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Anotace  

 

Stručné pojednání o Thajsku, zejména s  důrazem na humanitární a hospodářské angažmá 
České republiky – včetně jeho budoucích perspektiv. 
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A brief discussion of Thailand, with particular emphasis on the humanitarian and economic 

engagement of the Czech Republic – including its future perspectives. 
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Česká republika a Thajské království 
 

Vztahy mezi Českou republikou a Thajským královstvím vznikly před první světovou válkou. 
Již od počátku se tyto vztahy zaměřují především na hospodářskou oblast.  
 

Historie 

 

Mezi první a druhou světovou válkou již mezi někdejším Československem a Siamem 
(Thajskem) existovaly určitě obchodní styky. Po první světové válce zastupovalo 
Československo francouzské velvyslanectví v Thajsku.  

 

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk a později i prezident Edvard Beneš dostali od thajské 

vlády Řád bílého slona, který thajská vláda udělovala významným cizincům. Po druhé světové 
válce trvalo nějaký čas, než se diplomatické vztahy obnovily, přesněji to trvalo až do roku 
1974. 

 

Československé velvyslanectví v Bangkoku bylo zřízeno roku 1990 a ten samý rok bylo 

zřízeno i velvyslanectví Thajského království v Praze. Ke značnějšímu rozvoji vztahů mezi 
oběma zeměmi došlo roku 1991, kdy si obě země vyměnily velvyslance. Ve vztazích mezi 
Českou republikou a Thajským královstvím převládají především hospodářské zájmy.  
 

Humanitární pomoc 

 

Thailand Burma Border Consortium 

 

V květnu roku 2006 byla Českou republikou poskytnuta humanitární pomoc 3 miliony Kč na 
pomoc barmským uprchlíkům v Thajsku. Tato pomoc byla realizována skrz neziskovou 

organizaci Thailand Burma Border Consortium, která je podporována jak Evropskou unií, tak  

i Organizací Spojených národů. Projekt řešil tíživou situaci uprchlíků z oblasti Karen integrací 
uprchlíků do společnosti, poskytnutím zdravotní péče a zajištění základních životních 
podmínek. Pomoc byla plánována pro 2500 uprchlíků v táboře Mae Ra Ma Luang.1 

 

Zdravotně humanitární program MEDEVAC 

 

Jedná se o vládní, zdravotně humanitární program České republiky, zaměřený na 
poskytování lékařské pomoci zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených 
humanitární krizí či přírodní katastrofou či v místech, kde není specializovaná odborná péče 
dostupná. Léčba je určena civilistům v tíživých životních podmínkách a je poskytována 
zdarma. Díky tomuto programu byla například v  roce 2011 v České republice kardiologicky 
operována devítiletá holčička z Kambodži, kdy na přípravě a realizaci této operace se 
podílela Fakultní nemocnice Motol a Velvyslanectví České republiky v Bangkoku.2 
                                                                 
1
 Humanitární pomoc. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/ 
2
 Program MEDEVAC. Ministerstvo vnitra České republiky. 

http://www.mvcr.cz/clanek/program-medevac.aspx 
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ADRA 

 

Humanitární organizace ADRA v Thajsku pomáhala postiženým oblastem povodní v Thajsku. 
Jednalo se především o pomoc barmským uprchlíkům v zaplavených uprchlických táborech. 
Obyvatelům těchto táborů byl poskytnut materiál na opravu obydlí. Vzhledem k vývoji 
povodně, která postihla cca 2,6 milionu lidí, organizace ADRA pomohla také části těchto lidí, 
a to distribucí balíčků, které obsahovali to nejnutnější pro život. Jednalo se především  

o potraviny, pitnou vodu a také se v balíčcích nacházeli léky proti plísním.3 

 

Organizace ADRA také pořádala humanitární projekt Školení pro barmské uprchlíky. Cílem 
tohoto projektu bylo zvýšení ekonomické samostatnosti uprchlíků a snaha o jejich integraci. 
Tyto projekty jsou byly poskytovány obyvatelům v 7 uprchlických táborech. Celkem bylo  
v nabídce 14 profesních kurzů, které měly trvání od 1 do 6 měsíců. Po ukončení kurzu 
existuje možnost, aby se tyto osoby v budoucnu zapojili do projektů malého lokálního 
podnikání. 

 

Charita Česká republika 

 

V roce 2014 bylo Českou republikou poskytnuto 150 000 Kč z krizového humanitárního 

fondu. Tato pomoc byla určena kambodžským migrantům. Peníze měly být využity na 
plánovanou pomoc, která zahrnuje poskytnutí jídla a vody na 10 dní, přepravu z hraničního 
přechodu do určených provincií a měly by být pořízeny stany a mobilní latríny. Tyto peníze 

byly čerpány z Tříkrálové sbírky, díky které se do roku 2014 podařilo vybrat skoro 83 milionů 
Kč.4 

 

Shrnutí 

 

Mezi Českou republikou a Thajskem větší spolupráce v oblasti humanitární pomoci doposud 
neproběhla. Vztahy mezi Českou republikou a Thajskem jsou založeny spíše v obchodní 
oblasti, přičemž tyto vztahy mají, jak je již v úvodu zmíněno, dlouhou historii. Dle programů 
humanitární pomoci je zřejmé, že více, než Thajsku samotnému bylo potřeba pomoci 
občanům jiných zemí, ač na území Thajského království 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
3
 ADRA již od začátku října pomáhá obětem povodní v Thajsku  a v Kambodži. ADRA.cz, 25. X. 2011. 

https://www.adra.cz/novinky/id/adra-jiz-od-zacatku-rijna-pomaha-obetem-povodni-v-thajsku-a-v-

kambodzi/?page=2 
4
 Pomoc Charity Kambodžanům deportovaným z Thajska. Charita, 30. VI. 2014. 

https://svet.charita.cz/media/tiskove-zpravy/pomoc-charity-kambodzanum-deportovanym-z-thajska/ 
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Ilustrace: Rozloha Thajska ve srovnání s Českou republikou.5
 Návštěva vládní delegace z České 

republiky v Thajsku byla jednou z posledních v době před koronavirem.6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
5
 Youth For  Unders ta ndi ng   ve s věte: Tha j s ko. Youth For  Unders ta ndi ng.   

https://www.yfu.cz/kdo-je-yfu/yfu-ve-svete/thajsko/ 
6
 Premiér Babiš ukončil  návštěvu Thajska: Myslím, že jsme udělali  maximum pro to, aby tu naše firmy byly 

úspěšné. Vláda České republiky; Úřad Vlády České republiky, 17. I. 2019. https://www.vlada.cz/cz/media -

centrum/aktualne/premier-babis-ukoncil-navstevu-thajska-myslim--ze-jsme-udelali-maximum-pro-to--aby-tu-

nase-firmy-byly-uspesne-171262/ 

Babiš podpořil  snahu Thajska o obchodní dohodu s EU. Bangkok má podle něj zájem i o české letouny.  

Česká televize, 16. I. 2019. https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/ 

2707073-babis-podporil-snahu-thajska-o-obchodni-dohodu-s-eu-bangkok-ma-podle-nej-zajem-i-o 
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