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N¡ä SERI¡L -  MEZIN¡RODNÕ HUMANIT¡RNÕ PR¡VO - 1. Ë·st

PRVNÕ POMOC

II. MEZIN¡RODNÕ MÕROV¡ KONFERENCE V HAAGU V ROCE 1907

RADA PRO V¡S ...

V letoönÌm roce si v Novin·ch »ervenÈho
k¯Ìûe p¯ipomeneme v˝roËÌ kon·nÌ dvou diplo-
matick˝ch konferencÌ, kterÈ vedeny snahou
humanizovat ozbrojenÈ konflikty - tedy uËi-
nit vöe pro p¯edch·zenÌ nebo zmÌrÚov·nÌ utrpe-
nÌ tÏch, kte¯Ì nejsou p¯Ìm˝mi ̇ ËastnÌky boj˘ nebo
byli z boje vy¯azeni
zranÏnÌm, nemocÌ Ëi
zajetÌm - p¯ijaly v˝-
znamnÈ instrumenty v
oblasti mezin·rodnÌ-
ho humanit·rnÌho
pr·va  humanizace oz-
brojen˝ch konflikt˘.

Pr·vÏ p¯ed sto lety
to byla II. Mezin·rod-
nÌ mÌrov· konference
v Haagu jednajÌcÌ ve
dnech 15. Ëervna -
18. ¯Ìjna 1907 a p¯ed
lÈty t¯iceti - 10. Ëervna 1977 - byla podpisem
z·vÏreËnÈho aktu v éenevÏ ukonËena Diploma-
tick· konference o znovupotvrzenÌ a rozvoji me-
zin·rodnÌho humanit·rnÌho pr·va, kter· byla
zah·jena 20. ̇ nora 1974.

D¯Ìve neû si vöimneme v˝sledk˘ tÏchto shro-
m·ûdÏnÌ, pokusme se nejprve jejich jedn·nÌ za-
sadit do öiröÌho r·mce.

ZaËnÏme historicky prvnÌ z nich, tedy II. Me-
zin·rodnÌ mÌrovou konferencÌ v Haagu. P¯ije-
tÌ ⁄mluvy o zlepöenÌ osudu zranÏn˝ch v polnÌch
arm·d·ch v éenevÏ r. 1864 znamenalo slibn˝
poË·tek plnÏnÌ Dunantov˝ch slov navrhujÌcÌch

- ve VzpomÌnce na Solferino - k ochranÏ obÏtÌ
v·lek ÑstanovenÌ mezin·rodnÌch, smluvnÌch a po-
sv·tn˝ch z·sadì. TÈto snaze, dneönÌm termÌnem
kodifikaci mezin·rodnÌho humanit·rnÌho pr·va,
se vÏnovala cel· ̄ ada hum·nnÏ cÌtÌcÌch lidÌ inspi-
rovan˝ch pr·vÏ H. Dunantem a ˙spÏchem jeho

snahy.
JednÌm z nich byl

rusk˝ humanista,
pr·vnÌk, diplomat a -
coû jistÏ nenÌ p¯ekva-
pujÌcÌ - spolupracov-
nÌk RuskÈho Ëerve-
nÈho k¯Ìûe, Fjodor
FjodoroviË Martens
(1845 - 1909), kter˝
byl z tÏch, kte¯Ì po-
hnuli cara Mikul·öe
II. ke svol·nÌ v˝-
znamn˝ch jedn·nÌ v

letech 1868 (Petrohrad), 1874 (Brusel), 1899 (I.
MÌrov· konference, Haag) a koneËnÏ II. MÌrovÈ
konference r. 1907. Na vöech tÏchto konferen-
cÌch to byl pr·vÏ Martens, kter˝ p¯ipravoval je-
jich program i p¯edlohy mezin·rodnÌch smluv.
Ne vöechny byly ̇ spÏönÈ, ale kaûd· se do dÏjin
humanit·rnÌho pr·va nesmazatelnÏ zapsala. Po-
uËen pr·vÏ ne vûdy plnou akceptacÌ sv˝ch n·vr-
h˘, podnikl p¯ed II. Haagskou konferencÌ roz-
s·hlou cestu po EvropÏ, aby velmoci p¯esvÏdËil
pro svÈ n·vrhy - stejnÏ jako Dunant po vyd·nÌ
svÈ VzpomÌnky na Solferino. Setkal se nap .̄ s
hlavami st·t˘ Rakousko-Uherska, Francie, An-

glie, It·lie, NÏmecka a NizozemÌ a v˝znamn˝mi
st·tnÌmi Ëiniteli tÏchto zemÌ. Ke svol·nÌ konfe-
rence, kter· nesla n·zev ÑmÌrov·ì, p¯ispÏlo teh-
dy i sÌlÌcÌ mÌrovÈ hnutÌ, tedy ve¯ejnÈ mÌnÏnÌ.

Deklarovan˝m cÌlem obou haagsk˝ch mÌ-
rov˝ch konferencÌ bylo celosvÏtovÈ odzbroje-
nÌ. Re·lnÏ uvaûujÌcÌ lidÈ - aù jiû prezident MV
»K Gustav Moynier (kter˝ se jedn·nÌ Haag-
skÈ konference pro sv˘j öpatn˝ zdravotnÌ stav
nakonec nez˙Ëastnil, ale byl v ̇ zkÈm kontaktu
s Martensem,, kter˝ mj. zastupoval Rusko na
vöech Mezin·rodnÌch konferencÌch »ervenÈ-
ho k¯Ìûe svÈ doby) Ëi Martens s·m - pokl·dali
myölenku z·kazu v·lky za utopistickou a svÈ
snahy nap¯eli do jejÌ pr·vnÌ regulace, tedy do
snahy v·lku humanizovat, kdyû ji zatÌm
nenÌ moûnÈ ze vztah˘ mezi n·rody vylou-
Ëit. A v tom byla Haagsk· konference mimo-
¯·dnÏ ̇ spÏön· - v obou svÏtov˝ch v·lk·ch tak
zachr·nila miliony osob - i kdyû byla limitova-
n· svou dobou a politick˝mi rivalitami mezi
AngliÌ a NÏmeckem a mezi NÏmeckem a Fran-
ciÌ. JejÌmi v˝sledky se budeme zab˝vat v dal-
öÌm dÌle, jiû nynÌ vöak uveÔme, ûe - vzhledem
k zamÏ¯enÌ konference - nen·leûÌ ËistÏ jen do
oblasti mezin·rodnÌho humanit·rnÌho pr·va
(ochrana obÏtÌ ozbrojen˝ch konflikt˘ a regula-
ce zp˘sob˘ a prost¯edk˘ jejich vedenÌ), ale p¯ece
jen, byù snad paradoxnÏ v mnohem menöÌm
rozsahu zas·hly i do oblasti, kter· vÌce odpo-
vÌdala n·zvu konference, tj. do oblasti regula-
ce pr·va na pouûitÌ sÌly.

RNDr. Marek Jukl, Ph. D., prezident »»K

1. Pohledem sledujeme - d˝chacÌ pohyby, cho-
v·nÌ postiûenÈho, v˝raz jeho obliËeje, polo-
hu tÏla, barvu k˘ûe, krv·cenÌ, zvracenÌ, ne-
schopnost udrûet moË nebo stolici, mecha-
nismus ̇ razu (jsme-li svÏdky nehody).

2. Poslechem zjiöùujeme - d˝chacÌ öelesty,
spont·nnÌ projevy postiûenÈho (stÈn·nÌ, chr-
ËenÌ, k¯ik), odezvu na oslovenÌ a manipulaci,
kontrolu stavu vÏdomÌ pr˘bÏûnÏ po 10 minu-
t·ch.

3. Pohmatem vyöet¯ujeme - z·kladnÌ ûivotnÌ

FYZIK¡LNÕ VYäETÿENÕ POSTIéEN…HO

• hypof˝za (neboli podvÏsek mozkov˝) se nach·zÌ v dutinÏ lebnÌ na
mÌstÏ, kterÈ se naz˝v· ÑtureckÈ sedloì. LeûÌ na spodinÏ koncovÈho
mozku a stopkou je spojena s tzv. podhrbolÌm (hypotalamem), pat¯Ì-
cÌm k mezimozku

• vykon·v· nad¯azenou ̄ ÌdÌcÌ ̇ lohu v systÈmu ûl·z s vnit¯nÌ sekrecÌ
• v·ûÌ asi 0,5 g a dennÏ produkuje jen nÏkolik mg hormon˘
• skl·d· se z p¯ednÌho a zadnÌho laloku. P¯ednÌ lalok produkuje hormo-

ny, jeû ovlivÚujÌ Ëinnost nadledvin, ötÌtnÈ ûl·zy, vajeËnÌk˘ a r˘st postavy. ZadnÌ lalok p¯epravuje
do krve z mozku hormony majÌcÌ vliv na funkci ledvin a dÏloûnÌ sval.

(Zdroj: Ñ»lovÏkì, Scientia, Praha, 1996)

HYPOF›ZA

funkce (d˝chacÌ pohyby, tepov· vlna na tep-
n·ch), kterÈ kontrolujeme pr˘bÏûnÏ min. po
10 minut·ch, zlomeniny kostÌ, teplotu k˘ûe,
vlhkost (krv·cenÌ, zvracenÌ, pomoËenÌ), cit-
livost - bolestivost org·n˘ p¯i pohmatu.

4. O s t a t n Ì m i
smysly vnÌ-
m·me - ab-
norm·lnÌ z·-
pach z dechu
postiûenÈho
(alkohol, ace-
ton), jin˝ z·-
pach na mÌstÏ nehody (plyn, benzin, sp·leni-
na, aj.).

DRUHY MEDU
Podle p˘vodu dÏlÌme med na dva hlavnÌ

druhy:
• KvÏtov˝ med (¯Ìk· se mu i nektarov˝, p¯Ì-

padnÏ svÏtl˝ med). VËely jej tvo¯Ì z nektaru
rostlin a strom˘. Tento med brzy krystalizu-
je, vyznaËuje se velmi jemnou chutÌ a mÈnÏ
v˝razn˝m aroma. B˝v· velmi svÏtl˝ a po
krystalizaci tÈmÏ¯ bÌl .̋

• Medovicov˝ med (¯Ìk· se mu takÈ tmav˝
med). Je p¯ipravov·n z medovice, kterou vËe-
ly zÌsk·vajÌ (podobnÏ jako mravenci) od para-
zit̆  na stromech.
Tuto sladkou
öù·vu zpracov·-
vajÌ stejnÏ jako
nektar. Obsahu-
je vÌce aromatic-
k˝ch l·tek, pro-
to m· v˝raznÏjöÌ
aroma. Barvu
m· od jantarovÈ
aû po velmi tma-
vÏ hnÏdou.

• koupit si m˘ûete takÈ med smÌöen˝, kter˝
vznik· smÌch·nÌm kvÏtovÈho a medovico-
vÈho medu a takÈ med pastov˝ (ten se vy-
r·bÌ p¯ev·ûnÏ z kvÏtov˝ch med˘ - mecha-
nick˝m mÌch·nÌm v pr˘bÏhu krystalizace
zÌsk· konzistenci pasty). Pastov˝ med m·
bÌlou aû lehce naûloutlou barvu. Je vhodn˝
hlavnÏ pro dÏti, protoûe nestÈk·.

                                (Zdroj: ZdravÌ Ë. 3/2007)

VÕTE, éE . . .

HlavnÌ sestra v porodnici:
ÑTo jsou ta r·no narozen· Ëty¯Ëata,

kter· tady tak ¯vou?ì - ÑNe, jejich t·taì.
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PRVNÍ POMOC

VÝSLEDKY II. HAAGSKÉ MÍROVÉ KONFERENCE

RADA PRO VÁS ...

VÍTE, ŽE . . .

V minulém díle jsme si se čtenáři připomněli, že 15. června - 18. října 
1907 se v Haagu uskutečnila II. Mezinárodní mírová konference. Dnes 
se zaměříme na výsledky, kterých bylo dosaženo.

Konference navázala na konferenci konanou v Haagu v r. 1899 a zmo-
dernizovala řadu norem tehdy přijatých - můžeme říci, že prakticky všechny 
akty z r. 1899 byly revidovány a rozvinuty v r. 1907 a proto přestaly - až na 
Úmluvu o zákazu střel rozšiřujících či zplošťujících se v lidském těle - být 
významné jinak než historicky. Naproti tomu výsledky II. konference z r. 
1907 jsou, jak uvidíme, mnohdy plně aktuální i dnes.

II. Haagská konference r. 1907 spolusvolaná ruským carem, preziden-
tem USA a holandskou královnou, přijala celkem 14 (!) mezinárodních 
smluv. Pro pořádek si je vyjmenujme:
I. Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů
II. Úmluva omezující užívání síly při dobývání smluvních dluhů
III. Úmluva o počátku nepřátelství
IV. Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní
V. Úmluva o práv ech a povinnostech neutrálních mocností a osob ve 

válce pozemní
VI. Úmluva o režimu nepřátelských obchodních lodí na počátku války
VII. Úmluva o přeměňování obchodních lodí ve válečné
VIII. Úmluva o kladení samočinných dotekových podmořských min
IX. Úmluva o bombardování námořními silami za války
X. Úmluva o úpravě Ženevské úmluvy pro válku námořní
XI. Úmluva o některých omezeních kořistního práva ve válce námořní
XII. Úmluva o vytvoření Mezinárodního kořistního soudu
XIII. Úmluva o právech a povinnostech neutrálních mocností ve válce 

námořní
XIV. Deklarace o zákazu vrhání střel a výbušných látek z balónů.

V kontrastu s tím k původně zásadnímu cíli - tedy všeobecnému 
odzbrojení - se vztahuje jen rezoluce, v níž konference znovuvyzývá 
vlády světa ke snižování vojenských výdajů a k uspořádání III. Mírové 
konference (k čemuž již nedošlo…).

A nyní k obsahu přijatých smluv. Úmluvy I. a II. nepatří do oblasti 
mezinárodního práva humanitárního, přesto alespoň stručně. První sice 
užití síly při řešení sporů mezi státy výslovně nezakazuje (to učiní až r. 
1945 Charta OSN), ale na svou dobu výrazně omezuje, a to jen na závaž-
né spory, kdy předepisuje, že nejprve musí být vážná rozmíška nebo spor 
řešen dobrými službami či  zprostředkováním, teprve po neúspěchu se 
rozvaděné strany mohou chopiti zbraní. Dodnes jsou však aktuální ustano-
vení o mezinárodní arbitráži, na jejichž základě stále v Haagu působí Stálý 

rozhodčí dvůr (rozhodnou-li se 
státy Dvoru věc předložit, je pro 
ně následný verdikt závazný). 
Pro zajímavost dodejme, že 
v Paláci Míru, pro něj postave-
ném v r. 1913 (viz foto), sídlí od 
r. 1947 též Mezinárodní soudní 
dvůr, zřízený Chartou OSN. 
Ostatně v Haagu sídlí i další 
mezinárodní soudy - Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 
či nejnověji Mezinárodní trestní soud (od r. 2003).

Druhá úmluva je dnes již neplatná z důvodu rozporu se zákazem 
použití síly Chartou OSN. Úmluva III. upravuje povinné náležitosti 
počátku války (vyhlášení války, ultimátum), platí dodnes.

Ostatní smlouvy se již týkají MHP, a to zejména způsobů a prostředků 
vedení války. Úmluvy V. a XII. stanoví, že území, resp. vody státu nezú-
častněného ve válce (neutrála) jsou nedotknutelné a nesmí být nijak užívány 
k podpoře válečného úsilí (nábor do ozbrojených sil, přeprava munice apod.). 
Využít je lze jen k přepravě či léčení raněných a nemocných či válečných 
zajatců při dodržení rovného přístupu k oběma stranám (neutralita může být 
pro daný konfl ikt nebo trvalá (v Evropě Švýcarsko a Rakousko).

Úmluva X. rozšiřuje na námořní konfl ikty zásady Ženevské úmluvy 
o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků polních armád 
z r. 1906 (ta nahradila první Ženevskou úmluvu z r. 1864, která byla na 
námořní války rozšířena při I. Haagské konferenci). Poznamenejme, 
že samotná úmluva pro námořní konfl ikty (II. Ženevská úmluva) byla 
přijata až r. 1949.

Obsah ostatních smluv ilustruje jejich název. Dodejme, že Úmluva 
XII. nebyla ratifi kována vůbec (soud měl rozhodovat spory o ukořistěné 
lodě) a Úmluva XIV. neměla valného významu - zakazovala sice bom-
bardování ze vzduchu (bombardování z balónů neb jiného způsobu 
podobné povahy), avšak nezabránila rozvoji bombardování nejprve 
vzducholoďmi a zejména pak letadly - krom USA a Velké Británie ji 
žádná významná mocnost neratifi kovala a navíc dle své - tehdy ne neob-
vyklé - doložky platí jen v té válce, kde všechny znepřátelené státy jsou 
smluvními stranami Úmluvy… Její platnost byla omezena do skončení 
III. Mírové konference; právně vzato tedy platí dodnes.

Nejvýznamnější je však Úmluva IV., o obyčejích a zákonech války 
pozemní, o níž samostatně pojednáme příště.

                                        RNDr. Marek Jukl, Ph. D., prezident ČČK

                     MÍCHA
• Mícha hřbetní probíhá jako mohutný kabel páteřním kanálem, jehož 

pokračováním je v týlním otvoru prodloužená mícha; spojuje mozek 
s tělem.

• Podobně jako páteř je členěna v segmenty. Mezi dvěma obratli 
vycházejí po stranách páteře z míchy míšní nervy - celkem 31 párů. 
Tyto míšní nervy mají zadní senzitivní a přední motorické kořeny.

• Uvnitř míchy je tmavší šedá hmota (na příčném řezu se jeví ve tvaru 
motýla), zevně je hmota bílá. Do šedé hmoty jsou vsunuty neurony, v bílé 
hmotě probíhají nervová vlákna, která jsou sdružena v místní nervové dráhy.

• Vzestupné, senzitivní míšní dráhy vedou vzruchy z receptorů do mozku. Sestupné, motorické 
míšní dráhy přivádějí motorické impulsy z mozku a končí u buněk předních rohů míšních.

                                                                                       (Zdroj: Člověk, Scientia, Praha, 1996)

JAK ČASTO MÁME UKLÍZET?
Nábytek - prach bychom měli stírat podle potřeby. Jednou za měsíc bychom měli nábytek naleš-
tit; jednou za půl roku bychom se měli věnovat knihovně (každou knihu vyndat a otřít její hřbet 
vlhkým hadříkem). Kuchyňskou linku a elektrické spotřebiče bychom měli umýt jednou týdně.
Záclony a závěsy - perte je co nejčastěji, vždy však při mytí oken.
Sklo a porcelán - dekorační sklo, křehký porcelán a drobnosti ze skleníků stačí mýt jednou za 
tři měsíce. Zároveň je možné také umýt veškeré sklo, talíře, hrnečky, případně i hrnce a pánve 
umístěné v kuchyňské lince.
Podlahy - vytírejte nejméně jednou týdně (v kuchyni podle potřeby).

Koupelna a toaleta - vanu, sprchovací kout, 
umyvadla a záchodovou mísu myjte podle 
potřeby, nejméně však jednou týdně.

OBECNÝ POSTUP  PŘI VYŠETŘOVÁNÍ
 Má tři základní fáze:
1. Vyšetření základních životních funkcí 

- dýchání, krevního oběhu a stavu vědomí.
2. Vyšetření oblasti, kde postižený udává 

obtíže (bolest).
3. Rychlé celkové dovyšetření postiženého (po-

hledem, poslechem, pohmatem, ostatními smys-
ly) v pořadí orgánů: hlava - krk - páteř - hrudník 
- břicho - horní končetiny - dolní končetiny.
Pokud v úvodu vyšetření zjistíme, že základní 

životní funkce postiženého jsou nedostatečné či 
zcela chybí, je potřeba další vyšetření přerušit a 
věnovat se oživování.

Vždy je nutné vyloučit skrytá poranění pod 
oděvem, především krvácení. Pokud je najdeme, 
krvácení okamžitě zastavujeme. Potom teprve posti-
ženého dovyšetříme výše uvedeným způsobem.

Při nutném svlékání poraněného postupujeme 
vždy s maximální diskrétností a šetrností, odhalu-
jeme jen části těla nezbytně nutné a po ošetření je 
opět kryjeme oděvem či přikrývkou.

Stejně tak diskrétně a s rozvahou přistupuje-
me k osobnímu vlastnictví postiženého, které 
často zůstává bez jeho dohledu na místě nehody. 
Tuto záležitost řešíme s Policií ČR nebo ZZS.

Při celkovém vyšetření si všímáme nebo ak-
tivně pátráme po dokladu o jejich již stávající 
nemoci - průkazu diabetika, epileptika, zvlášť 
závažně tělesně postiženého.

(Zdroj: Zdravotnický instruktor ČČK, 
Úřad ČČK, Praha 2002)

Lékař: „Váš manžel je totálně vyčerpán, 
potřebuje naprostý klid. Předepíši vám prášky 
na spaní“. - Paní: „A kolik by jich měl brát?“ 

Lékař: „On nic. Ty budou pro vás“.
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PRVNÍ POMOC

ŘÁD VÁLKY POZEMNÍ – VÝZNAMNÝ PŘÍSPĚVEK HAAGSKÉ KONFERENCE 1907

VÍTE, ŽE . . .

V předešlém díle jsme rekapitulovali výsledky právě před sto lety – 18. 
října 1907 – skončené II. Haagské mírové konference. Z úmluv oblasti 
mezinárodního humanitárního práva, které jsou podnes aktuální, se nyní 
věnujme Úmluvě IV., o obyčejích a zákonech války pozemní.

Tato úmluva je výsledkem snahy právně regulovat způsoby a prostředky 
vedení války. Vlastní pravidla vedení války – válečný zákoník – najdeme 
v Řádu války pozemní, který je přílohou Úmluvy. Při jeho zpracování se 
– jak název Úmluvy napovídá – vycházelo především z 
tehdy nepsaných, ale všeobecně uznávaných zásad, které 
tak dostaly jasnou podobu psané smlouvy. Řád má jen 
56 článků, přesto je první normou chránící válečné za-
jatce či obyvatele okupovaných území a jejich majetek. 
Obé muselo být zdokonaleno, v případě zajatců se to 
zdařilo již r. 1929 přijetím Ženevské úmluvy o zacházení 
s válečnými zajatci, v případě civilistů bohužel až po 2. 
světové válce sjednáním IV. Ženevské úmluvy o ochraně 
civilních osob za války (1949)…

V případě válečných zajatců to byl právě Řád, který 
krom známého práva na lidské zacházení a poválečnou 
repatriaci zajatců zavedl i jejich evidenci a pojem in-
formační kancelář – právě toto ustanovení naplnil za 
I. světové války Mezinárodní výbor ČK zřízením Me-
zinárodní kanceláře pro pomoc a zpravodajství ve prospěch zajatců. 
Zakotvil i roli Pomocných společností při péči o zajatce. Důležité právo 
delegátů MV ČK zajatce navštěvovat však zavedla až Ženevská úmluva o 
zacházení s válečnými zajatci (1929). Pokud se jedná o cizí okupaci, které 
se týká pět článků Řádu (samostatná IV. Ženevská úmluva z r. 1949 jich má 
přes 150 a podstatně tak Řád doplňuje), omezuje se zde obsaditelova zvůle a 
ukládá se mu šetřiti cti a práv rodiny, života osob a soukromého vlastnictví, 
jakož i náboženského přesvědčení a bohoslužebných úkonů. Ani zde ještě 
nenajdeme kontrolní mechanismy… Řád tak nemohl umožnit MV ČK 
za II. světové války řádně naplnit humanitární poslání a efektivně chránit 
civilisty na okupovaných územích. Ale např. sama defi nice vojenské oku-
pace se dodnes v jiné normě nenachází. Řád striktně zakazuje útoky proti 
shromaždištím raněných a poněkud – jen ve dvou (!) článcích – omezuje 
i přímé  útoky vůči civilistům (zákaz útočit na nehájená města) – zde byl 
průlomem teprve I. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám o 70 let 
později. Do té doby bylo lze vycházet jen z citovaného ustanovení Řádu 
a obecně též jediné věty preambule Petrohradské deklarace (1868): jediný 
zákonný cíl, jejž si mohou státy za války určovati, je oslabení vojenských 
sil nepřítele, tvořící zárodek principu rozlišování, dnes pokládaného za 
jednu z nejzákladnějších zásad humanitárního práva.

Řád se zabýval i obecným zákazem zbraní působících zbytečné 
útrapy a zakazoval i zrádné zabití, útok na vzdávajícího se nepřítele 
a zneužití bílé vlajky, vlajek a uniforem nepřítele či znaku Červeného 

kříže – jde opět o známé zásady, doplněné a rozvinuté v řadě moderních 
smluv humanitárního práva. Ustanovení Řádu o parlamentářích či 
příměří rovněž platí stále.

Zajímavostí této úmluvy je, že – u vědomí toho, že vzhledem k 
protichůdným zájmům účastníků konference nebude možné do ní za-
pracovat vše – prosadil F. Martens formuli, že „dokud by nemohl být 
sepsán úplnější válečný zákoník … obyvatelstvo a válčící zůstanou pod 

ochranou zásad mezinárodního práva, jak jsou patrny 
ze zvyklostí civilizovaných národů, zásad lidskosti a 
požadavků veřejného mínění“. Tato tzv. Martensova 
klauzule tedy zamezuje tomu, aby se kdokoli ocitl zcela 
bez ochrany a vydán svévoli nepřítele.

Nedostatky Řádu se naplno projevily ve II. světové 
válce. Již jsme zmínili místy nedostatečnou šíři úpravy 
a bylo již pozdě litovat toho, že státy nevyslyšely ar-
gumenty Mezinárodního výboru ČK a po celá 30. léta 
odkládaly přijetí jím zpracovaného návrhu úmluvy o 
ochraně civilistů. Vyskytly se však i další dva problémy. 
Úmluva IV. stanovila, že je závazná jen ve válce, kdy 
jsou všechny strany konfl iktu současně jejími smluvními 
stranami, což pochopitelně ve světové válce nebylo spl-
něno. Dále se Řád formálně netýkal letecké války, která 

co se týče masivních útoků na civilisty – z bezpočtu zničených civilních 
sídlišť vzpomeňme jen Londýn, Coventry, Kyjev, Stalingrad, stejně jako 
Drážďany, Hamburk, Hirošimu či Nagasaki – vnesla do válčení bohužel 
novou dimenzi. Norimberský tribunál však dovodil, že Řád již tehdy byl 
souhrnem obyčejových norem – tedy je závazný vždy a pro všechny 
válčící strany (bez ohledu, zda byly jeho smluvními stranami) a zákaz 
útoku na nebráněná města platí obecně, bez ohledu na konkrétní způsob 
boje – tedy i pro bombardování letecké.

Řád války pozemní je souhrnem představ o způsobu vedení války na 
počátku 20. století, jeho ustanovení jsou však přínosná i dnes, i když byla 
podstatně doplněna a rozvinuta řadou moderních smluv humanitárního 
práva. Pro tento rozvoj Řád války pozemní poskytl dobrý základ. Význam 
má i z dalšího pohledu – právě jeho vážná porušení dala se skončením 
II. světové války základ defi nici válečných zločinů a poprvé v historii 
tak byla v poměrně široké míře uplatněna trestní odpovědnost fyzických 
osob za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva.

Závěrem snad jen zajímavost – předválečné Československo, byť 
převzalo právní řád a závazky Rakousko-Uherské monarchie, opomnělo 
učinit prohlášení k depozitáři (Nizozemské vládě) o přistoupení k Řádu 
a proto Československo mezi jeho smluvními stranami nenajdeme. 
Vzhledem k zmíněné obyčejové povaze těchto norem jde o skutečnost 
bezvýznamnou.              

                                        RNDr. Marek Jukl, Ph. D., prezident ČČK

TŘÍDĚNÍ POSTIŽENÝCH
Hlavní zásadou je poskytnout první pomoc všem postiženým, 

kteří se nacházejí na místě nehody, bez ohledu na tíži jejich postižení. 
Postupuje se podle metodiky START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie), 
která postižené rozděluje při hromadném neštěstí na:
a) Stavy neodkladné pomoci – stavy bezprostředního ohrožení života, 

které jsou prioritou a které by bez okamžité pomoci nepřežily (jedná 
se o prudká krvácení, postižené v bezvědomí, případy, kdy je nutné 
provádět kardiopulmonální resuscitaci při dušení, a poranění prová-
zená šokem).

b) Stavy odložitelné pomoci – ostatní závažné stavy, které je nutno 
ošetřit a připravit k transportu v režimu zajištění.

c) Stavy lehké – ostatní stavy poškození, kde ošetření může mít 
prodlevu z odložení, neboť stav neohrožuje ani život, ani zdraví 
bezprostředně.

d) Stavy umírající, netransportovatelné a se životem neslučitelné.
(Zdroj: Zdravotnic-
ký instruktor ČČK, 
Úřad ČČK, Praha, 

2002)

SLEPÉ STŘEVO
• slepé střevo (červovitý přívěsek, apendix) je začátkem tlustého stře-

va, je uloženo v pravém podbřišku. Pro trávicí činnost střeva nemá 
praktický význam

• v dětském věku v něm vzniká dosti často zánět 
– „zánět slepého střeva“. Jeho záludnost spočí-
vá v tom, že při akutním průběhu může dojít k 
prasknutí apendixu, a tím k následnému zánětu 
pobřišnice

• červovitý přívěsek obsahuje značné nahroma-
dění mízní tkáně, a proto je zvláště z hlediska imunologických pochodů 
jeho význam nově zhodnocován – již krátce po narození se účastní 
případné bitvy s nemocemi produkcí bílých krvinek a protilátek

• slepé střevo lze využít k operacím svěrače močového měchýře či jako 
náhradu močovodu

• mezi 20. – 30. rokem věku tato jeho funkce pomalu končí; kolem 60 
let přestává být téměř aktivní

• zajímavost – u býložravých savců je slepé střevo značně veliké a 
odehrává se v něm štěpení buničiny (celulózy).

(Zdroj: Člověk, Scientia, Praha, 1996)

Žena sděluje manželovi z porodnice, že se mu 
narodil syn. Ten se raduje a ptá se, jak je jí. 

– „Já jsem ještě nerodila, ale ta slečna, co je se 
mnou na pokoji, právě tebe označila jako otce 

svého dítěte“.
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RADA PRO VÁS

PŘIJETÍ DVOU DODATKOVÝCH PROTOKOLŮ K ŽENEVSKÝM ÚMLUVÁM – 1977

 Paní Nováková říká synovi: „Tatínek nám 
zase něco kutí ve sklepě. Běž se zeptat, jestli 

tento víkend má doktor pohotovost“.

pro rychlé předávání informací. Oba 
systémy jsou propojeny hypotalamem 
a hypofýzou.

• v živočišné říši zpracovávají podráždění 
nervové buňky, neurony. Nervový sys-
tém člověka se skládá asi z 25 miliard 
nervových buněk.

• na neuronu rozlišujeme tělo (soma) a 
výběžky. Krátké, značně rozvětvené 
výběžky (dendrity) přijímají informace 
od jiných nervových nebo smyslových 
buněk a vedou je do těla neuronu.

• na axonovém hrbolku začíná dlouhý 
výběžek (nervové vlákno, neurit), který může být až 1 m dlouhý.

• nervové vlákno končí buď v synoptickém knofl íku nebo v nervosva-
lové motorické ploténce.

• pouhým okem patrný nerv se skládá z velkého množství do svazku 
spojených nervových vláken ve vazivovém obalu.

                                                             (Člověk. Sciencia, Praha, 1996)

V předešlých dílech jsme se zabývali II. Haagskou mírovou konferencí 
(1907). Nyní se budeme věnovat události o sedmdesát let mladší – přijetí 
dvou Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám. Došlo k ní v Že-
nevě dne 8. června 1977 v závěru Diplomatické konference o znovupotvr-
zení a rozvoji mezinárodního humanitárního práva, která byla zahájena 
20. února 1974. Již z dlouhé doby jednání konference samotné plyne, že 
šlo vpravdě o výsledek značného úsilí. Kde byl jeho počátek? Byla jím de 
facto diplomatická konference přijímající r. 1949 dnes platné čtyři Ženevské 
úmluvy o ochraně obětí válek. Nenechme se např. mýlit názvem čtvrté 
z nich – o ochraně civilních osob za války. Tato – po zkušenostech 2. svě-
tové války – mimořádně přínosná a potřebná úmluva totiž řeší především 
ochranu civilistů před zvůlí okupační správy a nikoli neméně důležitou 
ochranu civilistů před útokem a jeho následky, která se s rozvojem le-
teckého bombardování a zbraní hromadného ničení stávala naléhavější tím 
více, čím méně se války omezovaly na linii dotyku nepřátelských armád, 
čím méně se dala rozlišit oblast fronty a zázemí…

Mohl tuto ochranu v praxi účinně poskytnout čl. 27 IV. Ž. úmluvy 
chránící civilisty „před každým aktem násilí nebo zastrašování“? To byl 
jeden z hlavních nedostatků IV. Ž. úmluvy. Návrh, aby byla alespoň přijata 
„resoluce odsuzující užívání prostředků masového vyhlazování obyvatel-
stva, kterou předložila delegace SSSR, byla Konferencí zamítnuta“, uvádí 
se v aktech konference. Dalším nedostatkem systému všech čtyř Ž. úmluv 
bylo, že neřešily plně ochranu obětí konfl iktů vnitrostátních. K těmto 
známým nedostatkům později přibyl fenomén národněosvobozeneckého 
boje, při němž se koloniální mocnosti přirozeně zdráhaly přiznat těmto 
bojovníkům status kombatantů. 

Významným mezníkem na cestě k řešení byly Mezinárodní konferen-
ce ČK – zejména v Dillí (1957) a Vídni (1965), které ve svých rezolucích 
formulovaly zásady ochrany obětí vnitrostátních konfl iktů, resp. ochrany 
civilních osob před nerozlišujícími útoky. Obsah rezolucí projednalo i Val-
né shromáždění OSN (1968), které vyzvalo MV ČK k přípravě příslušných 
návrhů. Po jejich projednání v konferenci vládních expertů představil MV 
ČK návrhy dvou dodatkových protokolů XXII. Mezinárodní konferenci ČK 
(Teherán, 1973). Doba dozrála a švýcarská vláda na žádost MV ČK svo-
lala Diplomatickou konferenci o znovupotvrzení a rozvoji mezinárodního 
humanitárního práva do Ženevy – na únor 1974. Záhy se však ukázalo, 
že jednání budou velmi složitá – vždyť ani Teheránská konference návrh 
nepřijala konsensuálně, což je na konferencích ČK spíše výjimka! 

Ukázaly se hluboké rozpory mezi zeměmi tehdejších dvou bloků 
kombinované s rozpory vůči zemím tzv. třetího světa. Názory na „zmezi-
národnění“ národněosvobozeneckých bojů, rozšíření statusu kombatanta 
i na guerillu, zásadní rozšíření imunity civilistů před útokem a ochrana obětí 
vnitrostátních konfl iktů se zdály nesmiřitelně různé. Plénum konference 
ukončilo zasedání, intenzivně se jednalo ve výborech konference. Byla 
předložena řada návrhů změn, návrh zejména II. Dodatkového protokolu 
byl doslova „seškrtán“ prakticky v předvečer hlasování… Jednání se 
neuvěřitelně protáhla a namísto v r. 1974 se odehrávala až do 8. června 
1977, kdy čtvrté plenární zasedání konference k údivu mnohých – a neo-
cenitelnou zásluhou vyjednávačů MV ČK – přijalo jednomyslně návrhy 
obou dodatkových protokolů, tedy Dodatkového protokolu k Ž. úmluvám 

ze dne 12. 8. 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfl iktů 
(Protokol I) a Dodatkového protokolu k Ž. úmluvám ze dne 12. 8. 1949 
o ochraně obětí ozbrojených konfl iktů nemajících mezinárodní charakter 
(Protokol II). Přínos obou protokolů je zcela zásadní ve vývoji meziná-
rodního humanitárního práva. K dosavadním 450 článkům čtyř úmluv 
přibylo dalších 150…

První dodatkový protokol zlepšuje ochranu nemocných, raněných 
a trosečníků – jednotně pro vojenské i civilní osoby. Podobně činí i v případě 
zdravotnického personálu – mj. rozšiřuje ochranu i na jednotky národních 
společností, aniž by musely být zařazeny do vojenského zdravotnictví. 
Podrobně řeší ochranu civilistů před útokem – jako principiální zásadu 
chápe omezení útoku jen na vojenské osoby a objekty včetně zákazu ne-
rozlišujících způsobů boje. Hrůzy náletů II. světové války by se již neměly 
opakovat. Vskutku zásadní pokrok od přijetí Petrohradské deklarace, kde 
se princip rozlišování poprvé nesměle objevil v preambuli – dodatkový 
protokol mu věnuje 11 článků! Zavádí i ochranu jednotek civilní ochrany. 
Civilisté vždy a všude mají právo přijímat humanitární pomoc, rodiny mají 
právo na slučování. Zakazuje „ekologickou válku“, a to na návrh čs. dele-
gace. V oblasti válečných zajatců rozšiřuje okruh osob s nárokem na tento 
chráněný status – mají jej příslušníci všech ozbrojených organizovaných 
skupin bez privilegování tzv. pravidelné armády, tedy i příslušníci boje 
proti koloniálním a rasistickým režimům. Naopak se odebírá žoldnéřům, 
jimž se vraždění stalo adrenalinovým sportem.

A druhý z protokolů? Až do r. 1949 nepodléhaly občanské války a jiné 
vnitrostátní konfl ikty regulaci žádné smlouvy. Po zkušenostech zejména 
španělské občanské války se státy nechaly pohnout k ústupku – byl jím 
společný článek 3 všech čtyř Ž. úmluv, který defi noval alespoň minimální 
standardy – ochranu raněných, zákaz útoku na osoby (již) nebojující, zákaz 
braní rukojmí, lidské zacházení se všemi a právo na spravedlivý proces, 
jakož i právo pomocné iniciativy MV ČK. Tyto principy podstatně ve 
svých 28 článcích rozvinul až II. dodatkový protokol. Podrobně upravil 
práva zadržených a zásady spravedlivého procesu, ochranu raněných, ne-
mocných i civilistů přiblížil de facto režimu mezinárodních konfl iktů. 
Nezná však pojem válečného zajatce – bojovníci obou stran tedy mohou 
být stíháni již za účast v boji. Je zřejmé, že vlády nemohly přiznat právo 
bojovat potenciálním povstalcům.

Před třiceti lety mezinárodní společenství stanovilo jasné limity použití 
násilí ve válkách, které jsou dnes uznávány jako závazné celým světem. 
Rozvinulo i možnost vynutitelnosti těchto norem a odpovědnost za jejich 
porušení. Praktické naplnění těchto zásad je však především věcí včasné 
informovanosti, výchovy a znalosti jejich obsahu. V tom je nenahraditel-
ná role každého příslušníka Mezinárodního hnutí Červeného kříže.

                                         RNDr. Marek Jukl, Ph. D., prezident ČČK

TERMÍNY SPOTŘEBY MASNÝCH VÝROBKŮ
Drůbeží maso 48 hod.
Syrové maso 48 hod.
Suché salámy vcelku 7 dnů
Uzené maso 3 dny
Měkké salámy 4 dny
Saláty 24 hod.
Krájené salámy 24 hod.
Trvanlivé salámy 14 dnů
Drobné masné výrobky
(špekáčky, párky, aj.) 3 dny


