
Úloha sester v 
ozbrojených silách ČR

mjr. PhDr. Jaroslav Žďára, Ph.D., MBA
Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany



O čem si budeme povídat?



Sestry v armádě nejsou nic nového…



Kořeny ošetřovatelství 

- Florence Nightingale
- Nikolaj Ivanovič Pirogov
- Krymské války

Ošetřovatelství v armádě 
dnes:

- Bojoví záchranáři/sestry
- CLS
- Moderní ozbrojené koflikty

dnešního světa

Ošetřovatelství je s armádou úzce spjato…



Úsvit sester v armádě

V roce 1901 byl založen v USA sesterský armádní sbor a v roce 1908 se
sesterský sbor stal součástí amerického námořnictva.
Byly nazývány „Sacred Twenty“ a do předvečera I. WW se rozšířily na 160
sester.

Lenah Higbee (1874 – 1941)
jedna z prvních sester v US Navy a její práce
otevřela dveře i dalším sestrám.
Za svou obětavou práci pro armádu a vojáky
byla jako první žena oceněna Námořním
křížem a její jméno bylo dáno lodi USS Higbee.

Edith Cavellová (1865 – 1914)
souzena německým polním válečným soudem
za vlastizradu a napomáhání nepříteli. I přes
intervence všech bojujících států byla
shledána vinnou a popravena, a to v rozporu s
Ženevskými konvencemi.
Smutný důkaz ženské emancipace.



Rozvoj moderního ošetřovatelství v 
armádě

.

Moderní války vedou k vědeckému přístupu péče o zdravotní stav vojsk          
– voják se stává drahým + tlak veřejnosti.

Válka v Koreji a Vietnamu:

- Rozvoj přednemocniční péče
- Modernizace výstroje a výzbroje vojsk
- Diferenciace zdravotnických odborností
- Vytvoření systému odsunu raněných z bojiště, MEDEVAC.

Války v Zálivu a 11. září 2001:

- Válka proti terorismu
- Podoba zdravotnického zabezpečení se blíží 

dnešní době.



Současný stav v AČR

Vojenská zdravotnická služba – systém zdravotnického zabezpečení vojsk

Odbor vojenského 
zdravotnictví MO

Agentura 
vojenského 

zdravotnictví

- 6. zdrav. prapor
- Centra zdravotnických 

služeb
- Odbor letecké záchranné 

služby a urg. Medicíny
- Centrum zdrav. materiálu
- Centrum voj. psychologie

Pozemní síly 
AČR

Vzdušné síly 
AČR

- Podřízené útvary 
těchto sil

Generální štáb AČR



Současný stav v AČR

Systém zdravotnických odsunů, tzv. 
MEDEVAC.

- CLS (není zdrav. pracovník)
- Sestra (dle Zákona 96/2004 Sb.)
- Záchranář

- Pro všechny armády NATO závazné 
dle platných doktrín

- Národní odpovědnost
- Kaskádovité členění



Současný stav v AČR

Polní nemocnice ROLE 2 (3)

- CLS
- Sestra
- Záchranář
- Další nelékařské 

specializace

Praporní obvaziště 
ROLE 1

- CLS
- Sestra
- Záchranář

Rotní hnízdo raněných
CCP

- CLS
- Sestra
- Záchranář



Současný stav v AČR



Současný stav v AČR

Tady všude mohou být nasazeni příslušníci VZdrSl. Dokládá to i počet
zahraničních operací, které do dnešní doby absolvovali – cca 40 operací
pod mandátem OSN, EU apod.
ČR byl jeden z pěti národů NATO, schopný vyslat polní nemocnici do
Afghanistánu…..



…nicméně platí, že……

…zdravotníci jsou jediní příslušníci 
ozbrojených sil, kteří když nic nedělají, je 
to dobře. Protože to znamená, že nejsou 

potřeba.




