
Státní symboly ČR 



Státní symboly 

Každý stát má své státní symboly. 

 Jsou to předměty, které si stát určuje, aby ho 
označovaly.  

 Symboly vycházejí z tradic státu a každý stát 
reprezentují. 



Státní symboly: 

Ústava ČR 

Hlava první 

Základní ustanovení 

Článek 14 



Co patří mezi státní symboly 

Českých státních symbolů je celkem sedm: 
 
velký státní znak 
malý státní znak 
česká vlajka 
prezidentská standarta 
státní pečeť 
státní barvy (trikolora) 
česká státní hymna 



STÁTNÍ ZNAK 

Co na něm najdeme? Vyber! 



STÁTNÍ ZNAK 



Státní znak 

Velký Malý 



Velký státní znak 

 Je tvořen štítem se čtyřmi poli. 
 Jednotlivá pole symbolizují 

historická území České republiky – 
Čechy, Moravu a Slezsko.  

 V 1.a 4.poli je vyobrazen český 
stříbrný dvouocasý lev se zlatou 
zbrojí a zlatou korunou.  

 Ve 2. poli je na modrém podkladu 
umístěna moravská šachovaná 
orlice se zlatou korunou.  

 Ve třetím poli se na zlatém 
podkladu nachází černá slezská 
orlice.  

Velký státní znak 
označuje budovy 
státních úřadů. 



• Stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunkou a 
zbrojí  v červeném poli– symbol Čech 

 

• Červenostříbrně šachovaná 

orlice se zlatou korunkou 

a zlatou zbrojí v modrém poli  

– symbol Moravy 

 

• Černá orlice se zlatou 

korunkou a červenou zbrojí 

v zlaté poli se stříbrným půlměsícem  

zakončeným trojlístky - Slezsko 



Malý státní znak 

Tvarem připomíná štít zakončený 
dole špičkou.  

Na červeném podkladu je stříbrný 
dvouocasý lev ve skoku se zlatou 

zbrojí a zlatou korunou. 
 

Malý státní znak se využívá pro 
razítka státních úřadů a na cedulích, 

které označují památné stromy. 

 

•Byl používán už za Přemyslovců ve 13. 

století 



Státní barvy 

Trikolóra 

Jak vypadá?? 

 

 

 

 

 

 



Státní barvy: 

• Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v 

uvedeném pořadí 

 

• Říkáme jim také trikolóra 



Státní vlajka 
Nakresli si ji do sešitu a vybarvi ji. 



Státní vlajka 
 Skládá se z horního bílého pruhu a dolního červeného 

pruhu, do nichž je vsunut modrý klín. Ten zasahuje do 
poloviny šířky vlajky. 

 Nejčastěji užívaný státní symbol. Vyvěšujeme ji při 
státních svátcích a jiných významných příležitostech. 

 Pokud vlajka visí svisle, červený pruh je vpravo.  



Vlajka prezidenta ČR 
Jaké heslo je tam napsáno? 

??????? 



Prezidentská standarta 
Místo pobytu prezidenta je 

označováno vztyčením vlajky 
prezidenta republiky. 
je čtvercového tvaru s 

vyobrazením velkého státn 
Standarta ího znaku. Pod 
znakem je připojeno heslo 

Pravda vítězí. 



Vlajka prezidenta republiky: 

• Říká se jí také standarta. 

• Jediným oprávněným                                     

uživatelem je prezident ČR 

 

 

• Visí na sídle prezidenta a je používána také na 

dopravních prostředcích určených prezidentovi 

• Je čtvercového tvaru s vyobrazením velkého státního 

znaku.  

• Pod znakem je připojeno heslo Pravda vítězí. 

 





Státní pečeť 



Státní pečeť 
 Písemnosti byly od středověku 

stvrzovány připojením pečetí. Každý 
český panovník měl vlastní pečeť.   

 Od 15. st. se vyskytuje také pečeť 
Českého království.  

 Dnes tvoří státní pečeť velký státní 
znak podložený lipovými 
ratolestmi. Okolo je umístěn nápis 
ČR. 

 Pečeť je užívána k ověřování 
mezinárodních smluv.  

 Opatruje ji prezident. 
 Můžeme ji vidět např. na vysvědčení. 

 
 



Státní hymna 



Státní hymna: 
• 1. sloka písně Kde domov můj  

 
• Slova: Josef Kajetán Tyl 

 

• Hudba: František Škroup 

 

• Po prvé hrána roku 1834 ve Stavovském divadle ve hře 
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka 

 

•  Hymnou je od roku 1918 

 

• Státní hymna se hraje při významných státních a veřejných 
událostech. Vzdáváme jí čest tichem a uctivým postojem. 

 



Neoficiální státní symboly: 

 

• Korunovační klenoty 

 

• Lípa malolistá - srdčitá 



Korunovační klenoty 

Karel IV. dal před svou 
korunovací zhotovit 

korunu českých králů. 
Byla použita při 

korunovaci 22 českých 
panovníků. 

Koruna je doplněna zlatou čelenkou, žezlem  
a jablkem. Korunovační klenoty jsou uloženy  

v komoře nad svatováclavskou kaplí Chrámu svatého 
Víta. Celý soubor je národní kulturní památkou. 



Korunovační klenoty  

Kaple sv. Václava, vstupní dveře 

Korunní komory se sedmi zámky 
Pražský hrad - chrám sv. Víta 



Svatováclavská koruna 



NEPSAT!!!  

Rada katedrály:   

 

7 klíčů od Svatováclavské  kaple: 

 

prezident republiky 

předseda vlády 

pražský arcibiskup 

předseda Senátu ČR 

předseda Poslanecké sněmovny ČR 

probošt Metropolitní kapituly   

primátor hlavního města 

 



Zopakujeme si 

1) Které jsou státní symboly České republiky? 
2) Vypište si je do svého sešitu. Některé si zakreslete. 

3) V týmu si zazpívejte hymnu České republiky. 
4) Zapište si, kde jste viděli velký a malý státní znak. 

5) Při jakých příležitostech se na naší škole vyvěšuje státní 
vlajka? 

 

Státní symboly mohou vhodným způsobem užívat také 
jednotliví občané. 

Jejich zneužití, například malování na různé předměty, je 
ovšem trestné. 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


