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Mezinárodní spolupráce Zimbabwe a České republiky 
 
Anotace 
 
Stručné pojednání na téma interakce České republiky či někdejšího Československa 
s poměrně izolovanou a ideologicky vyhraněnou zemí subsaharské Afriky. Zmíněny jsou  
i konkrétní projekty, nakolik jsou nepočetné. 
 
Klíčová slova 
 
Zimbabwe, spolupráce, komunikace, výměna projekty, humanitární spolupráce. 
 
Summary 
 
A brief article is related to the interaction of the Czech Republic or former Czechoslovakia 
with a relatively isolated and ideologically "ideologically exaggerated" Sub-Saharan African 
country. Some specific projects, however rare, are also mentioned. 
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Mezinárodní spolupráce Zimbabwe a České republiky 
 
Republika Zimbabwe leží ve vnitrozemí Afriky a sousedí se Zambií, Mosambikem, 
Jihoafrickou republikou a Botswanou.  
 
Národnostní složení: Mašonové 70 %, Matabelové 16 %, Tsongové 4 % 
 
Co se týká mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Republikou Zimbabwe tak 
spolupráce není v dnešní době moc velká. Před revolucí v roce 1989 byla spolupráce 
mnohem větší a obsáhlejší. V dnešní době jsou v platnosti pouze 3. bilaterární smlouvy a to 
ještě uzavřené v době reálně-socialistického Československa. Jinak se Česká republika podílí 
na  tradiční rozvojové pomoc ve formě vládních stipendií ke studiu na českých vysokých 
školách. Kromě toho jsou v Zimbabwe pravidelně realizovány tzv. malé lokální projekty v 
gesci Zastupitelského úřadu České republiky v Harare. Tyto projekty jsou zaměřeny 
především na rozvoj školství. Další spolupráce je v oblasti humanitární pomoci.1 
 
Zde uvádím přehled starších mezinárodních styků mezi Československem respektive Českou 
republikou a Zimbabwe. 
 
 1981: Salisbury, náměstek ministra zahraničních věcí Československé socialistické 

republiky pan Svoboda a ministr zahraničních věcí Zimbabwe pan Magwande, podpis 
vládní dohody o navázání diplomatických styků. 

 1982: Praha, návštěva ministra důlního průmyslu Zimbabwe pana Nyagumba. 
 1983: Praha, návštěva předsedy zimbabwské vlády a předsedy Zimbabwské africké 

národní unie pana Mugabeho doprovázeného minstrem zahraničních věcí Zimbabwe 
pana Mangwandem 

 1984: Harare, návštěva ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky 
pana Chňoupka 

 1985: Praha, návštěva ministra školství Zimbabwe a tajemníka Ústředního výboru 
Zimbabwské africké národní unie pana Mutumbuky 

 
Uvažované reciproční návštěvy prezidentů a předsedů vlád (navrhované na rok 1987) nebyly 
realizovány. Po roce 1989 se intenzita návštěv snížila a většinou byly realizovány na úrovni 
náměstků ministrů. 
 
 1990, Harare, náměstkyně ministra zahraničních věcí Československa, paní Bartošková. 
 1995, Harare, náměstkyně ministra zahraničních věcí České republiky, paní Bambasová. 
 1996, Harare, náměstek ministra hospodářství České republiky, pan Kupka. 
 1997, Harare, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky, pan Maceška. 
 2004, Praha, ministr průmyslu a obchodu Zimbabwe, pan Shamuyarira. 
 2012, New York, setkání ministrů zahraničních věcí České republiky a Zimbabwe. 

                                                             
1 Zimbabwe: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/afrika/zimbabwe/index.html 
Zimbabwe: Souhrnná teritoriální informace. BuzsinessInfo.cz. 
https://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/teritorialni-informace-zeme/zimbabwe.html 
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Co se týká platných bilaterárních smluv, situace je následující: 
 

 Protokol o spolupráci  mezi federálním Ministerstvem zahraničních věcí Československé 
socialistické republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Republiky Zimbabwe. Patří do 
resortních dvoustranných smluv. Byla podepsaná v Harare 23. května 1984 

 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické 
republiky a vládou Republiky Zimbabwe. Dvoustranná vládní smlouva podepsaná v Praze 
24. května 1983 

 Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zimbabwské 
republiky o  kulturní a vědecké spolupráci. Dvoustranná vládní dohoda podepsaná 
v Harare 23. května 1984. 

 
Nejčerstvější spolupráce proběhla ve dnech 3. až 8. dubna 2017 kdy náměstek ministra 
zahraničí České republiky Miroslav Stašek uskutečnil pracovní cestu do Zimbabwe a Zambie. 
Jednalo se o možnostech rozvoje bilaterálních vztahů, které se nabízí zejména v oblasti 
vzdělání, turistiky a vzájemného obchodu. 
 

 
 
Dalším počinem z poslední doby byl sponzoring  projektu  zaměřeného na prosazování 
ženských práv a práv mládeže, sociální rovnosti a zvýšení podílu žen a mladých na 
rozhodovacích procesech v odloučené oblasti Mwenezi, provincie Masvingo.2 

                                                             
2 Kaše a slzy k snídani. AIDS Care Education Training Česká republika. 
https://www.acet.cz/programy-rozvojove-pomoci/zimbabwe-kase-a-slzy-k-snidani 
Téma Zimbabwe. Česká televize. https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/492742-zimbabwe 
Sochy Zimbabwe: Botanická zahrada Praha. 
https://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/aktualni-akce/sochy-zimbabwe.html?page_id=2410 
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Aniž by to přímo souviselo s aktivitami České republiky jedná se o území, kde je populace 
vysoce promořena virem HIV (mapa vzdálenosti od lékařských zařízení v okrese).3 
 

  
 
V rámci projektu, který byl realizován místní nevládní platformou "The Community Tolerance 
Reconciliation and Development (COTRAD)", bylo vyškoleno 20 školitelek, které pak ve 
formě přednášek a seminářů dále školily ženy a mládež ve 20 spádových obvodech. 
 
Bylo zorganizováno pět setkání s místními samosprávami, na kterých ženy mohly předkládat 
zastupitelům svoje návrhy a požadavky (což se nikdy před tím nestalo a mnohdy se setkalo 
se značným nepochopením místních orgánů). Dále bylo zřízeno 20 nezávislých zdrojů 
informací, kde se mohou zájemkyně dále vzdělávat o svých právech. Prostřednictvím tohoto 
projektu se tak zvýšilo povědomí místních žen a mladých, že mohou brát k zodpovědnosti 
zvolené zástupce i místní samosprávy zejména v otázkách sociálně ekonomického rozvoje 
komunit. 
 
Kulturní spolupráce 
 
Dále se Česká republika účastnila 20. března 2017 festivalu Frankofonie v Harare, kdy se  
promítal československý oscarový film Ostře sledované vlaky s anglickými titulky. Po projekci 
filmu následovala diskuze během které bylo servírováno české národní jídlo „maďarský 
guláš“.  
 
V roce 2011 se poskytla Česká republika Zimbabwe humanitární pomoci ve výši 3 milionů 
korun. Z této částky byl hrazen projekt ve venkovských oblastech provincie Gweru, který 
realizuje organizace Lékaři bez hranic.  je zaměřena na poskytování základní zdravotní 
a nutriční péče nejzranitelnějším skupinám obyvatel – dětem, matkám, lidem infikovaným 
HIV/AIDS, příslušníkům etnických menšin. Důležitou složkou projektu je také budování 

                                                             
3 Implementation of the Outreach Model in Mwenezi, Zimbabwe. Differentiated Care, 2017. 
http://www.differentiatedcare.org/Portals/0/adam/Content/b4vhzM0d70mE6ZVIzOWURg/File/Mwenezi%20O
utreach%20Poster%20_%20CQUIN%20meeting[1].pdf 
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místních kapacit a postupné předávání funkčních zdravotnických zařízení zimbabwským 
úřadům. 
 
Česká republika na humanitární problémy v Zimbabwe reaguje dlouhodobě a s Lékaři bez 
hranic spolupracuje pravidelně. V roce 2009 prostřednictvím této organizace Česká republika 
pomáhala čelit epidemii cholery, v roce 2010 podvýživě dětí. 
 
Co se týká mezinárodní spolupráce České republiky se Zimbabwe tak je spíše okrajová  
a týká se hlavně humanitární pomoci. Podstatně větší spolupráce je se Zambií, kterou 
navštívil i ministr zemědělství Jurečka a počítá se tam s mnohem větší spoluprací hlavně  
v zemědělství. 
 


