
Kdy a jak vyvěšovat státní vlajku 

Vyvěšování vlajky je dáno velice přesně, a to tak, aby barvy trikolóry obsažené ve vlajce, 

byly seřazeny v pořadí podle své důležitosti. 

Při vodorovném vyvěšení vlajky je tedy nahoře (logicky nejčestnější pozice) bílá, pod ní 

červená a na straně pak modrá. Toto je všeobecně známé a není obvyklé, aby v takovémto 

případě někdo chyboval.  

Větší problémy se objevují u svislého věšení vlajky, neboť většina lidí se domnívá, že stačí 

jednoduché otočení o 90 ͦ, což je zásadní omyl. Nejčestnější místo se totiž, vzhledem k tomu, 

že čteme zleva, nachází na levé straně. Proto musíme vlajku nejen otočit svisle, ale ještě i 

takříkajíc „na rub,“ aby pak barvy byly opět z pohledu pozorovatele v pořadí (zleva) bílá, 

červená a nahoře modrá. 

Vlajka ani prapor se nesmí NIKDY dotknout země. 

V případě, že stojíme například čestnou stráž s vlajkami a objeví se důvod ke sklonění 

vlajek (např. zazní státní hymna), je důležité pamatovat, že, na rozdíl od jiných, státní vlajka 

se nikdy nesklání. 

Neseme-li vlajku, jdeme modrou napřed a tak, aby bílá byla z pohledu nosičů vpravo. 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy obecně vyvěšovat státní vlajku: 

Vlajku je vhodné vyvěsit ne více, než 24 hodin před příležitostí vyvěšení (většinou státní svátek), a 

ne později, než ráno (ideálně za úsvitu) v den příležitosti vyvěšení. 

Sejmutí vlajky by mělo proběhnout nejdříve za soumraku posledního dne události, při jejíž 

příležitosti je vlajka vyvěšena, a nejpozději za soumraku dne následujícího po tomto dni. 

Ideální je vyvěšení v 16 hodin den před a sejmutí v 8 hodin den po. 

Krom níže uvedených příležitostí je možné vlajku vyvěsit při jednorázových příležitostech 

republikového nebo místního významu, které jsou oficiálně vyhlášeny. 
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Státní svátky (u kterých je každopádně vhodné vlajku vyvěsit): 

1. leden - Den obnovy samostatného českého státu (rozdělení Československa r. 1993) 

1. květen - Svátek práce (den začátku demonstrací v Chicagu roku 1890, které vyústily 

v Haymarketský masakr) 

8. květen – Den vítězství (konec druhé světové války v Evropě roku 1945) 

5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (příchod bratrů, kteří přinesli 

křesťanskou víru na Velkou Moravu a do Čech roku 863) 

6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa (upálení českého církevního reformátora roku 

1415, které předznamenalo začátek husitské revoluce) 

28. září – Den české státnosti (dle tradice zavraždění patrona české země knížete Václava 

roku 929 nebo 935) 

28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu (vznik samostatného 

Československa roku 1918) 

17. listopad – Den studentů/Den boje za svobodu a demokracii (Uzavření českých vysokých 

škol nacisty 1939/Vrchol demonstrací proti komunistickému režimu 1989) 

Další svátky (u kterých je vhodnost vyvěšení vlajky sporná a na vlastním uvážení ): 

mezi 20. březnem a 23. dubnem – Velký pátek  

mezi 23. březnem a 26. dubnem – Velikonoční pondělí  

24. prosinec – Štědrý den  

25. prosinec – 1. svátek vánoční  

26. prosinec – 2. svátek vánoční 

 

Další dny vhodné k vyvěšení státní vlajky: 

16. leden – Den památky Jana Palacha 

27. leden – Den památky obětí holocaustu 

7. březen – Den narození Tomáše Garrigue Masaryka 

12. březen – Den přistoupení ČR k Severoatlantické smlouvě 

28. březen – Den učitelů (narození J. A. Komenského) 

5. květen – Den povstání českého lidu (začátek pražského povstání) 

9. květen – Osvobození Prahy 

10. červen – Den vyhlazení Lidic 

27. červen – Den památky obětí komunistického režimu 

23. září – Den mobilizace československé armády 

8. říjen – Památný den sokolstva 

11. listopad – Den válečných veteránů 

Též je vhodné vyvěsit vlajku v den osvobození vaší domovské obce od nacismu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek

