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„Czech Republic 100“ : Aneb co dělat ve Spojeném království 

v období 2016 - 2018 

 Moderní česko - britské vztahy jsou založeny na silné historické tradici 

budování demokratických společností, boje proti fašismu a dalším formám útlaku, 

obraně svobody a respektu k lidským právům. Vztahy obou zemí jsou obecně 

určovány jejich členstvím v Severoatlantické alianci a stále ještě Evropské unii. V čistě 

bilaterálním vyjádření pak podstatnou část spolupráce dlouhodobě představuje 

stabilní obchodní a ekonomická výměna a jen pozvolně rostoucí obnovený zájem 

britských investorů o českých trh, snaha o oboustrannou kulturní prezentaci a 

kontakty v oblasti školství, zejména pak univerzit. Specifikem dvoustranných vztahů 

je skutečnost, že v současném období pracuje a žije ve Velké Británii kolem sta tisíc 

českých občanů, což představuje největší českou komunitu v širším slova smyslu ve 

světě vůbec.  

 Na otázku, co je esencí dnešních bilaterálních vztahů, kde a jak si můžeme být 

užiteční a jak se můžeme navzájem obohatit, však neexistuje jednoznačná odpověď. 

Dospěli jsme do nové fáze hledání toho, jak potenciál dvoustranných vztahů nově 

otevřít, jak přispět k vyšší dynamice jeho využití, jak přispět k nové identifikaci 

českých zájmů v tradičním teritoriu. Odhlédneme - li od řady asymetrií, které se 

nutně do vzájemného vztahu musejí promítat, pak zjišťujme, že Česká republika je 

pro Velkou Británii zajímavá zejména tam, kde nabízí jedinečnost, vysokou kvalitu a 

příležitosti a služby, k nimž je na domácí britské půdě dostup složitější. Vystoupí - li 

Velká Británie na základě referenda z Evropské unie, bilaterální prvky spolupráce 

budou hrát ještě výraznější roli. Cílem velvyslanectví tedy bude nasměrovat budoucí 

rozvoj bilaterálních vztahů zejména do oblastí: a) průmyslu, technologií, vědy a 

inovací, b) kultury a umění, c) cestovního ruchu s důrazem na tzv. medicínskou 

turistiku, to vše samozřejmě s vědomím nezužovat celkový rámec a nevylučovat ani 

další možnosti.       

 Ambicí velvyslanectví bude nově „nasvítit“ Českou republiku jako přitažlivou 

destinaci, jako zajímavého partnera, který má co nabídnout. Jako zemi, která 

disponuje nejenom originálními výrobky, originálními uměleckými, historickými a 

kulturními hodnotami, ale také, a to zejména, originálními myšlenkami a přístupy. 

K tomu hodlá využít symbolů, které jsou pro bilaterální relaci podstatné. Ty 

nejvýznamnější se váží k roku 2018, kdy oslavíme 100 leté výročí založení 

Československa, a tudíž stoleté výročí moderní české státnosti a 50 leté výročí 

pražského jara v roce 1968. Obě události byly a jsou ve Velké Británii nejenom 

v širokém povědomí, ale současně vyvolaly řadu sympatií a projevů podpory. Jde o 

unikátní ideovou a symbolickou platformu, na níž velvyslanectví hodlá ve spolupráci 

s řadou partnerů postavit svůj střednědobý program nazvaný Czech Republic 100. 



 

V jeho rámci se v období zhruba tří let v Británii představí to nejlepší, čím se Česká 

republika může v rámci nejrůznějších odvětví pochlubit - Czech Top 100. 

 Program „Czech Republic 100“, který má své vlastní grafické logo, se skládá 

z různých aktivit v následujících dvou letech a k jeho vyvrcholení dojde v roce 2018 

v podobě Českého týdne v Londýně – Czech Week in London. Půjde o nebývalou 

přehlídku výdobytků českého inženýrství, vrcholů českého umění a vědy. V jeho 

rámci by se měl mj. uskutečnit koncert České filharmonie na Royal Acedemy of Music 

v Londýně, tzv. Den českého srdce (představení špičkových osobností a standardů 

českého zdravotnictví v oblasti kardiochirurgie), výstava českého výtvarného umění a 

další. Týden by slavnostně zahájil či ukončil prezident či premiér ČR a při této 

příležitosti by se podávala velká státní recepce. Mediálním partnerem celého 

programu je Český rozhlas, který v roce 2018 oslaví 95. výročí od svého založení. 

 Jde o projekt nesmírně ambiciózní, stejně jako náročný, jak z hlediska 

organizace, tak z hlediska zdrojů. Předpokládáme, že k jeho zabezpečení bude použita 

kombinace soukromých a státních prostředků a s některými privátními partnery jsme 

již zahájili jednání. Jde o projekt, který vyžaduje důslednost, trpělivost, schopnost 

improvizace a nalézání kompromisů tak, aby zaujal, aby se stal přitažlivým, aby si 

získal porozumění a v konečném důsledku podporu na všech stranách. Jde o něco, co 

se vymyká dosavadní praxi, a proto i svým způsobem znervózňuje a logicky vyvolává 

otázky. Jde o živý projekt, o pokus, který bude dozrávat v závislosti na mnoha dnes 

ještě málo známých okolnostech. V každém případě však přináší náboj, naději 

uskutečnit něco užitečného, smysl, pro nějž není třeba litovat vynakládaného úsilí. 

Jde o novou cestu, jejíž alternativou je standard, stereotyp, ztracení se v šedi 

formálního průměru. Česká republika si takový pokus ve Velké Británii zaslouží. 

   

 

 

 

                                                 Libor Sečka 

                                                  Velvyslanec České republiky ve Velké Británii 



 

       Splněné Aktivity v roce 2016 

 Série komorních koncertů  

a) Dechový kvintet Belfiato u příležitosti státní recepce a Dne české státnosti  

b) Dechový kvintet Belfiato, večerní concert  

c) Sedláčkův kvartet, smyčcový Vánoční koncert  

 Státní recepce u příležitosti Dne české státnosti 

- Rezidence velvyslance v londýnské čtvrti Hampstead 

 “Open Door to Cambridge“ 

- Týdenní studijní návštěva středoškolských studentů z ČR na University of 

Cambridge za účelem stínování místních studentů z České republiky a 

Slovenska 

 Zahájení akademického roku 

- Recepce pro české a slovenské studenty ve velké Británii u příležitosti zahájení 

nového akademického roku  

 České Vánoce v Londýně 

- Oslava Vánočních svátků podle českých tradic organizovaná českými 

agenturami CzechTrade, CzechInvest, Czech Tourism a Českým centrem 

Londýn 

 Zhotovení loga “Czech Republic 100” 



 

Plánované aktivity v roce 2017 

 Série komorních koncertů  

a) Ivo Kahánek – nejúspěšnější současný český pianista   

b) Série komorních koncertů hudebních těles České filharmonie  

 Mezinárodní konference k digitalizaci 

- Londýnská konference zahrnující přední telekomunikační a digitální 

společnosti střední Evropy a Velké Británie 

 Czech Supplier Day (ve spolupráci s agenturou CzechTrade) 

- Podnikatelský seminář a prezentace britského strojírenského trhu českým 

dodavatelům 

 Czech Beer Day (ve spolupráci s agenturou CzechTrade) 

- Podnikatelský seminář a prezentace českých pivovarů britským odběratelům a 

distributorům 

 Umělecká delegace do České republiky (ve spolupráci s agenturou  CzechTourism) 

- Organizace a vyslání delegace vybraných novinářů, kritiků umění a ředitelů 

galerií ze Spojeného království do České republiky s cílem užšího navázání 

kontaktů mezi předními britskými a českými umělci 

 Den české kultury v Birminghamu 

- Představení umělecké výstavy Pavla Brázdy v galerii Městské knihovny 

v Birminghamu spojené s hudebním vystoupením dechového kvintetu Belfiato 

a doprovodnými akcemi partnerů Velvyslanectví České republiky v Londýně 

 Česká republika jako cílová země zdravotní turistiky  

- Konference a obchodní veletrh, představení České republiky jako vhodné 

cílové země zdravotní turistiky pro občany Velké Británie 

 Slavnostní recepce u příležitosti státního svátku České republiky 

- Rezidence velvyslance v londýnské čtvrti Hampstead, prezentace firmy Škoda, 

nejvýznamnějšího českého výrobce automobilů 



 

 Znovuotevření Velvyslanectví České republiky v Londýně 

- Představení nově zrekonstruovaných prostor budovy velvyslanectví veřejnosti, 

obchodním, diplomatických a kulturním partnerům velvyslanectví. Půldenní 

kulturní program včetně koncertu, barmanské show, představení českých 

umělců a firem působících ve Velké Británii. Program bude zakončen 

velkolepou světelnou show na stěně budovy velvyslanectví 

 Vánoční charitativní koncert 

- Koncert jednoho z hudebních těles České filharmonie spojený s darem 

Velvyslanectví České republiky v Londýně vybrané charitativní organizaci 

spolupracující s českou komunitou ve Velké Británii 

 

 Paralelně s programem „Czech Republic 100“ byla vytvořena také tzv. Česká mapa 

Londýna. Jde o virtuální internetový projekt, který mapuje a uvádí v širší známost 

české osobnosti, které v britské metropoli dosáhly významného postavení, úspěchu či 

ojedinělého počinu (např. architekti, lékaři, umělci, špičkoví barmani, zástupci 

světových či evropských institucí, dále finančníci a sportovci). Druhá část mapy bude 

zachycovat místa, vztahujících se k historii či současnosti ČR.   



 

Předpokládané aktivity v roce 2018 

 

 Český týden v Londýně (čtvrtý říjnový týden): 

a) Slavnostní koncert České filharmonie na Royal Acedemy of Music 

v Londýně 

- Koncert nejvýznamnějšího hudebního tělesa České republiky za účasti 

prezidenta nebo premiéra ČR 

b) Den českého srdce  

- Speciální konference, týkající se českých úspěchů v oblasti kardiologie ve 

spolupráci s prof. Janem Pirkem (IKEM Praha) a prof. Janem Markem (Great 

Ormond Street Hospital for Children, Londýn) a navazující obchodní seminář 

s tematikou české zdravotnické techniky a technologií 

c) Mezinárodní rozhlasová konference 

- Mezinárodní konference u příležitosti 95. výročí založení Českého rozhlasu 

organizovaná společně s londýnskou městskou částí Camden a BBC na téma 

„Úloha médií v současném světě“  

d) Slavnostní recepce u příležitosti státního svátku ČR 

- Recepce v nově zrekonstruovaných prostorech velvyslanectví ČR v Londýně 

e) České umění 60. let – fotografie, design, film – interaktivní výstava  

- Interaktivní výstava o historickém a kulturním dění středoevropského regionu 

60. let jazykem 21. století  

 Československý majáles v Londýně  

- Tradiční jarní slavnost organizovaná ve spolupráci se Slovenským 

velvyslanectvím v Londýně u příležitosti stého výročí založení Československa  

 Série uměleckých výstav  

- Vladimír Kokolia -   retrospektiva, červen-září, Ikon Gallery Birmingham 

- DOX Praha / Castlefield Gallery Manchester - reciproční výstava čtyř mladých 

umělců z každé země s cílem zpřístupnit obecenstvu málo známé umělce ze 

zahraničí a podnítit dialog mezi jejich pracemi 

 Český “Nano Day” (ve spolupráci s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR)  

- konference a obch qodní seminář se zaměřením na výdobytky českého 

inženýrství a výzkumu v oblasti nanotechnologií 



 

Generální sponzor 
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