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Jestli je New York městem, které nespí, pak Londýn je městem, ve kterém nespíte Vy. 
Tato metropole na Temži Vám totiž nabídne tolik příležitostí a tolik úžasných krás, že 
nebudete věřit, že to všechno není jenom sen u zubaře po silnější anestezii. Na druhou 
stranu toho po Vás ale Londýn zase bude hodně chtít, tady se prostě pracuje akčněji, 
dojíždí déle a platí víc. 

Londýňané jsou neskutečně zvláštní lid a stát se Londýňanem je v podstatě velmi 
rychlý proces. Podle mého pozorování je potřeba především nasadit na ulici sebejistý 
krok ideálně doprovázený jakousi aurou sofistikovaného spěchu. Velkou zkouškou ale 
je poté metro, jako správný Londýňan musíte totiž své povinně vytříbené chování a 
roztomilou ohleduplnost zanechat u turniketu a vyzvednout si ji až při výstupu 
z podzemky. Mezi těmito dvěma turnikety se pak nacházíte v zóně „bez servítek“, 
kde je každý bojovník sám zodpovědný za to, jestli do práce dorazí včas on, nebo jestli 
mu poslední místo ve vagonu (rozuměj 45. místo nad limit míst k sezení a stání) uzme 
někdo s ostřejšími lokty. V tomto divokém ekosystému platí totiž jediné pravidlo - 
opakované 283x na trase Notting Hill Gate – Mill Hill Broadway - a to je: „Mind the 
Gap“, neboli nespadněte pod vlak. 



Stáž na londýnském velvyslanectví ČR jsem získala rychleji, než jsem si 
představovala. Všichni známí i neznámí mne upozorňovali, že sehnat si kvalitní stáž 
při Erasmus+ znamená obeslat desítky firem a organizací, ale moje štěstí a možná 
také odhodlanost, že do Londýna opravdu chci, mi přineslo pozitivní odpověď již 
několik hodin po odeslání dotazu s motivačním dopisem a tak jsem na stáž v rychlosti 
nastoupila v dubnu letošního roku. 

Ihned mi bylo jasné, že o žádné relaxační kulturní obohacování nepůjde a že nastupuji 
do dobře fungujícího soustrojí a mým úkolem je minimálně držet krok. Spotřeba kávy 
rostla úměrně zvyšujícímu se vhledu do energetiky, finančnictví, bankovnictví, 
daňového systému, stavebnictví, politiky nebo třeba regulací hrazení elektrických 
invalidních vozíků v této ostrovní zemi. Kromě prověření toho, že zvládám sníst 
obědový sendvič zatímco dopisuji analýzu podmínek dovozu biopaliv a v hlavě si 
formuji seznam architektonicky zajímavých výškových budov pro jistou delegaci, mi 
stáž ale přinesla i naprosto nevšední zážitky. 

Že půjde o stáž nadmíru vzrušující, mi došlo hned zpočátku mého pobytu, kdy mi 
nadřízený na otázku, jak mám trefit na místo pracovní schůzky, odpověděl: „u Toweru 
doleva“. V Londýně trocha aktivity nad rámec povinností znamená, že dívčina 
z maloměsta v západních Čechách se setká s CEO Lloyd´s v jejich sídle, podívá se 
do přísně střeženého sídla dopravního podniku TfL, seznámí se s členem královské 
rodiny a třeba návštěvy Westminsterského paláce už jí ani nepřijdou tak zvláštní, když 
tam je poněkolikáté. No dobře, trochu přeháním, Westminster je vždycky uchvacující. 

Londýn je ale pro studenta-stážistu také velká zkouška sebeovládání, a to i pokud má 
onen student stejně jako já rozsáhlé zkušenosti s životem v rámci nízkého rozpočtu. 
Londýn překvapí totiž dvakrát, za prvé tedy samozřejmě tím, že je velmi drahý, ale 
především potom tím, kolik tam bude opravdových lákadel. Je to město, kde si svou 
měsíční jízdenku na MHD hlídáte více než peněženku, jelikož na ní máte mnohem více 
peněz, kde se naučíte kupovat polotovary v den jejich spotřeby za poloviční cenu a 
kde se některým částem města (rozuměj nákupní třída Oxford Street) vyhýbáte jako 
by se jednalo o nejnebezpečnější oblasti Guatemaly. 

Londýn je drahý, každý den strávíte hodiny v přeplněné drahé městské dopravě, 
abyste se dostali do svého drahého vzdáleného bydlení a mohli se vyspat na náročný 
a jakoby nikdy nekončící pracovní den, ale přesto všechno Vám po odjezdu zůstane 
jen úžasný pocit, že máte za sebou intenzivně báječný zážitek a hlavou Vám běží 
myšlenka: „To byla jízda!“. 

 

Studentka Barbora Kaprálová byla na Erasmus praktické stáži na Velvyslanectví 
České republiky v Londýně v akademickém roce 2014/2015 (duben-červen 2015). 
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