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O diamantech a drahých kamenech tOhO bylO napsánO už mnOhO. 
Co z toho je pravda a jak je to s investováním do této komodity 
dOOpravdy? ing. Ondřej vachůn se ObchOdu s diamanty a drahými 
kameny věnuje již 9 let. prOcestOval většinu světa a absOlvOval 

gemOlOgický kurz u nejprestižnější gemOlOgické labOratOře 
na světě - gia. pO 9 letech v ObOru se rOzhOdl pOskytnOut první 

rOzhOvOr, kde čtenářům menhOuse Odkryje, jak tO skutečně 
s diamanty chOdí.

diamanty 
jsou věčné

Text: David Radil



Ondro, zastihl jsem tě přímo po příletu z výstavy 
v Hong Kongu, jaké to bylo?
Slovy se to popisuje těžko. V oblasti diamantů, dra-

hých kamenů a šperků se jedná o největší výstavu 

na světě. Na ploše 135,000 m2 vystavuje 3700 fi-

rem ze 49 zemí. Jen v hale s diamanty jsem strá-

vil 3 dny. U jednoho stánku jsem náhodou narazil 

na Argyle Cardinal – 1,21 ct červený diamant v hod-

notě 2 milionu dolarů. Diamanty červené barvy jsou 

extrémně vzácné a na světě jich je asi 30.

 

Vím o tobě, že hodně času trávíš na cestách. Je 
nějaký rozdíl mezi vnímáním diamantů v  zahra-
ničí a u nás?
Rozdíl je obrovský a nemusíte jezdit až do Hong 

Kongu, abyste jej viděli. U nás je trh relativně mladý. 

Chybí odborné zázemí a lidé nemají dostatek infor-

mací. V minulosti navíc docházelo k mnoha podvo-

dům a setkávám se s nimi i dnes. Lidé vkládají vel-

kou důvěru do obchodníků. Neověřují si poskytnuté 

informace a ceny. 

Co tedy pro potenciálního klienta představuje nej-
větší riziko?
Jednoznačně je to cena. Setkávám se u nás s ka-

meny, které jsou i trojnásobně předraženy. V srpnu 

mi psal pán, který chtěl prodat svůj diamant za 

$65,000. Poslal jsem mu asi tři odkazy na konku-

renční společnosti, kde se prakticky identický dia-

mant prodával za $20,000. Už se neozval. Podobné 

nabídky mi bohužel chodí 2-3x do měsíce. Kromě 

ceny představuje riziko i volba diamantu a certifi-

kát. Špatně zvolený diamant má minimální nárůst 

hodnoty a špatnou likviditu. V  případě nedůvěry-

hodného certifikátu si zase nemůžete být jistí sku-

tečnými parametry diamantu.

Dobře, řekněme, že chci koupit diamant. Jaké 
kroky mám zvolit, abych minimalizoval rizika?
Je potřeba být velice opatrný – zjišťovat, ověřovat 

a porovnávat. Nikdy nespoléhejte jen na to, co vám 

řekne obchodník s  diamanty. Požadujte seriózní 

certifikát (ideálně GIA) a ověřte si cenu. Můj kama-

rád ze Srí Lanky kdysi prohlásil, že i když je obchod 

s diamanty založen na důvěře, nesmíte nikomu vě-

řit. Já poskytuji klientům 3 garance. První je srov-

nání mé prodejní ceny s prodejní cenou konkurence 

u diamantu stejných nebo podobných parametrů. 

Druhou garanci představují alespoň dva certifikáty. 

Jeden mezinárodně uznávány a druhý, který udě-

lám již s klientem. Třetí a nejdůležitější garancí je 

odhad maloobchodní ceny gemologickou laboratoří 

ve Vídni, od které stanovuji konečnou prodejní cenu. 

Jen tak klient ví, jaký kámen kupuje, jakou má hod-

notu a jak se podobné kameny prodávají ve světě.

Není celý proces dlouhý a složitý?
Dlouhý ano, složitý ne, ale tak to má nýt. Když kupu-

jete nemovitost nebo automobil, taky čekáte na vý-

hodnou koupi. U diamantů je to stejné. Moji klienti 

čekají na kámen i půl roku, ale potom to opravdu 

stojí za to. 

Je diamantová investice vhodná pro každého?
Určitě ne a stalo sem mi už několikrát, že jsem 

klientovi nákup rozmluvil. Pokud chcete investo-

vat do diamantů, je důležitá vaše motivace a zá-

zemí. Měli byste mít stabilní finanční situaci. Vět-

šina mých klientů jsou podnikatelé ve středním 

věku. Mají fungující firmu a většinou vlastní něko-

lik nemovitostí. Podnikání jim ročně generuje ur-

čitý zisk a diamant představuje ideální doplněk je-

jich portfolia.

Přišel za tebou potenciální klient a ty vyhodnotíš, 
že pro něho investice tímto směrem není vhodná, 
rozmluvíš mu tento pro tebe jistý byznys?
Spíše jsem mu rozumně vysvětlil, proč pro něj in-

vestice není vhodná. Většina lidí ocení upřímnost 

a nakonec jsou rádi. Bude to znít zvláštně, ale ne-

pracuji s každým. Klienty si vybírám. Vyhýbám se 

spekulantům, kteří očekávají, že diamant prodají 

za 2 roky s 50% ziskem. S každým potenciálním 

klientem si povídám 1-2 hodiny. Zajímá mě jeho 

zázemí, motivace investovat, očekávání atd. Vět-

šina mých klientů počítá s tím, že jejich diamanty 

budou prodávat až jejich děti. Důležité je mít k in-

vestici správný přístup.

Na internetu se píše o velkém množství výhod in-
vestování do diamantů. Co je pravda a co je je-
nom reklamní trik?
Je to tak půl na půl. Svým klientům vždy tvrdím, že 

diamant je pro ně forma pojistky. Dnešní doba je 

v mnoha ohledech nejistá a diamant by měl slou-

žit pro případ „kdyby něco“. Je snadno přenosný, 

drží svou hodnotu, není nikde registrovaný a je 

uznávaný všude ve světě. Neočekávejte ale, že na 

diamantu zbohatnete, tak to není. Rozhodně ne 

v krátkodobém horizontu. 

Blíží se Vánoce a šperk s  diamantem je pro 
mnohé muže jasnou volbou. Máš nějaké tipy jak 
se ani tady nenapálit?
Bohužel tady vás moc nepotěším. Na podzim 2013 

proběhla kontrola České obchodní inspekce, která 

se zaměřila na drahé kameny použité ve špercích. 

Odebráno bylo 12 vzorků a znalecké posudky po-

tvrdily, že v 11 případech nebyly šperky osazeny 

deklarovanými drahými kameny, ale jejich lev-

nějšími variantami, imitacemi kamenů a v jed-

nom případě dokonce sklem. Pokud tedy kupu-

jete šperk, požadujte vždy certifikát. Pozor ale na 

certifikáty vystavené přímo prodejcem. Takové ne-

mají prakticky žádnou hodnotu. Vždycky požadujte 

certifikát vystavený soudním znalcem případně 

gemologickou laboratoří.  

Většina z nás ví, že diamanty mají určitou barvu, 
čistotu a velikost. Mohl bys závěrem doporučit do 
čeho ideálně investovat?
Samozřejmě, rád. Pokud vaše portfolio obsahuje 

více diamantů, dávejte přednost spíše menšímu 

počtu větších kamenů. Z dlouhodobého hlediska u 

nich můžete očekávat vyšší nárůst hodnoty. Neku-

pujete diamanty s čistotou horší než VS2 a určitě se 

vyhýbejte diamantům se střední nebo silnou fluo-

rescencí. Nekupujte diamanty, které mají hodnocení 

brusu horší než VG (Very Good). Vždy požadujte cer-

tifikát GIA (Gemological Institute Of America). Pří-

padně IGI nebo HRD. Zmíněné laboratoře nabízejí 

zapečetění diamantu do malého boxu. Budete tak 

mít jistotu, že diamant odpovídá údajům na certi-

fikátu. Velmi důležitá je barva – dávejte přednost 

barevným (fancy) diamantům před bílými. Vhodně 

zvolené barevné diamanty zaručují mnohem vyšší 

zhodnocení a likviditu. Vyhýbejte se jakkoliv upra-

veným diamantům. Závěrem bych chtěl zmínit, že 

velmi zajímavou investicí představují i drahé ka-

meny – rubín, safír, smaragd. Při jejich nákupu mu-

síte být ale velmi opatrní. 

Závěrem se tě zeptám zda máš pro nás zajímavý 
příběh, z cest  za těmito krásnými kameny?
Obchod s diamanty sebou nese hodně rizik a člověk 

musí být velmi opatrný. Já jsem vděčný za velmi 

dobré učitele, kteří si prošli obchodováním v 90 le-

tech a naučili mě, jak se problémům vyhnout. Právě 

jeden ze zmíněných učitelů si prošel něčím podob-

ným, co jste mohli vidět ve filmu Krvavý diamant. 

Do Sierra Leone odjel kvůli surovým diamantům v 

době, kdy vypukla občanská válka. Několik týdnů 

byl zavřený s místními obyvateli v malém bytě a v 

ulicích pod nimi probíhaly boje. Přežívali pouze na 

vařené rýži a šťávě z pomerančů. Po návratu vážil 

60 kilo a manželka jej nepoznala. Paradoxem je, že 

při vypuknutí ozbrojeného konfliktu se mu podařilo 

zachránit malou dceru místního majitele diamanto-

vých dolů, což mu později otevřelo dveře k nesku-

tečným možnostem. Jinému kolegovi hrozilo doži-

votní vězení, když na motorce pašoval rubíny přes 

hranice v Barmě. Podobných příběhů je mnoho, ale 

v dnešní době už to tak dobrodružné není.            .
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