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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 14.VIII.2014 

150. LET PRVNÍ ŽENEVSKÉ ÚMLUVY –  

150 LET HUMANITY VE VÁLCE

 
 

Na 22. srpen 2014 připadá 150. výročí přijetí Ženevské úmluvy o zlepšení osudu 

raněných v polních armádách. Tato úmluva položila základ mezinárodnímu humanitárnímu 

právu, jak ho známe dnes. Byla přijata z iniciativy Mezinárodního Červeného kříže, tedy 

asociace tvořené Mezinárodním výborem Červeného kříže se sídlem v Ženevě a národními 

společnostmi v jednotlivých zemích1; 150. výročí založení Červeného kříže jsme si 

připomněli loni. 

Cílem této Úmluvy bylo zajistit 

zdravotní péči raněným ve 

válkách, bez ohledu na  národnost 

raněného, a nutně proto také 

poskytnout imunitu 

zdravotníkům, zdravotnickým 

zařízením i duchovním, kteří o 

raněné pečují. Potvrdila také 

symbol červeného kříže, jako 

mezinárodní ochranný znak pro 

tyto účely. 

Od srpna 1864, kdy v Ženevě 

diplomatická konference návrh 

Mezinárodního výboru ČK na 

přijetí Úmluvy projednávala a 

následně přijala, tak platí, že 

chování bojujících stran 

v každém ozbrojeném konfliktu 

na Zemi má své limity – krom 

vojenských zájmů musí být 

respektován též zájem 

humanitární chránící zejména ty, 

kteří aktivně nebojovali nebo byli 

z boje vyřazeni v důsledku 

nemoci, zranění či zajetí.  

Humanitární ohledy s rozvojem 

mezinárodního humanitárního  

                                                
1
 dnes Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce obsahuje dále také Mezinárodní 

federaci společností ČK&ČP  
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práva nabývaly a nabývají na rozsahu, což potvrzuje i to, že zatímco v r. 1864 byla přijata 

úmluva jediná, uplatňuje se dnes systém čtyř Ženevských úmluv o ochraně obětí 

ozbrojených konfliktů z r. 1949, doplněný dvěma desítkami dalších smluv… 

Mezinárodní humanitární právo za sto padesát let své existence zachránilo životy desítkám 

milionů osob. 

Realita dnešního světa, v němž probíhají desítky ozbrojených konfliktů, ukazuje, že 

problematika jejich regulace je stále aktuální (ačkoli by jistě bylo lepší válkám předcházet…). 

Podstatné je, aby ustanovení všech pravidel mezinárodního humanitárního práva, ať již 

založených na smlouvách či mezinárodních obyčejích, byla dobře známa, neboť neznalost je 

největším nepřítelem dodržování práva. Znalosti humanitárního práva je třeba šířit i v dobách 

mírových, což je jeden ze základních úkolů států a Červeného kříže. 

Dalším srpnovým výročím je 21. srpen, kdy byla v r.1914 založena Mezinárodní kancelář 

pro válečné zajatce. Ustavil ji Mezinárodní výbor Červeného kříže. Jen v její ženevské 

centrále v Musée Rath pracovalo až 1.200 osob (viz snímek) a úkolem agentury bylo 

shromažďovat a předávat informace o válečných zajatcích i organizovat v jejich prospěch 

pomoc.  

 Dopraveno bylo na 

562 milionů dopisů a 

denně kancelář 

dostávala na 30 tisíc 

dotazů týkajících se 

válečných zajatců na 

všech frontách Velké 

války… 

I za tuto svou činnost 

ve světové válce získal 

Mezinárodní výbor 

Červeného kříže v r. 

1917 Nobelovu cenu 

za mír. 
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