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Historie 
 

Současná podoba české vlajky má své kořeny v královském vojenském praporu z období 

Českého království, kdy byly podle heraldických pravidel používány barvy přemyslovského 

erbu v pořadí bílá, jako stříbrný lev, a po ní červená, jako pozadí erbu. Byla tedy tvořena 

bikolórou, která je využívaná dodnes v Polsku ze stejného důvodu, tedy jako symbol stříbrné 

orlice na červeném poli.   

Češi pak tuto vlajku používali jako jeden ze symbolů v době národního obrození a za první 

světové války. Bíločervená bikolóra byla jedním z hlavních znaků československých legií a 

objevuje se na většině jejich uniforem, např. na límci uniformy italské legie či čepicích 

ruských legií. Později se toto přenáší do období první republiky, kdy byla červenobílá bikolóra 

používána jako oficiální státní vlajka v letech 1918 a 1920.  

Brzy ovšem vyvstala potřeba její úpravy, a to hned ze dvou důvodů. Jednak bylo třeba 

zakomponovat Slovensko, jako jedno ze dvou hlavních území Československa, a také bylo 

z administrativních důvodů žádoucí odlišit státní barvy od sousedních států (barvy Polska i 

Rakouska byly shodné).  

Z toho důvodu byla vytvořena speciální komise s cílem vypracovat návrh nové vlajky. U 

veřejnosti nakonec největší úspěch sklidila verze úředníka Jaroslava Kursy. Tato verze 

obsahovala vedle tradiční bikolóry také modrý klín, který dosahoval do 1/3 délky vlajky. 

Po drobných úpravách (klín byl prodloužen do ½ délky vlajky) byl tento návrh předán 

Parlamentu, který jej 30. března 1920 uznal a vyhlásil jako oficiální státní vlajku. Původní 

dvoubarevná byla znovu používána až mezi lety 1990 a 1992 jako symbol České republiky 

v rámci federace. Tato verze je tedy s výjimkou období Protektorátu Čechy a Morava, kdy ji 

užíval pouze zahraniční odboj, platná dodnes. 

Stávající podoba české vlajky byla ohrožena pouze při rozpadu České a Slovenské 

federativní republiky na přelomu let 1992 a 1993, jelikož na základě smluv mezi oběma 

zeměmi si nesměla ani jedna z nich ponechat společné státní symboly. Český parlament 

ovšem toto potlačil změnou interpretace modrého klínu, jakožto historické barvy Moravy 

(moravská vojska pod modrou barvou vystupovala na bojištích). 

Historickým faktem ovšem zůstává, že vzhled vlajky je dědictvím po společném státu 

Čechů a Slováků. Typický modrý klín, který je původně symbolem Slovenska, je jedním z 

prvních svého druhu na světě použitých na státní vlajce (též je ovšem nutno říct, že jeho 

původ může sahat i celkově k myšlenkám panslavismu, jelikož modrá, bílá a červená jsou od 

roku 1848 oficiálními panslovanskými barvami, podle barev ruské trikolóry). 
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- původní česká vlajka 

vycházející z barev erbu rodu 

Přemyslovců 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vlajka Československa a 

později České republiky vycházející 

z návrhu Jaroslava Kursy 

 

 

 

 

 

   -   vlajka Protektorátu Čechy a 

Morava, tvořená jednoduše 

trikolórou původního Českosloven-

ska 

 

 

 

- panslovanské barvy přijaté 

na slovanském sjezdu v Praze roku 

1848 
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Vzhled 
 

Vzhled vlajky České republiky je přesně specifikován zákonem: 

Jde o obdélníkovou vlajku v poměru stran 2:3, tvořenou vodorovným bílým a červeným 

pruhem, mezi něž je ze strany žerdi vsunut modrý klín dosahující do poloviny délky vlajky. 

Odstíny barev nejsou zákonem specifikovány. 

Zákon též výslovně umožňuje použití „napodobeniny vlajky“ s odlišným poměrem stran, 

zde už se ovšem nejedná o vlajku, nýbrž o prapor (viz. další kapitola). 

 

Vlajka a prapor 
 

Státní vlajka patří mezi státní symboly, je proto důležité pečlivě rozlišovat vlajku a prapor. 

Pro vlajku je charakteristická vodorovná poloha a upevnění k vlajkové tyči či stožáru 

pomocí lanka, prapor je k žerdi přichycen napevno. Prapor nemá oproti vlajce předepsaný 

poměr stran (ovšem modrý klín musí VŽDY dosahovat do poloviny délky a vlajka by neměla 

být příliš protáhlá). 
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Způsoby vyvěšení vlajky 
 

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

byla seřazeny v pořadí podle své důležitosti. 

Při vodorovném vyvěšení vlajky je tedy nahoře - na logicky nejčestnější pozici - 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 ͦ. To 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 „na 

rub,“ aby pak barvy byly opět z pohledu pozorovatele v pořadí (zleva) bílá, červená a nahoře 

modrá. 

V případě vyvěšování více vlajek zároveň je nutno dbát na to, že státní vlajce přísluší vždy 

nejčestnější místo. To se nachází uprostřed, v případě vyvěšování sudého počtu vlajek vlevo 

z pohledu pozorovatele a co nejblíže středu. Při velkém množství vlajek (např. Jamboree) je 

nejčestnější místo na začátku řady. 

Obecně platí, že nejčestnější místo má vlajka domovské země, následně vlajky dalších 

zemí (obvykle podle abecedy), po nich mezinárodní organizace, kraje, obce a nakonec firmy. 

Vlajky by měly být rovnoměrně vzdáleny a stejně vysoko (s výjimkou vyhlašování výsledků 

soutěží). 

Při smutečním vyvěšování vlajky „na půl žerdi“ se vlajka umisťuje do prostoru prostřední 

třetiny stožáru, a to tak, že nejprve vystoupá na vrchol a pak se pozvolna spustí do dané 

úrovně. Snímá se postupem přesně opačným. 

Vlajka by měla být vyvěšována jen při vhodných příležitostech. Jedná-li se o využití 

dlouhodobé, které není určeno jak významná příležitost (např. v době skautského tábora), 

musí být vlajka na noc snímána. 

Vlajka ani prapor se nesmí NIKDY dotknout země. 

Je důležité pamatovat, že státní vlajka se na rozdíl od jiných nikdy nesklání. To platí 

například v případě, kdy stojíme čestnou stráž s vlajkami a zazní státní hymna. V této situaci 

se vlajky sklání, nikoliv však vlajka státní. 

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

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. 
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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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- Názorná ukázka správného vyvěšování vlajek. 

 

 

- Správné nesení vlajky 

    

 

 

 

 

 

 

 

- Správné svislé zavěšení vlajky 
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Vhodné příležitosti k vyvěšení 

vlajky 
 

Chceme-li vlajku vyvěšovat samostatně, je vhodné, abychom tak činili důstojným způsobem (viz. 

předchozí kapitola) a při vhodné příležitosti. Zde jsme se pokusili vymezit ty nejvýznamnější: 

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 (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 (vhodnost vyvěšení vlajky je u nich diskutabilní a na vlastním uvážení 

jednotlivce): 

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 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_p%C3%A1tek
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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 své domovské obce od nacismu. 
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Zdroje 
 

https://www.wikipedia.org/ 

http://www.mujstat.cz/muj_stat.aspx 

 

  

https://www.wikipedia.org/
http://www.mujstat.cz/muj_stat.aspx
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Závěr 
 

Na předchozích stranách jsme se pokusili vysvětlit historii naší vlajky, problematiku jejího 

vyvěšovaní a také navrhnout vhodná data k jejímu vyvěšování. 

Věříme, že tato příručka vám napomůže se v dané problematice zorientovat a snad jsme 

vás i inspirovali k tomu, abyste sami začali státní vlajku vyvěšovat. I toto je drobný projev 

vlastenectví, který nic nestojí. 

Rádio 


