soudruh bez saka, jen v košili, 
jemuž se přes statný trup klenuly široké módní kšandy. Kávu jsem 
nedostal, ale mluvil se mnou celkem přátelsky. Když jsem mu sdělil, 
že jsem absolventem oboru indonéština a že by mne zajímala práce 
na ministerstvu, vytáhl tlustý diář a dělal si poznámky z toho, co jsem 
mu o sobě pověděl. Na závěr vážně pokýval hlavou a zamyšleně mi 
řekl: „To viete, v lete sa nám vracia súdruhovia z Moskvy, ale uvidí-
me. Do týždňa vás zavolám.“ 

Když jsem odcházel prostornou chodbou k dodnes funkčnímu pa-
ternosteru, uzavřel jsem sám se sebou sázku, že nezavolá. Sázku jsem 
vyhrál, nevolal ani druhý týden, a tak jsem mu zavolal sám. „Á, to ste 
vy…“, pravil. „Ano, to jsem já. Vy jste mi slíbil zavolat a nevolal jste,“ 
odpověděl jsem a intonací druhé věty jsem naznačil otazník. Chvíli 
mlčel a pak řekl: „No ale vy ste mi nepovedal tam tie veci.“ Měl prav-
du, bylo toho dost, co jsem mu neřekl, a i proto jsem věděl předem, 
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že svou sázku nemohu prohrát. „Jaké věci?“ zeptal jsem se zvědavě. 
„A veď vy viete,“ odpověděl a zavěsil.

Pro mne tím celá epizoda skončila a dalších šestnáct let mne ani 
nenapadlo, že bych se na stejné chodbě mohl ještě někdy ocitnout. 
Nebyl jsem v KSČ, nestudoval jsem v Moskvě a ani jsem neměl chuť 
se někdy se „zamiňáky“3 zaplést. Vídal jsem je, jak si ve svých tesi-
lových oblecích odskakují do hospody U černého vola na pivo, čímž 
mimochodem proslulého Vola na dlouhá léta znepřístupnili všem, 
kdo nebyli jejich krve.

Od mého setkání s  kádrovákem uplynulo mnoho let a koncem 
roku 1990 jsem se přihlásil do konkursu na totéž ministerstvo, stále 
ještě federální. Konkurz se odehrál začátkem dubna 1991, jen pár dní 
poté, co jsem se vrátil z dvouměsíčního pobytu na Kent University 
v Canterbury. Hladce jsem prošel a ještě ten den mi bylo nabídnuto, 
abych nastoupil na MZV s výhledem brzkého výjezdu do zahrani-
čí. Potěšilo mne to, ale zdvořile jsem nabídku odmítl. Mezi podá-
ním přihlášky a konáním konkurzu se toho pro mne hodně změnilo. 
Moje akademická budoucnost vypadala skvěle, pracoval jsem v obo-
ru, který jsem měl rád, a rozhodl jsem se, že zůstanu v akademickém 
světě. Jenže časem mne potkalo to, co se občas stává – po dalších té-
měř čtyřech hektických letech jsem prostě vyhořel. 

Byly to opravdu hodně intenzivní roky. Kromě práce v domovské 
instituci a výuky na několika pražských fakultách jsem měl za sebou 
organizaci 2. konference EASA (Evropské asociace sociálních antro-
pologů) v Praze, byl jsem na mnoha jiných konferencích, stal jsem se 
členem výkonného výboru EASA, byl jsem zakládajícím členem Ev-
ropské asociace pro studium jihovýchodní Asie, měl jsem za sebou 

3 Předválečnému ministerstvu zahraničí se říkalo zahraniční ministerstvo. Z toho 
vzniklo zkrácené „zamini“, což je podstatné jméno středního rodu v  jednotném 
čísle (obdobou bylo „obzamini“, které už vyšlo z užívání; říkalo se tak ministerstvu 
zahraničního obchodu). Musím to zde zdůraznit, protože postupem let a lidskou 
jazykovou nedbalostí se z toho stalo podstatné jméno ženského rodu v množném 
čísle. Můžete proto i na zamini slyšet zpotvořeniny typu „na zaminách“. Kolegové, 
vždy a za všech okolností „na zamini“, ať už otázka zněla „kde?“, nebo „kam?“!
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měsíční pobyt na EHESS v Paříži a přednášky na řadě evropských 
univerzit. Doba si žádala radikální činy a já jsem měl pocit, že to 
tak má být. Pak jsem přešel z Akademie věd na Filozofickou fakul-
tu UK a tím nastala má přeměna ze Šavla v Pavla. Vydržel jsem jen 
jeden školní rok a odešel jsem. Prostě už jsem nemohl dál. Posled-
ní kapkou pro mne byl masakr uchazečů o studium při přijímacích 
zkouškách. Nechtěl jsem to už nikdy zažít. Rozloučil jsem se s kolegy 
a před prázdninami jsem své pedagogické účinkování skončil. Jenže 
co dál? 

Strávil jsem dvacet let v akademických institucích, které nejsou úpl-
ně nejlepší průpravou pro praktický každodenní život v mimoaka-
demické sféře. Zkusmo jsem se poptal na ministerstvu zahraničí. 
K  mému údivu byly výsledky onoho konkurzu stále platné a stále 
jsem byl veden v  rezervách. Dne 1. října 1994 jsem tedy vstoupil 
hlavním vchodem do Černínského paláce. Doba mi přála, všechno 
se měnilo za pochodu, staří odcházeli a noví přicházeli, a tak jsem 
byl v listopadu 1995 nominován na post velvyslance ve Vietnamu. 
Nakonec se to zvrtlo tak, že jsem v září 1996 místo do Hanoje odjel 
do Lisabonu a má přeměna z akademického specialisty na problema-
tiku etnicity, nacionalismu a na jihovýchodní Asii v univerzálního 
diplomata byla téměř dokonána. Poslední fáze mé totální přeměny 
v diplomata trvala ještě dobrých deset let. Dnes je to už jedno – jako 
akademik i jako diplomat jsem „bývalý“, a tak nemusím řešit otázku, 
co z toho jsem víc.

Podobným způsobem se do zahraniční služby dostalo na začátku 
devadesátých let víc osob z akademické sféry i z jiných, veskrze ne-
diplomatických oblastí. Jaké to bylo v  letech těsně předcházejících 
mému nástupu do velvyslaneckého kolečka, docela dobře vypovída-
jí knížky a články mých bývalých kolegů.4 Zkušenost každého z nás 
byla trošku jiná, každý z nás se na své působení také dívá trochu ji-
nak, ale co do faktografie jsou všechny příběhy stejně hodnotné.

4 Například Petr Skalník, Jan Drábek, Jaroslav Šedivý, Vladimír Klíma nebo Pavel 
Jajtner; viz jejich práce uvedené v soupisu literatury.
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Byla to svým způsobem herojská doba, všichni jsme se za pochodu 
učili, jak se dělá diplomacie. Samozřejmě jsme také museli korigovat 
i své vlastní představy, které se často s realitou poněkud rozcházely. 
Netrpím nijak zvlášť staromilstvím, ale byla to i doba silné kolegiali-
ty a silného společného pocitu zodpovědnosti. Byli jsme tým, ne sice 
úplně sourodý, ale hodně jsme spolu mluvili, hodně jsme se jeden od 
druhého naučili a všichni, i ti, které jsem zde nejmenoval, své práci 
věnovali veškeré své síly. Dnes je samozřejmě doba úplně jiná, za ty 
desítky let se naše zahraniční služba standardizovala a její výkon už 
méně odráží individualitu nejen velvyslance, ale všech řídících pra-
covníků ministerstva. 
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Kdo je to velvyslanec?

Velvyslanci jsou oči a uši států.
Francesco Guicciardini9  

Frankfurt je staré a vznešené město, v němž je úměrná zámožnost 
rozšířena na všechny třídy společnosti, i když jejich svoboda je ztrpčo-

vána povýšeným chováním rakouských a pruských velvyslanců, 
majících zde výnosný úřad. 

Charles Sealsfield10

Odpověď na jednoduchou otázku v záhlaví kapitoly může být veli-
ce snadná, pokud se omezíme na obvyklá klišé a stereotypy, které 
má o velvyslancích veřejnost, a nejen ona. Kdo si vzpomene na film 
Nenápadný půvab buržoazie, zejména na scénu u plukovníka nebo 
s biskupem, bude vědět, o čem mluvím. 

Kompletní a přesná odpověď se vymyká možnostem jednotlivce. 
Jak v jednom interview řekl Kishan Rana (byl mj. velvyslancem Indie 
v Československu), dobrý velvyslanec by měl mít rozsáhlé všeobec-
né znalosti, měl by být přiměřeně zvídavý, měl by mít dobrou zna-
lost politiky své země, měl by se dobře vyznat v ekonomice domácí 

9 Francesco Guicciardini (1483–1540), florentský diplomat (FREEMAN, Ch. W., Jr.: 
The Diplomat‘s Dictionary. Washington 1997, s. 21).
10 SEALSFIELD, Ch.: Rakousko, jaké je. Praha 1992, s. 48. Původně Karl Anton Postl 
(1793–1864, byl rodák od Znojma); už jako občan USA cestoval v roce 1826 po Evropě 
v době, kdy byl Frankfurt sídlem sněmu Německého spolku. Všechny účastnické státy 
zde měly diplomatické mise a schůzím velvyslanců vždy předsedal rakouský velvysla-
nec jako zástupce největšího a dominantního státu. 
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i světové, měl by mít inovativní myšlení, schopnost hladce vycházet 
s médii, měl by být fascinován mezinárodními vztahy a ovládat mini-
málně jeden světový jazyk kromě mateřštiny. „To je můj seznam. Jiní 
jej mohou mít odlišný.“11 

Já bych přidal ještě dobrou paměť, schopnost řídit izolovaný malý 
kolektiv, znalost politiky země působnosti, přiměřeně extrovertní vy-
stupování, pochopení pro druhé a současně dobrou míru neústup-
nosti, znát alespoň jeden další jazyk tak, aby byl schopen se jím bez 
potíží vyjadřovat, měl by dbát na svůj zevnějšek a neměl by se nechat 
ošálit lichotkami a korupčními svody.

Pro milovníky co nejpřesnější odpovědi si vypomohu vlastní defi-
nicí, zde mírně upravenou. Je sice trochu školometská, ale odpovídá 
skutečnosti: „Velvyslanec (titulář, hovorově ambasador) je diplomatic-
ký zástupce nejvyšší hodnosti; vedoucí zastupitelského úřadu ve funk-
ci mimořádného a zplnomocněného velvyslance, který zastupuje svůj 
stát a hlavu státu u hlavy státu přijímající země; v hodnosti velvyslan-
ce obyčejně bývají i stálí zástupci u některých mezinárodních organi-
zací (OSN, NATO, EK). V zemi akreditace je vrcholnou autoritou při 
implementaci politiky své země vůči přijímajícímu státu. Nereprezen-
tuje jen hlavu státu, vládu nebo ministerstvo zahraničí, ale celou zemi. 
Tímto způsobem na něj pohlíží všichni partneři na všech úrovních, 
nikdy není úplně ‚mimo službu‘, vždy si musí být vědom komplikova-
né role, které se musí zhostit se ctí. Současně je řídícím pracovníkem, 
který má, podle velikosti daného zastupitelského úřadu, až několik 
desítek podřízených různých profesí. Pro všechny je dobře si uvědo-
mit, že velvyslanec není ‚subalterním úředníkem‘, jehož jediným úko-
lem je vykonávat příkazy nadřízených. Je to člověk, jehož postavení 
umožňuje, ba vyžaduje, aby se svobodně a s veškerou zodpovědnos-
tí vyjadřoval k politickým a ekonomickým záležitostem vztahujícím 
se k jeho misi, aby mohl přímo a bez zábran komunikovat s nejvyš-
šími ústavními činiteli své země, a aby svému ústředí zprostředkoval 

11 SHAW, J.: Former Indian Diplomat Says Ambassadors Are More Relevant Than 
Evert in Global Affairs. The Washington Diplomat, October 2005.
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i jiný pohled na záležitosti viděné z domova pod jiným úhlem. Aby se 
mohl ujmout svého úřadu, musí po svém formálním jmenování obdr-
žet agrément přijímajícího státu. Před nastoupením mise je obyčejně 
přijat hlavou svého státu, aby formálně převzal obecné úkoly, jež má 
během svého vyslání plnit. Formální oslovení velvyslance je ‚Vaše Ex-
celence‘. Předpokládá se, že v podstatě nemá žádný volný čas, musí být 
vždy k dispozici jak svému ústředí, tak pro nejrůznější pracovní akce 
mimo obvyklou pracovní dobu. Kromě plnění diplomatických úko-
lů a nesčetných společenských povinností je zodpovědný za veškerý 
chod zastupitelského úřadu, významnou část jeho pracovních úkolů 
tvoří řídící, administrativní a personální práce na úřadě. Je nutné, aby 
po všech stránkách důstojně reprezentoval svou zemi, budoval pozi-
tivní obraz a dobré jméno státu. Očekává se, že bude aktivně působit 
na sdělovací prostředky v zemi, využívat přednáškové činnosti a dal-
ších prostředků k tomu, aby naplnil své poslání. Vhodným doplňkem 
jeho aktivit je charitativní činnost, účast na sportovních akcích a po-
dobně, naopak nevhodná je vedlejší výdělečná činnost, pokud není 
spojena s uměleckou tvorbou nebo vědeckou prací. Nezbytnou a mi-
mořádně důležitou osobou je jeho manželský partner, zpravidla tedy 
manželka, resp. manžel v případě velvyslankyně. Společenské povin-
nosti partnera jsou srovnatelné s povinnostmi velvyslance. Obyčejně 
vede rezidenci a zajišťuje její bezchybný chod. V případě manželských 
partnerů se předpokládá, že se zapojí do společenského života diplo-
matického sboru. Dobře fungující vztah velvyslance a jeho partnera 
usnadňuje navazování kontaktů v diplomatickém sboru i mimo něj, 
a může tak podstatně přispět k úspěchu mise. 

Označení velvyslance jako ‚mimořádného‘ a ‚zplnomocněného‘ 
má své historické důvody. ‚Mimořádný‘ vyjadřuje v podstatě jen pro-
tokolární okolnost a toto označení má pouze symbolický význam. 
‚Zplnomocněný‘ je proto, že z titulu své funkce zastupuje hlavu státu 
a je oprávněn odsouhlasit smluvní texty mezi svou zemí a přijímají-
cím státem.“12 

12 HUBINGER, V.: Encyklopedie diplomacie. Praha 2011.
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Na první pohled je v této dlouhé definici vidět, kolik je v ní poj-
mů vyžadujících další vysvětlení, kolik je nevyslovených skutečnos-
tí, jež by bylo třeba vzít v úvahu. Stranou zůstává, jak se ten člověk 
ve své funkci, postavení a roli cítí. Nemohl jsem – a nemohu ani 
teď – doplnit všechny možné názory na (české) velvyslance v naší 
veřejnosti a v zemích působnosti. Zhruba by se k tomu dalo říci jen 
to, že v cizině člověka berou jako funkci, zatímco doma není nikdo 
prorokem. 

Jako každý diplomat, i velvyslanec by měl být mužem či ženou de-
vatera řemesel a manažerem, navíc se od něj očekává odpověď na 
každou otázku. Při delší cestě autem v doprovodu vrcholného poli-
tika se nedá stále mluvit jen o probíhající návštěvě, o politice nebo 
o jiných závažných věcech. Host zpravidla ocení, když jeho diploma-
tický doprovod zná nejen detaily místní politiky, ale i jména všech 
kopců a potoků, historii každé vesnice a kulturní zvláštnosti obyvatel 
vzdáleného horského údolí. 

Moderní komunikace a jiné technické vymoženosti práci velvy-
slance neusnadnily, jak se často tvrdí, nýbrž zkomplikovaly. Jeho 
odpověď na libovolný pokyn nebo dotaz se v ústředí očekává „nej-
později ihned“, někdy snad jen o pár minut později. Na jeho otázky 
naopak z ústředí neodpovídají vůbec nebo v řádu týdnů. To vytvá-
ří vhodné podmínky k tomu, aby ukázal, jak schopným manažerem 
vlastně je a jak si dokáže poradit s delikátními záležitostmi.

Velvyslanec je do jisté míry podílníkem na vytváření zahraniční 
politiky, ale do jejího formulování obyčejně nemá co mluvit. Musí 
mít dobré kontakty v zemi působnosti i ve svém domácím prostře-
dí, ale měl by zachovávat politickou neutralitu, i kdyby měl večer 
doma skřípat zuby a drhnout si ruce desinfekcí. Portugalci tomu ří-
kají „kosti úřadu“ – pokaždé mu prostě není servírováno jen libové 
masíčko. Mezi takové „kosti“ se počítají i mnohé rutinní činnosti, 
které ale vyžadují plnou pozornost, například pravidelné hodnocení 
pracovníků jím řízeného úřadu. 

Každodenní rutina dnešního velvyslance je postavena na činnos-
tech, které by člověk ve stejné funkci před nějakými sto lety nikdy 
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nedělal. Nejen proto, že řada z nich neexistovala, ale také proto, že by 
byly pod jeho úroveň. Tím nechci snižovat postavení dnešních velvy-
slanců, právě naopak. Velvyslanec se dnes zabývá tak širokou škálou 
činností, že je obtížné všechny vyjmenovat. 

Nejviditelnější je jeho bytí ve vrcholové politice. Setkává se s hla-
vami států, s předsedy vlád a ministry, s různými celebritami, mívá 
snadný přístup k vlivným a bohatým lidem. Je zván na akce, kam se 
dostane jen málokdo a v řadě případů se i s ním jedná jako s celebri-
tou. Vedle toho se od něj očekává svým způsobem akademická práce 
– psaní analýz a obsáhlých informativních zpráv o politice, ekono-
mii a mezinárodních aktivitách vlády hostitelské země. Někdy bývá 
zván, aby proslovil přednášku na akademické půdě nebo při nějaké 
významné příležitosti, kde zastupuje svou zemi.

Běžnou součástí velvyslaneckých povinností jsou také činnosti, 
které někteří považují za diplomacii jakéhosi nižšího stupně. Jsou to 
záležitosti „down to earth“, jak se říká anglicky všemu, co má blízko 
k reálnému životu a k tomu, co trápí většinu lidí. Zahrnují nejen po-
litiku, ale především obchod (hlavně účast na reklamních a marke-
tingových akcích), jednání na rezortních ministerstvech a úřadech 
o problémech zdravotnictví, zemědělství, vnitra, veterinární péče, 
v případech konzulárních i obchodních, jednání se starosty, řediteli 
škol, poslanci, známými známých, žadateli o nějakou výhodu, s chyt-
ráky i poctivými lidmi.

Úspěšnost velvyslance se asi nedá objektivně změřit, třebaže i ta-
kové pokusy jsme zažili. Asi nejlegračnější byl ten, kdy si ministerstvo 
objednalo hloubkový audit, jehož součástí bylo vytvoření tzv. snímku 
pracovní doby. Byl na to formulář, který měl popis zdánlivě usnadnit. 
Jenže jak odpovědět na dotaz „kolik procent pracovní doby věnuje-
te denně uvedeným činnostem“, když víte, že musíte být k dispozici 
v podstatě 24 hodin denně a sedm dní v týdnu? Když denní rutina 
zahrnuje ustavičně něco podepisovat, s někým telefonovat, odpoví-
dat na emaily, setkávat se s lidmi na úřadě i mimo něj, při společen-
ské akci řešit pracovní záležitosti a v pracovní době s hostem tlachat 
o hloupostech, než se dostanete k věci? Jak často velvyslanec řeší or-
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ganizaci dovolených pro všechny pracovníky zastupitelského úřadu? 
Sice jen jednou ročně, ale dává to dohromady dva dny a pak stejně 
ustavičně přehazuje data a lidi a doufá, že se nestane, aby na úřadě 
zůstal úplně sám jako ten kůl v plotě. Jak často chodí do místnosti, 
odkud se posílají šifrované telegramy? Jak často vede obchodní jed-
nání? Kolik hodin denně věnuje „práci s tiskem“, neboli čtení novin, 
aby vůbec věděl, co se děje? 

Pohlídal jsem si, aby součet dával 100 % (běžná pracovní doba na 
ZÚ opravdu není osm a půl hodiny, ale vyjádřeno v procentech je to 
vždycky sto) a to ostatní jsem odhadoval. Samozřejmě, že hlavní čin-
nosti byly vyjádřeny vyšším podílem, ale exaktního na tom nebylo 
skoro nic s výjimkou přesného součtu nepřesných čísel. Jak jsem si 
ověřil dotazy u kolegů, dělali jsme to všichni stejně – přinejmenším 
ti, od kterých jsem mohl očekávat, že mi řeknou pravdu. Souhrnný 
výsledek za celé MZV ukázal, že pracovníci ZÚ průměrně stráví asi 
60 % pracovní doby plněním povinností spojených s chodem úřadu 
a jen 40 % tím, kvůli čemu vlastně v zahraničí jsou. Shodou okolností 
jsem z minulosti znal šéfa auditorského týmu a ten mi potvrdil, že je 
to na podobných úřadech standardní hodnota. Od té doby mám ještě 
o něco větší důvěru ve výsledky různých průzkumů. Mluvil jsem pak 
na toto téma s některými kolegy z jiných zemí a ukázalo se, že běžné 
velvyslanectví srovnatelné země dává velice podobný obrázek. A pak 
že nejsme dost evropští!

Když diplomat dosáhne nejen hodnosti velvyslance, ale hlavně po-
věření působit jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, je to 
příjemný pocit. Je na vrcholu profesního žebříčku, obyčejně už má 
dost pracovních a životních zkušeností na to, aby se nechal oslnit 
svou nově nabytou skvělostí, a pár dní si to užívá. Potom ale při-
jde den, kdy je třeba se zase pustit do práce. Proběhne příprava na 
výjezd, dočká se agrèment a přijede na úřad. Od toho okamžiku až 
do opuštění země vyslání se velvyslanec stává doslova holkou pro 
všechno. Jeho pracovní doba není nijak omezena (není podstatné, co 
říká Zákoník práce nebo Kolektivní smlouva) a její obsah je skutečně 
bezbřehý. „Ferda Mravenec, práce všeho druhu“, to by si mohl každý 
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z velvyslanců nechat napsat na dveře své kanceláře. Otevřeno non-
stop, to by mělo stát hned pod tím.

Není to tak snadné, jak se domníval jeden řidič z MZV, který byl 
toho názoru, že by stejně dobře mohl dělat velvyslance on. „Chlebíč-
ky bych uměl žrát taky,“ pravil doslova. Utěšuji se domněnkou, že se 
jedná o ojedinělý a svým způsobem extrémní názor člověka, který 
si myslel, že jako řidič má jasný přehled o tom, co velvyslanec dělá. 
Ano, „žraní chlebíčků“ je také součástí jeho života, ovšem zpravidla 
je to ve chvíli, kdy už by Excelence byla radši doma a v klidu. Mís-
to toho tráví večer na recepci nebo na nějaké jiné akci, přes všechna 
předsevzetí se stejně neovládne a něco tam sní a vypije, a do postele 
se dostane hodně pozdě. 

Člověk velvyslanec, i když je spokojený, je vystaven permanentní-
mu stresu, na jeho životosprávu útočí lákadla i strašidla, musí někdy 
dělat i věci, které se mu protiví, ale bez kterých to nejde, a k tomu 
všemu je svým způsobem sám. Když má manželku, se kterou si rozu-
mí a která mu pomůže přes mnohé strázně, je to sice skvělé, ale ne-
řeší to situace v úřadě. Introvert je nucen k veřejným vystoupením, 
extrovert k osamělé práci nad analýzami a lejstry, ostýchavý člověk 
musí občas i dost tvrdě vyjednávat s vlastními podřízenými. Výčet by 
mohl pokračovat, ale není to snad třeba. 

Každý člověk má svou osobnost, svou povahu a v každé práci musí 
každý něco slevit a něco přidat. Jenže málokdo to musí všechno zvlá-
dat v malém uzavřeném kolektivu, daleko v cizině a obyčejně bez ja-
kékoli rychlé pomoci z ústředí. Obvyklou reakcí z ústředí totiž bývá 
„nějak to vyřiďte a sdělte nám výsledek“. O skutečné otužilosti diplo-
matů svědčí to, že v podstatě všichni zůstávají své práci věrni po ce-
lou kariéru a většinou se i dožijí důchodu.
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