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Veřejná správa
Klasifikace
Splnění 4 průběžných písemných testů a
vypracování 4 domácích cvičení

Státní symboly České republiky
Upravuje Zákon České národní rady ze
dne 17. prosince 1992 o státních
symbolech České republiky 3/1992 Sb.
v platném znění

Velký státní znak
Tvoří ho čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém
červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve
skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve
druhém, modrém poli, je stříbrno– červeně
šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou
zbrojí. Ve třetím, zlatém poli, je černá orlice se
stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými
trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou
korunou a červenou zbrojí.

Státní symboly České republiky
•
•
•
•
•
•
•

velký státní znak
malý státní znak
státní barvy
státní vlajka
vlajka prezidenta republiky
státní pečeť
státní hymna

Velký státní znak
• první a čtvrtá část představuje erbovní
znamení českých zemí
• druhá část erbovní znamení Moravy
• třetí část erbovní znamení Slezska
• používá se zejména na platidlech (bankovkách
a mincích), v zasedacích místnostech státních
orgánů, při označení budov, v nichž sídlí státní
úřady.

Malý státní znak
• tvoří červený štít, v němž je
stříbrný dvouocasý lev ve skoku
se zlatou korunou a zlatou
zbrojí
• používá především pro pečetě a
razítka státních orgánů a jiných
úřadů

Státní vlajka
• skládá se z horního pruhu bílého a
dolního pruhu červeného
• mezi ně je vsunut žerďový modrý klín do
poloviny délky vlajky
• poměr šířky vlajky k její délce je 2 : 3.

Státní barvy
• bílá
• červená
• modrá
v uvedeném pořadí.
• bílá, červená a modrá se nazývají
trikolora a od 19. století jsou
považovány za barvy všeslovanské

Státní vlajka
• Používá se při slavnostních
příležitostech, představitelé státu a
diplomaté ji užívají v zahraničí.
• Státní vlajka je trvale vyvěšena na
budovách parlamentu v Praze.
• Podobu vlajky navrhl Josef Kursa.

Vlajka prezidenta republiky

Vlajka prezidenta republiky

• je bílá, s okrajem skládajícím se
z plaménků střídavě bílých, červených a
modrých
• uprostřed bílého pole je velký státní
znak.
• pod ním je stříbrný nápis PRAVDA
VÍTĚZÍ na červené stuze podložené
zlatými lipovými ratolestmi.

Vlajka prezidenta republiky (standarta)
• Vlajka prezidenta republiky vlaje na
Pražském hradě, pokud prezident
neodcestoval do zahraničí.
• Od roku 1920 již tradičně vyznačuje
místo pobytu prezidenta republiky.
• Heslo PRAVDA VÍTĚZÍ bylo našimi
předky užíváno již od husitských dob.

Státní pečeť
Státní pečeť tvoří
• velký státní znak podložený lipovými
ratolestmi po stranách, kolem něhož
je nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

Státní pečeť
• Státní pečeť používá prezident
republiky,
u něhož je uloženo pečetidlo.
• Používá se na listiny mimořádného
významu.

Státní hymna
• Státní hymnu tvoří první sloka písně
Františka Škroupa a Josefa Kajetána
Tyla „Kde domov můj“.
• Státní hymna se hraje při slavnostních
příležitostech. Píseň složil František
Škroup na text Josefa Kajetána Tylo
pro Tylovu hru „Fidlovačka“ poprvé
uvedenou na jevišti v roce 1834.

Neoficiální symboly
Důležitými neoficiálními symboly České
republiky jsou české korunovační klenoty.
Tyto insignie tvoří koruna, jablko a žezlo.

Státní hymna
• Nahradila dosud při slavnostních příležitostech
používaný Svatováclavský chorál.
• Text první sloky Kde domov můj?
Kde domov můj?
Kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled,
a to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj.

Neoficiální symboly
Svatováclavská koruna je historickým symbolem
Českého státu. Byla zhotovena pro korunovaci
českého krále Karla IV., která se konala dne 1.
září 1347. Pro její vytvoření bylo zřejmě použito
kamenů z původní přemyslovské koruny. Koruna
nikdy nebyla ve vlastnictví krále, byla mu pouze
svěřena. Koruna bývala umístěna na lebce sv.
Václava. Po Karlovi IV. bylo touto korunováno 21
panovníků. Posledním byl r. 1836 Ferdinand V.

Neoficiální symboly
Královské jablko a žezlo pocházejí ze 16.
století. Klenoty jsou uloženy v korunní
komoře na Pražském hradě. K jejich
otevření se musí sejít 7 držitelů klíčů.

