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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 7. 8. 2009 
 

12. SRPEN – 60. VÝROČÍ PŘIJETÍ ŽENEVSKÝCH ÚMLUV 
 

Právě před šedesáti lety, dne 12. srpna 1949, byly v době, kdy svět měl ještě 
v živé paměti hrůzy druhé ze světových válek, přijaty čtyři smlouvy, tvořící 
dodnes základní dokument mezinárodního humanitárního práva: Ženevské 
úmluvy o ochraně obětí válek.  
Tyto úmluvy chrání raněné, nemocné a ztroskotané příslušníky ozbrojených sil, válečné 
zajatce, zdravotnický a duchovní personál a civilisty na okupovaných územích. Spolu se 
dvěma dodatkovými protokoly z června 1977 tvoří všeobecně respektovaný kodex určující 
chování stran mezinárodních i vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Skutečnost, že Ženevské 
úmluvy jsou jedinými smlouvami, jejichž smluvními stranami jsou všechny 194 státy světa, 
tuto skutečnost podtrhuje. 

Názor lidí, kteří prožili a prožívají války v dnešním světě, je označuje za přínosné pro snížení 
utrpení obětí válek.  

Žádné smlouvy nemohou utrpení neoddělitelně spjatému s válkou zamezit zcela. Snaha o 
jeho snížení, o tzv. humanizace ozbrojeného konfliktu, je tak stále aktuální a bude aktuální 
do doby, než se národy dokáží válek vystříhat. Potřeba rozvíjet mezinárodní humanitární 
právo a šířit jeho znalost je tak stále důležitá jako před 60 lety.  

Důležitou roli při rozvoji a šíření humanitárního práva, dohledu nad jeho dodržováním a při 
pomoci obětem ozbrojených konfliktů má Mezinárodní výbor Červeného kříže spolu se 186 
národními společnostmi hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce v celém světě. 

Český červený kříž, který se na tomto úsilí rovněž podílí, věří, že lepší pochopení norem 
mezinárodního humanitárního práva přinese v budoucnu další snížení utrpení válečných 
obětí.  

Nejbližšími akcemi ČČK u příležitosti tohoto výročí je Mezinárodní seminář v Mikulově (11.-
12.8.) pořádaný spolu s Institutem ochrany obyvatelstva a Konference o mezinárodním 
humanitárním právu v Praze (13.11.) pořádaná s Právnickou fakultou UK. 

Více o Ženevských úmluvách a mezinárodním humanitárním právu naleznete na 

www.cervenykriz.eu/humanitarnipravo . 

 

 

V Praze dne 7. srpna 2009 

 

 

Dr. Marek Jukl, Ph.D.        Dr. Jiří Procházka 
prezident ČČK         ředitel Úřadu ČČK 


