
Druhy vojenských přísah 
1914 - 2012



Přísaha příslušníků Roty Nazdar z roku 1914

"Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství a v důvěře v Republiku slibujeme, že 
budeme bojovati pro práva Republiky a lidskosti až do posledního muže a do 
poslední krůpěje krve."



Přísaha československého vojska z roku 1917
"My, vojáci revolučního vojska, utvořeného daleko od hranic naší vlasti, rozbíjíme 
na vždy pouta, jež nás vázala k habsburské říši a k říši Rakousko-Uherské, 
vzpomínáme křivd do dnes nepomstěných od staletí a před svým drahým národem 
nyní zastoupeným Československou národní radou skládáme tuto slavností 
přísahu.
Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám jakožto lidem i jako 
Čechům a Slovákům nejvýše svato, přísaháme, že bojovati budeme po boku svých 
spojenců proti všem našim nepřátelům do té doby, dokud naše země české i 
slovenské nesplynou v samostatný a nezávislý stát československý, dokud národ 
náš v našich zemích nebude úplným pánem svých osudů.
Jako věrní bojovníci, nesouce ve své krvi dědictví našich slavných dějin a vždy jsou 
pamětlivi nezapomenutelných hrdinských činů našich národních mučedníkův i 
našich husitských vojevůdcov, slibujeme býti jich důstojni, rozkazů náčelníků svých 
poslouchati, své prapory a odznaky ctíti, nepřítele o milost nikdy a za nijakých 
okolností neprositi a se zbraní v ruce se nevzdati, bratr bratra milovati a v 
nebezpečí chrániti, smrti se nelekati, a za svobodu národa i vlasti své vše, i život 
položiti.
Bez jakéhokoli nátlaku, svobodně rozhodnuti tak dle této přísahy budeme jednati."



Přísaha československého vojska v Rusku z roku 
1917

My, českoslovenští vojáci prvního národního revolučního vojska za hranicemi vlasti, rozvázavše navždy 
náš smluvní poměr s Habsburky i monarchií Rakousko-Uherskou, pamětlivi těch velkých a dosud 
nepomstěných křivd, jež byly na nás po staletí páchány, drahému svému národu a vůdci zahraničního 
revolučního hnutí, Československé národní radě s prof. Masarykem v čele; přísaháme:
Ve jménu naší cti lidské i národní, ve jménu všeho toho, co je nám lidem i jako Čechům a Slovákům 
nejvýš svato, v plném souhlase s naším svědomím, budeme bojovati společně s našimi spojenci do 
poslední kapky krve proti všem našim nepřátelům tak dlouho, dokud nedobudeme úplné svobody 
svému národu československému, dokud naše země české i slovenské nebudou sloučeny v samostatný a 
nezávislý stát československý, dokud národ náš v našich zemích nebude plným hospodářem a pánem 
svého osudu.
Slavnostně se zavazujeme, že nikdy a nikde, nehledíce na nijaká nebezpečí, bez strachu i bez 
pochybností, s plným vědomím a svědomím od tohoto nejvyššího cíle našeho boje za nijakých podmínek 
neustoupíme, ale jako věrní a čestní bojovníci, nesouc ve své krvi dědictví našich slavných dějin i vždy 
pamětliví nezapomenutelných hrdinských činů našich mučedníkův i vůdců, Jana Husa i Jana Žižky z 
Trocnova, slibujeme býti jich důstojni, bojovati za pravdu a práva naše, nikdy z boje neutíkati, nijakému 
nebezpečí se nevyhýbati, rozkazů náčelníků svých poslouchati, naše prapory a odznaky ctíti, nepřítele o 
milost nikdy a za nijakých okolností neprositi a se zbraní v ruce nikdy se nevzdati, bratr bratra milovati a 
v nebezpečí do konce chrániti, smrti se nelekati, za svobodu národa i vlasti své vše, i život položiti.
Bez jakéhokoliv nátlaku, svobodně rozhodnuti, tak chceme i budeme konati!
Tak nám velí naše čest i věrnost k našemu lidu i domovině."



Přísaha příslušníků 1. československé brigády ve 
Francii z roku 1918

"My, vojáci revolučního vojska, utvořeného daleko od hranic naší vlasti, rozbíjíme na vždy 
pouta, jež nás vázala k habsburské říši a k říši Rakousko-Uherské, vzpomínáme křivd do dnes 
nepomstěných od staletí a před svým drahým národem nyní zastoupeným Československou 
národní radou skládáme tuto slavností přísahu.
Ve jménu naší národní cti, ve jménu všeho toho, co je nám jakožto lidem i jako Čechům a 
Slovákům nejvýše svato, přísaháme, že bojovati budeme po boku svých spojenců proti všem 
našim nepřátelům do té doby, dokud naše země české i slovenské nesplynou v samostatný a 
nezávislý stát československý, dokud národ náš v našich zemích nebude úplným pánem svých 
osudů.
Jako věrní bojovníci, nesouce ve své krvi dědictví našich slavných dějin a vždy jsou pamětlivi 
nezapomenutelných hrdinských činů našich národních mučedníkův i našich husitských 
vojevůdců, slibujeme býti jich důstojní, nikdy z boje neutíkati, nijakému nebezpečí se 
nevyhýbati, rozkazů svých náčelníků poslouchati, své prapory a odznaky ctíti, nepřítele o 
milost nikdy a za nijakých okolností neprositi a se zbraní v ruce se nevzdávati, bratr bratra 
milovati a v nebezpečí chrániti, smrti se nelekati a za svobodu vlasti své vše, i život položiti.
Bez jakéhokoli nátlaku, svobodně rozhodnuti, tak podle této přísahy budeme jednati.
Tak přísaháme!"



Slib československých legií v Itálii z roku 1918

Já, níže podepsaný … zavazuji se slavnostně, že sloužiti budu čestně a 
věrně jako voják československého národního vojska československému 
národu, zastoupenému nyní Československou národní radou a slibuji, že 
čestně a věrně plniti budu všechny povinnosti, jež plynou z tohoto 
závazku, jmenovitě, že bezpodmínečně budu poslušen všech rozkazů 
svých vojenských velitelů."



Přísaha československého vojska z roku 1919

"Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím 
a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky 
Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou 
ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy 
a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, 
ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; 
přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v 
nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže 
mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme!"



Vojenská přísaha vojáků československé armády 
z roku 1951

"Já, občan lidově demokratické republiky Československé, slavnostně 
přísahám, že budu čestným, statečným, ukázněným a bdělým vojákem, že 
budu přísně zachovávat vojenské a státní tajemství a bez odmluv plnit 
všechny vojenské řády a rozkazy velitelů a představených.
Přísahám, že se budu svědomitě učit vojenskému umění, všemožně chránit 
majetek armády a lidu, a že budu do posledního dechu oddán svému lidu, 
své lidově demokratické vlasti, presidentu a vládě Československé republiky.
Jsem připraven na rozkaz presidenta a vlády republiky Československé 
kdykoli bránit svou vlast - lidově demokratickou Československou republiku, 
a jako voják přísahám, že ji budu bránit mužně a udatně, důstojně a čestně, a 
že nebudu váhat nasadit i svůj život k dosažení úplného vítězství nad 
nepřítelem.
A poruším-li tuto slavnostní přísahu, nechť mne stihne přísný trest lidově 
demokratického zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu.
Tak přísahám!"



Vojenská přísaha vojáků Československé lidové 
armády z roku 1961

"Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné 
vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu 
lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.
Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a 
iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat 
vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a 
zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na 
rozkaz presidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe 
bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.
Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených 
sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád 
ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj 
život k dosažení vítězství.
Tak přísahám!"



Vojenská přísaha vojáků Československé 
federativní republiky z roku 1990

"Já, voják Československé armády, vědom si svých občanských a 
vlasteneckých povinností slavnostně prohlašuji, že budu věrný 
Československé federativní republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení 
vojenských řádů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a 
zbraně a připravovat se pro ochranu svobody a nezávislosti 
Československé federativní republiky.
Pro ochranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!"



Vojenská přísaha vojáků ozbrojených sil České 
republiky z roku 1993 (text přísahy je stále platný)

"Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých 
povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení 
vojenských předpisů.
Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat 
se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!"
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