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1 Státní symboly 
 
1.1 Význam státních symbolů 
 
Státní symbolika je pro stát významným nástrojem komunikace s jeho občany. 
Nástup občanské společnosti dal prosté většině obyvatel moc nad státem a 
v zájmu zachování státu je nutné, aby občané stát ctili a měli ho rádi. Aby 
existovala shoda na jakémsi základním dobru státu, která nezávisí na 
specifické státní reprezentaci – aby byli občané v případě nutnosti ochotni 
stát bránit i se zbraní v ruce, ačkoli třeba budou představiteli státu v daném 
okamžiku z duše pohrdat. Již klasická státověda považuje za jeden 
z pojmových znaků státu státní ideu1 a ačkoli je tato myšlenka, alespoň v naší 
poněkud cynické společnosti občas vysmívána, nezbývá než s ní souhlasit. 
Jakýsi patriotismus, pocit sounáležitosti, nebo vlastenectví je zřejmě pro 
dlouhodobé přežití státního organismu velmi důležitý. 
Západní společnosti se v této otázce musí vyrovnat s několik problémy. 
Jednak je to dědictví fašistických a nacionálně socialistických režimů, které 
dlouhodobě zdiskreditovaly myšlenky národní a státní hrdosti a každé 
přihlášení se k nim se tak stává a priori podezřelým. Další otázkou je 
sekularizace západních společností, která odstraňuje náboženství a církev 
jako další z hodnotových center nezávislých na okamžité politické situaci. 
Teoretikové konservatismu2 tyto jevy považují za krajně nebezpečné a 
požadují návrat k tradičním a třeba i černobílým hodnotám, které jediné 
podle nich mohou udržet stát a společnost pohromadě. A třebaže já osobně 
nepovažuji náboženství, jako nejstarší a nejodolnější hodnotovou soustavu, za 
vhodné hodnotové centrum státu – mnohem raději bych státní myšlenku 
zakládal na úctě ke spravedlnosti a lidským právům – nejsem si sám jist, zda 
jsou tyto ideje pro většinu lidí dostatečně silné. 
Situace České republiky je v tomto smyslu poněkud specifická tím, že její 
společnost dlouhá léta žila v systému, který sice demonstrativně zdůrazňoval 
myšlenku komunismu na níž je založen, jíž ovšem málokdo věřil a alespoň 
v očích většiny občanů tento systém nejpozději od invaze vojsk Varšavské 
smlouvy postrádal legitimitu. 
Nezbývá než doufat, že dostane-li se České republice oněch masarykovských 
třicet let klidu, budou obyvatelé pociťovat hrdost při pohledu na českou 
vlajku nejen, když náhodou naši hokejisté zvítězí na mistrovství světa. 
 
1.2 Definice státního symbolu 
 
Státní symbol zpravidla definuje ústavní listina daného státu, jejich přesné 
určení je zpravidla svěřeno zákonu. V této práci se budu zabývat těmi 
symboly, které byly takto určeny. V jejich výčtu dochází k posunům – 

                                             
1 J. Pražák: Rakouské právo ústavní, část první, 2. vydání, Praha, 1900, str. 6; (stát): „trvalý organický 
svazek lidstva, jisté teritorium obývajícího, s jedinou vůli a mocí nejvyšší, jehož účelem jest napomáhati 
dosažení všech životních úkolů lidu takto spojeného.“ 
2 Leo Strauss – National Right and History, The Rebirth of Classical Political Rationalism… 

  
 



například Československá ústava z roku 19203 se o státních symbolech přímo 
nezmiňuje a pouze prohlašuje Prahu hlavním městem, určuje státní barvy a 
deleguje vymezení vlajky a státních znaků zákonu4. Naproti tomu ústava 
České republiky5 vložila vymezení hlavního města do zvláštního článku, 
výslovně hovoří o státních symbolech a do jejich výčtu přidala několik dalších 
položek (vlajku prezidenta, státní pečeť a státní hymnu)6. 
V této práci se budu zabývat především státními znaky, protože ty byly nositeli 
největších a nejzajímavějších změn, protože přímo odrážely změny ústavní a 
politické situace Československa. 
 
1.3 Obrazová podoba znaků 
 
Pro znak je zásadní nejen jeho heraldická slovní definice, ale i konečné 
umělecké ztvárnění jeho podoby. V moderní době existuje jednotná podoba 
znaku kodifikovaná při publikaci zákona o daném státním znaku jako jeho 
příloha. Zdálo se nutné, aby tato práce tyto oficiální podoby znaků 
obsahovala. Vzhledem k nedostatečné kvalitě a neúplnosti reprodukcí 
v systému ASPI a vzhledem k nepřítomnosti scanneru v knihovně naší fakulty, 
rozhodl jsem se obrazové přílohy zákonů fotografovat. To se podařilo se 
státními znaky Československé republiky z roku 1920, ovšem protektorátní 
znaky někdo ze sbírky ve fakultní knihovně vytrhl. Přístup ke Sbírce z roku 1939 
jsem nakonec získal v knihovně Ústavu státu a práva Akademie věd České 
republiky. Vzhledem k velmi dobrému stavu tamních Sbírek odsud rovněž 
pochází použité reprodukce příloh zákonů z roku 1920 a 1960. Reprodukce 
federativní a současné úpravy jsou z fakultní knihovny. Jisté dobrodružství mi 
přichystala Sbírka Slovenské republiky z roku 1939, její textový fond zřejmě 
vůbec není zahrnut v systému ASPI, nepodařilo se mi k němu získat přístup ani 
na stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky. Na internetu jsem 
nalezl jen obrázek znaku a vlajky republiky, nikde však obrázek standarty 
prezidenta. Slovenská ambasáda mě odkázala na archiv Ministerstva 
zahraničních věcí Slovenské republiky. Nakonec jsem do Sbírky mohl 
nahlédnout v knihovně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
kam mi byla dopravena z depozitáře. 

                                             
3 121/1920 Sb. ZÁKON ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky 
Ústavní listina Československé republiky 
4 HLAVA PRVNÍ 
Všeobecná ustanovení 
§5 
 (1) Hlavním městem republiky Československé je Praha. 
 (2) Barvy republiky jsou bílá, červená a modrá. 
 (3) Státní znak a vlajky upravují zákony. 
5 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. prosince 1992 
6 HLAVA PRVNÍ 
Základní ustanovení 
Čl.13  
 Hlavním městem České republiky je Praha. 
Čl.14 
 (1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, 
vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. 
 (2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon. 

  
 



 
2 První československá republika 
 
2.1 Symbolika a estetika pro Československou republiku 
 
Tomáš Garrigue Masaryk si uvědomoval význam, řečeno moderním jazykem, 
„vizuální komunikace“ státu se svými občany, význam estetiky a jejího 
emocionálního působení. Proto také investoval miliony korun z vlastních 
prostředků na přestavbu a „demokratizaci“ nejvýznamnějšího a 
nejsymboličtějšího místa nového státu – Pražského hradu. Ve své spolupráci se 
slovinským architektem Josipem Plečnikem oba kladli velký důraz na 
symbolické významy všech úprav Pražského hradu ať už to byla jejich 
neokázalá monumentálnost, která ukazovala na sebevědomí 
Československa, nebo jejich „demokratická“ průchodnost a otevřenost. 
Vytvořili tak nejen jedna z nejhodnotnějších děl architektury 20. století, ale 
také státní symbol svého druhu. 
 
2.2 Státní znak 
 
Již v průběhu první světové války probíhaly úvahy 
nad podobou symboliky nového státu Čechů a 
Slováků. V roce 1914 přísahali v Kyjevě příslušníci 
České družiny, zárodku budoucích Československých 
legií na červeno-bílou zástavu, v jejím středu byla 
svatováclavská koruna, obklopená čtyřmi štíty se 
znaky Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Tyto čtyři 
znaky se také staly základem znaku 
Československých legií. 

Tyto čtyři znaky se také brzy 
dostaly do jediného štítu 
v takzvaném Masarykově exilovém znaku. Štít je 
čtvrcený, v prvním poli je český lev, ve druhém 
moravská orlice, ve třetím orlice slezská a ve čtvrtém 
poli byl slovenský kříž. Štít byl ještě svisle dělen 
svatoplukovy pruty – symbolem svornosti. Tento znak 
schválila v září roku 1918 Česká národní rada v Paříži za 
znak budoucího státu. Exilový znak se ovšem neujal, 
zřejmě především proto, že legionářský znak nesl určitý 

punc autenticity. Na Slovensku byl také zřejmě populárnější protože 
heraldicky „nepředurčoval“ budoucí uspořádání státu – zatímco totiž 
legionářský znak umisťoval slovenský kříž před symboly Moravy a Slezska, 
Masarykův exilový znak ho umisťoval až na poslední místo.7

                                             
7 Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené vydání, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, Martin, 1999, str. 224. 

  
 



Znak Československa byl podruhé upraven (a 
explicitně jen dočasně do konečné úpravy) 
v květnu 1919 nařízením vlády8 vydaným na 
základě obecného zmocnění vlády k výkonu 
moci výkonné a nařizovací podle §14 
prozatímní ústavy9. Státním znakem se 
ustavuje znak Českého království – „Na 
červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve 
skoku, vpravo hledící,10 úst rozžavených s 
jazykem vyplazitým, drápy a členkou vše zlaté 
barvy11.“ Ani tento znak se příliš neujal a podle 
některých názorů měl tento pokus o nahrazení 
legionářského znaku připravit půdu pro 
centralismus vyjadřující státní znak.12

Ke konečné úpravě došlo na základě ústavy 
19203 zákonem Národního shromáždění 
z března 192013. V prvém paragrafu se 

definuje státní vlajka, ve druhém standarta prezidenta – „Standarta 
presidentova jest bílá s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, 
červených a modrých. Uprostřed bílého pole 
vetkán velký státní znak.“ Bílo červeno modré 
lemování se na prezidentských standartách, 
kromě období protektorátu a Slovenského 
štátu, zachovalo po celou dobu vývoje a 
v různých podobách si ji zachovaly i standarty 
nástupnických států Československa po roce 
1993. Paragraf třetí zmocňuje vládu určit 
jednotlivým státním institucím vlajky a prapory 
a vydat nařízení o užívání stáních barev „v 
životě veřejném“. 
Paragraf čtvrtý heraldicky definuje malý státní 
znak14 – český lev, který nese „na prsou“ 
slovenský znak. Skloubení českého lva a 
slovenského kříže byl trvalý problém všech 
pokusů o vytvoření nějakého, i uměleckého, 

                                             
8 300/1919 Sb. Nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. května 1919, jímž se stanoví státní 
znak. 
9 37/1918 Sb. Zákon ze dne 13. listopadu 1918 o prozatímní ústavě. O národním shromáždění. 
10 Heraldika určuje směry z pohledu toho, kdo štít nese – tedy vpravo hledící se při pohledu na znak jeví 
jako hledící doleva. 
11 V jiných heraldických popisech se lze setkat se souborným označením zlatá zbroj. 
12 Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené vydání, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, Martin, 1999, str. 224. 
13 252/1920 Sb. Zákon ze dne 30. března 1920, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních 
znacích a státní pečeti. 
14 Malý znak republiky Československé jest: Na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo 
hledící, úst rozžavených, s jazykem vyplazitým, drápy a členkou, vše zlaté barvy, nesoucí na svých prsou 
červený štítek s třemi modrými vrchy, z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší. 

  
 



zobrazení Československa. S tímto 
problémem se neúspěšně potýkal i 
Plečnik15. Řešení zvolené v malém státním 
znaku je opět neobvyklé, ale přesto asi 
nejlepší možné. Jako heraldicky nesmyslné 
ho kritizuje16 například učebnice 
československých právních dějin17 pražské 
fakulty. Považuje totiž štítek v němž je 
slovenský znak za „srdeční“ – takové se 
nacházejí ve středu erbu a patří do nich 
nejvýznamnější nebo nejstarší znamení. 
Tento problém si ovšem tvůrci znaku zřejmě 
uvědomili a slovenský znak, jak poeticky 
vyjádřili, nese český lev na prsou. Tím je 
znak posunut lehce doprava (heraldicky, 
při běžném pohledu je posunut doleva) a 
není tedy srdeční. 
V pátém paragrafu je definován střední 
státní znak18. Tento je již složen ze dvou štítů 
a do předního z nich (i v zákoně již označeném za srdeční) je vložen český 
znak). Zadní štít je čtvrcený a obsahuje znaky Slovenska, Podkarpatské Rusi, 
Moravský a Slezský (v tomto pořadí). 

                                             
15 Příkladem mohou být návrhy hlavic pomníku padlých v první světové válce určeného pro schodiště 
v Rajské zahradě Pražského hradu. Plečnik původně uvažoval, že by hlavici zamýšleného obelisku tvořil 
český lev a slovenský kříž, ale varianta, kdy se lev vzpíná na kříž se ukázala politicky neprůchozí a kříž 
„trčící“ ze zad lva vypadal absurdně, nakonec z této podoby hlavice vůbec sešlo. (Lukeš, Zdeněk; 
Prelovšek, Damjan; Valena, Tomáš: Josip Plečnik – architekt Pražského hradu, 1. vydání, Správa 
pražského hradu, Praha, 1997) 
 
16 „Z heraldického hlediska zde došlo k vážnému omylu. Podle heraldických pravidel totiž nesou náprsní 
(střední) štítky nejvýznamnější nebo nejstarší erbovní znamení“ 
17 Malý, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde, Praha , 2003, str. 357. 
18 Střední znak republiky Československé má dva štíty, přední a zadní. 
Na předním (srdečním) jest znak český: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo 
hledící, úst rozžavených, s jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou, vše zlaté barvy. 
Zadní štít jest čtvrcený. V jeho horním pravém poli jest znak slovenský: na červeném štítě tři modré vrchy, 
z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší. V levém horním poli znak Podkarpatské 
Rusi: štít na zdél rozdělený; v pravém, modrém poli tři zlatá břevna, v levém, stříbrném poli stojící červený 
medvěd vpravo hledící. V pravém spodním poli znak moravský, na modrém štítě vpravo hledící orlice 
s čelenkou, stříbrně a červeně šachovaná. V levém spodním poli znak slezský: na zlatém štítě vpravo 
hledící černá orlice s čelenkou o červené zbroji se stříbrnou pružinou na prsou, zakončenou jetelovými 
trojlístky a uprostřed zdobenou křížkem. 

  
 



Šestý paragraf 
určuje podobu 
„velikého znaku 
republiky 
Československé“19

. Tento znak je 
opravdu 
monumentální a 
jeho mozaiková 
podoba v hlavní 
lodi chrámu 
svatého Víta 
nedaleko kaple 
svatého kříže mi 
vždycky připadala 
jako jeden z nejpůsobivějších prvků novodobé výzdoby chrámu. Znak se 
skládá, stejně jako znak střední, ze dvou štítů, přední opět obsahuje český 
znak, ale zadní je dělen na sedm polí třemi pruhy tak, že horní a střední 
obsahují dvě, spodní tři pole. Obsahují znaky Slovenska, Podkarpatské Rusi, 
Moravy, Slezska, Těšínska, Opavska a Ratibořska. Jako „strážci štítu“ jsou na 
obou jeho stranách umístěni dvouocasí zlatí lvi nesoucí „čelenku“ (korunu), 
pod štítem se vine stužka s heslem „PRAVDA VÍTĚZÍ“. Takto se toto vznešené 
heslo dostalo do prezidentské standarty, kterou alespoň v českých zemích až 
na období protektorátu už nikdy neopustilo, ačkoli od roku 1960 už neexistuje 
„veliký“ státní znak, který by motto obsahoval a tedy zůstává jen 
v prezidentově standartě. 
Sedmý paragraf zmocňuje vládu stanovit nařízením, kdy bude kterého znaku 
užíváno. Nejčastěji užívaným se stal malý státní znak, veliký se užíval jen při 
zvláštních příležitostech. 
Paragrafy osmý a devátý definují malou („…malý státní znak, kolem něhož 
čte se v kruhu nápis: Republika Československá“) a velkou („…veliký státní 
znak i se strážci štítu a heslem. Kolem něho v kruhu čte se nápis: Republika 
Československá“) státní pečeť a pověřují vládu, aby stanovila pravidla pro 
užívání státních pečetí a razítek. Státní pečeti chová předseda vlády. 

                                             
19 Veliký znak republiky Československé skládá se ze štítu předního a zadního. 
Na předním jest znak český: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící, úst 
rozžavených, s jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou, vše zlaté barvy. 
Zadní štít jest rozdělen na sedm polí třemi vodorovnými pruhy tak, že vrchní dva jsou rozpůleny, třetí 
spodní třikráte dělen. V horním pravém poli jest znak slovenský: na červeném štítě tři modré vrchy, 
z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší. V levém horním poli jest znak 
Podkarpatské Rusi: štít na zdél rozdělený: v pravém, modrém poli tři zlatá břevna, v levém, stříbrném poli 
stojící červený medvěd vpravo hledící. V pravém středním poli znak moravský: na modrém štítě vpravo 
hledící orlice s čelenkou stříbrně a červeně šachovaná. V levém středním poli znak slezský: na zlatém 
štítě vpravo hledící černá orlice s čelenkou o červené zbroji se stříbrnou pružinou na prsou, zakončenou 
jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou křížkem. V pravém spodním poli znak Těšínska: na modrém 
štítě zlatá orlice vpravo hledící. Ve spodním středním poli znak Opavska: štít červeně a bíle rozpůlený. V 
levém spodním poli znak Ratibořska: štít rozpůlený; v pravém modrém poli zlatá orlice s čelenkou vpravo 
hledící, levé pole bílé a červeně rozpůlené. 
Po pravé i levé straně štítu stojí zlatý lev dvouocasý s čelenkou jakožto strážce štítu. Pod štítem vine se 
stuha, na níž se čte heslo: „Pravda vítězí.“ 

  
 



Paragrafy desátý a jedenáctý jsou jednoduchými ustanoveními o užívání 
státních znaků (hlavní pravomoc je svěřena ministerstvu vnitra) a obsahují 
základní trestní ustanovení chránící symboly proti zneužití. Tyto paragrafy zrušil 
zákon 269/1936 Sb. z. a n. o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i 
stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením, který celou 
problematiku upravil podrobně. 
V období očekávané autonomizace se objevily návrhy nového státního 
znaku – většinou se vyznačovaly tím, že dělily štít na tři stejná pole obsahující 
znaky všech tří zemí. Nový znak však přijat nebyl a bylo jen doporučeno, aby 
byl častěji užíván střední znak, který obsahoval i znamení Podkarpatské Rusi.  
 
2.3 Vlajka 
 

První úvahy nad možnou vlajkou 
nového státu rovněž spadají do 
období první světové války. Češi a 
Slováci bojovali především pod 
národními zástavami, to jest českou 
bílo-červenou a slovenskou bílo-
modro-červenou. Pokusů o společnou 

vlajku bylo víc. 
Například dostala 
česká zástava 
modrý lem a do 
středu zlatá 
písmena Č. S. Bílá a 
červená byly 
uspořádány do podoby klínu, který 
podle interpretace Milana Rastislava 
Štefánika „rozráží led nepochopení, 
nepřízně, nenávisti a zloby“. Jiný návrh, 
zřejmě silně inspirovaný americkou 
vlajkou navrhoval modrou zástavu 
s červeno-bílým lemem a čtyřmi bílými 
hvězdami reprezentujícími jednotlivé 
země, jiné experimentovaly s pruhy. 
Problémem vlajky bylo, že měla 
obsahovat české bílou a červenou, aniž 
by narušila jejich pořadí a i slovenskou 
modrou. Ke konečnému řešení 
s modrým klínem nakonec nezávisle na 

sobě dospěli Jaroslav Jareš a Jaroslav Kursa. Toto řešení bylo ve své době 
velmi neobvyklé a vyvolalo vlnu nesouhlasu, ale nakonec se vlajka stála velmi 
oblíbenou.20

                                             
20 Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené vydání, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, Martin, 1999, str. 225 n. 

  
 



 
3 Druhá republika, Protektorát Čechy a Morava, 

Slovenský štát a osvobození 
 
3.1 Celková situace 
 
Krátká existence Druhé republiky byla poznamenána trvalou hrozbou zničení 
a faktickým koncem demokratického režimu, který přinesly zmocňovací 
zákony. Autonomie přiznaná Slovensku a Podkarpatské Rusi by mohla být za 
jiných okolností považována za příznak štastného vyrovnání se s některými 
národnostními problémy, ale v této situaci spíš naznačovala, že 
Československo, které se už tak ocitlo v mezinárodní izolaci, opouštějí i jeho 
národy. Je krajně nepravděpodobné, že by se situace pro Československo 
vyvinula příznivěji, kdyby se bývalo bylo bránilo konečnému zničení. Zdá se 
ovšem, že tato tragická kapitulace bez boje silně poznamenala národní 
sebevědomí a možná usnadnila cestu totalitárnímu režimu, který měl přijít 
nedlouhou po osvobození. 
V situaci okupované země nejsou symboly dosazené okupanty nikdy 
pociťovány jako legitimní a tak si lidé v období protektorátu schovávali 
československé vlajky a via facti se stal státním symbolem třeba i prezident 
Masaryk, jehož obrovskou sochu v Rudce u Kunštátu se úřadům, vzhledem 
k tomu že ji místní s většími či menšími úspěchy ukrývali, podařilo zničit až 
hluboko v průběhu války. Taková atmosféra se tak projeví třeba v onom 
příběhu, že si zastupující protektor Heidrich při její prohlídce svatováclavskou 
korunu nasadil a jeho zabitím se tak naplnila legenda, která praví, že kdokoli 
tak neoprávněně učiní, do roka zemře. 
Heraldicky se válečná situace projevila odstraněním symboliky 
Československa, včetně jejího výtvarného projevu. Český lev se sice, co se 
heraldického popisu týče, nezměnil, ale jeho výtvarná podoba je výrazně 
jiná. Byla opuštěna jistá prvorepubliková stylizace a lev je (v souladu 
s Hitlerovým výtvarným založením) poměrně realističtější, vypadá rovněž dosti 
slabě – i to mohl být záměr. Podobný osud potkal i moravské orlice, které mi 
připomínají, patrioti prominou, nejspíš slepice. 
 
3.2 Druhá republika 
 
V období druhé republiky sice probíhaly úvahy o změnách státních znaků, 
aby i heraldicky vyjadřovaly novou situaci autonomizovaného státu, jediným 
jejich reálným výsledkem ovšem byla direktiva, aby bylo více užíváno 
středního znaku, který obsahoval i znak Podkarpatské Rusi. 
Na Slovensku se, přestože i nadále platil zákon o stáních symbolech z roku 
192013, začal spontánně používat samostatně slovenský dvojkříž. 5. prosince 
1938 rozhodlo prezidium slovenského ministerstva vnitra o tom, že úřady a 
instituce budou označeny slovenským znakem v podobě, kterou měl v malém 
československém znaku. 
 

  
 



3.3 Protektorát Čechy a Morava 
 

Státní symboly protektorátu 
určila novelizace zákona 
z roku 192013, provedená 
nařízením vlády (vydaným 
podle zmocňovacího 
zákona) č. 222/1939 Sb.21. 
Protektorát měl svou vlajku22 
– bílý, červený a modrý pruh 
(v tomto pořadí). Zákon 
určoval i standartu státního 
presidenta23, bylo 
odstraněno její původní 
lemování a tím, že 
obsahovala jen vetší znak, 
vypadlo z ní i heslo. Dále 
určoval menší24 a větší25 znaky protektorátu. Heraldicky 
se menší znak neliší od dnešního malého státního znaku 
České republiky i když výtvarné ztvárnění je podstatně 
odlišné. Větší znak je opět velmi podobný dnešnímu 
velkému státnímu znaku, liší se nepřítomností slezské 

orlice a opět výrazně odlišným výtvarným zpracováním. Novelizovaný zákon 
opět upravuje dvě státní pečeti26 – malou a velkou, skládají se z malého a 
velkého protektorátního znaku, kolem nichž „se čte“ nápis Protektorát Čechy 
a Morava. 
 
 
 
                                             
21 222/1939 Sb. Vládní nařízení ze dne 19. září 1939, jímž se mění zákon ze dne 30. března 1920, č. 252 Sb. 
z. a n. , kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti 
22 § 1 
(1) Vlajka Protektorátu Čechy a Morava se skládá z vrchního pruhu bílého, středního červeného a 
spodního modrého. 
23 § 2 
Standarta státního presidenta jest tvaru čtvercového, bílá, s vetkaným větším znakem Protektorátu 
Čechy a Morava. 
24 § 4 
(1) Menší znak Protektorátu Čechy a Morava jest: Na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku 
vpravo hledící, úst rozžavených, s jazykem vyplazitým, čelenkou a zbroji, vše zlaté barvy. 
25 § 5 
(1) Větší znak Protektorátu Čechy a Morava má štít čtvrcený. V jeho pravém horním a levém spodním 
poli jest znak český: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící, úst rozžavených, s 
jazykem vyplazitým, čelenkou a zbrojí, vše zlaté barvy. V levém horním a pravém spodním poli znak 
moravský: na modrém štítě orlice vpravo hledící, stříbrně a červeně šachovaná, s čelenkou a zbrojí, vše 
zlaté barvy. 
26 § 8 
(1) Pečeť Protektorátu Čechy a Morava jest dvojí: menší a větší. 
(2) Na menší pečeti jest vyobrazen menší znak Protektorátu Čechy a Morava, kolem něhož čte se v 
kruhu slovní označení Protektorátu Čechy a Morava. 
(3) Na větší pečeti umístěn jest větší znak Protektorátu Čechy a Morava, kolem něhož čte se v kruhu 
slovní označení Protektorátu Čechy a Morava. 

  
 



3.4 Slovenský Štát 
 

Vznikem samostatného Slovenského státu 
došlo k osamostatnění slovenského znaku. 
Jeho samostatný výskyt působil zpočátku 
nezvykle a „chudě“ už na začátku roku 
1939 se docent heraldiky na Bratislavské 
univerzitě Alexander Húščava pokusil o 
jeho úpravu analogickou „velikému“ 
československému znaku. Jeho výtvarné 

pojetí mohla rovněž inspirovat tehdy velmi agresivní a 
sugestivní německá heraldika.27 I když se tento jeho 
návrh nerealizoval, zdá se, že silně ovlivnil budoucí 
podobu slovenského znaku. Podoba kříže (jeho 
rozšiřující se ramena i tvar kříže) přibližují znak podobě ze 
14. století, kdy ještě nedošlo k jeho deformaci vlivem 
upadající heraldiky.28

Zákon o štátnom znaku z roku 193929 tedy stanovil jen 
jeden státní znak30 v podobě, která byla sice zřejmě 
Húščavovým návrhem ovlivněna, ale vykazovala 

některé odlišnosti. Především se 
jedná o to, že je štít neobvykle prodloužen, vrcholy 
kopců jsou zahrocené a ramena kříže jsou sice 
rozšířená, ale jsou ukončena vydutinami, což je 
slovenské heraldické tradici 
cizí. 
Zákon rovněž definoval státní 
vlajku31 (která je zcela 
analogická dnešní vlajce 
Ruské federace a od vlajky 
Protektorátu se lišila jen 
pořadím barev), pečeť32 a 
podobně jako dnešní úprava 

                                             
27 Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené vydání, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, Martin, 1999, str. 230. 
28 Ibid. 
29 148/1939 Zb. Zákon zo dňa 23. júna 1939 o štátnom znaku, štátnej pečati, štátnej vlajke a štátnej 
zástave. 
30 §1 
(1) Znak Slovenskej republiky je tento: na červenom (cinober tmavý) zahrotenom štíte tri belasé (parížska 
belasá) končisté vrchy; na prostrednom vyššom vrchu je vztýčený strieborný kríž patriarchov; ramená 
kríža sú na koncoch mierne rozšírené, 
31 §3 
(1) Štátna vlajka sa skladá z troch rovnobežných polí v tomto poradí: biele, belasé (parížska belasá), 
červené (cinober tmavý), 
32 §2 
(1) Na štátnej pečati je vyobrazený štátny znak (§ 1) s kruhopisom: „Pečať Slovenskej republiky“. Priemer 
pečati je 45 mm (príloha C), 
(3) Pečať Slovenskej republiky uschováva predseda vlády. 

  
 



ve Slovenské republice přímo zmiňoval 
možnost vytvořit podle vzoru státní vlajky, 
státní zástavu33. 
Standartu prezidenta definoval zvláštní 
zákon34. Zřejmě rovněž pod vlivem 
německého vzoru a „vůdcovské role“ 
prezidenta, která vyžaduje zvláštní úpravu. 
Standarta35 je velice zdobná 
komplikovaná, jejím centrem je státní znak 
(ovšem bez jakýchkoli štítonošů) a motto 
„Verní sebe svorne napred“, obsahuje dále 
červené heraldické růže přeťaté zlatými 
štíty, jako ozdobu červené dvouramenné 
kříže se stejně dlouhými rameny (které byly 
mimo jiné znakem Hlinkových gard) a 
několik stupňů ozdobného lemování 
(modrého a zlatého). 
V době Slovenského národního povstá
československé symboliky, ale slovenský znak a zástava se občas užívaly 
zvlášť, s nimi bojovali i někteří vojáci. 

ní bylo obnoveno užívání 

 

                                            

 
3.5 Československé státní zřízení v Londýně 

Státní zřízení v emigraci uznávalo zásadu kontinuity 
s Československou republikou a tedy užívalo státní symboliku tak 
jak ji určoval zákon 252/1920 Sb. ve znění zákona 269/1936 Sb. 
Zajímavým příkladem mohou být třeba rukou kreslené malé stání 
znaky na letounech československých pilotů v Británii. 

 
3.6 Osvobozené Československo 
 
Po osvobození se Československo přihlásilo k prvorepublikové státní symbolice 
včetně znaku Podkarpatské Rusi, která už ovšem mezitím nebyla součástí 
státu. Původní symbolika byla zachována i po komunistickém převratu v roce 
1948 i nové ústavě 9. května36 (ústava svěřuje úpravu státního znaku 
zákonu37). Přesto že tuto symboliku nový režim vlastně zbavil původního 

 
33 §4 
Štátna zástava sa podobá štátnej vlajke, ale na rozdiel od tejto je tesne pripevnená na žrď a pomer jej 
dĺžky a šírky sa prispôsobuje okolnostiam (výška domu, šírka ulice atď.), 
34 263/1939 Zb. Zákon zo dňa 19. októbra 1939 o štandarde prezidenta Slovenskej republiky. 
35 §1 
Štandarda prezidenta Slovenskej republiky je táto: Na prostriedku bieleho štvorcového poľa je vtkaný 
štátny znak Slovenskej republiky; pod znakom je v zlatej farbe heslo: „VERNÍ SEBE SVORNE NAPRED“ ; 
v každom rohu poľa je heraldická, zlatým šípom preťatá ruža. Hroty šípov smerujú k vrcholcu žrdi. Na 
každej strane medzi heraldickými ružami sú tri dvojramenné kríže s rovnakými ramenami v červenej 
farbe. Celok je sviazaný belasou stuhou vo forme kríža a lemovaný zlatou ozdobou. Pomer rozemrov 
štandardy a nákresov na nej plynie z príloh k tomuto zákonu. 
36 150/1948 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 9. května 1948 Ústava Československé republiky 
37 § 169 

  
 



demokratického významu a heslo „Pravda vítězí“ se na dlouho stalo jen 
prázdnou frází. 
Po osvobození se občas užívalo i samostatného slovenského znaku a zástavy. 
Protože samostatný slovenský znak nevhodně připomínal historii fašistického 
Slovenského štátu, probíhaly úvahy o jeho změně. Jednou z variant bylo 
umístění do renesančně barokního štítu, tak jak je vyobrazena na pečeti  
Slovenské národní rady z roku 1848. Nakonec zůstalo jen u úvah a ke změně 
znaku došlo až v souvislosti se socialistickou ústavou z roku 1960.38

                                                                                                                                           
(1) Barvy republiky jsou bílá, červená a modrá. 
(2) Státní znak a vlajky upravuje zákon. 
38 Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené vydání, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, Martin, 1999, str. 231 n. 

  
 



 
4 Ústava 1960 
 

Státní znak a státní vlajku včetně heraldického 
popisu definuje přímo Ústava39 v článku 11040 a 
svěřuje jejich podrobnou úpravu a úpravu jejich 
užívání zvláštnímu zákonu. Ten byl vydán pod 
číslem 163/1960 Sb.41. 
Státní vlajka42 zůstává zcela stejná, novinkou je jen 
explicitní povolení užívat při slavnostních 
příležitostech praporu vytvořeného podle vzoru 
státní vlajky, dochází také k zásadní proměně 
státního znaku43. Jednak se zachovává jen jeden 
znak (ruší se koncept různě komplikovaných znaků 
pro různé příležitosti) a pod heslem přechodu 

k socialismu 
dochází k zásadní 

změně heraldické podoby znaku. 
Český lev byl umístěn do zcela 
neheraldického štítu tvaru „husitské pavézy“, 
byla mu odňata čelenka (koruna) a 
nahrazena červenou pěticípou hvězdou a 
jeho „zbroj“ má již jen stříbrnou barvu (bílou) i 
když kresba znaku (linie v něm jsou zlaté, výplň 
součástí zbroje je již jen bílá. Znak Slovenska 
byl umístěn do středu znaku – stává se tak 
„srdečním“ a měl by podle heraldických 
pravidel obsahovat znak nejvýznamnějšího, 
nebo nejstaršího území. Toto umístění bylo 
zvoleno i přesto, že zákon i nadále hovoří o 
poloze „na prsou“ a tedy by měl být posunut 
mírně vlevo (heraldicky na pravou stranu). 

                                             
39 100/1960 Sb. Ústavní zákon ze dne 11. července 1960 Ústava Československé socialistické republiky 
40 Čl.110 
 (1) Státní znak Československé socialistické republiky tvoří červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou 
hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou 
Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá. 
 (2) Státní vlajka Československé socialistické republiky se skládá ze spodního pole červeného a 
vrchního bílého, mezi něž je vsunut modrý klín od žerdi ke středu vlajky. 
 (3) Podrobnosti o státním znaku a o státní vlajce i způsob jejich používání stanoví zákon. 
41 163/1960 Sb. ZÁKON ze dne 17. listopadu 1960 o státním znaku a o státní vlajce 
42 § 2 Státní vlajka 
(1) Státní vlajka Československé socialistické republiky se skládá ze spodního pole červeného a vrchního 
bílého, mezi něž je vsunut modrý klín od žerdi ke středu vlajky ( čl. 110 odst. 2 ústavy ). Při slavnostních 
příležitostech lze užívat praporu utvořeného podle státní vlajky. 
zákona. 
43 § 1 Státní znak 
(1) Státní znak Československé socialistické republiky tvoří červený štít tvaru husitské pavézy s pěticípou 
hvězdou v horní části, na kterém je bílý dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou 
Kriváně a vatrou zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá ( čl. 110 odst. 1 ústavy ). 

  
 



Původní slovenský znak byl nahrazen novým proto, že byl v průběhu vlády 
KSČ postupně prohlášen (spolu se slovenskou vlajkou) za symbol fašistického 
Slovenského štátu. Novým znakem se stala zlatá „vatra“ umístěná na pozadí 
modré siluety Kriváně, pozadí znaku je červené (došlo tak mimo jiné i odnětím 
bílé barvy k prohřešku proti slovenským barvám). Tento znak se na Slovensku 
nikdy neujal. 

Zákon rovněž upravuje standartu 
prezidenta republiky44, která 
zachovává ideu standarty 
prvorepublikové, je bílá s bílo-
červeno-modrým lemováním (i když 
ne v původní podobě plaménků) a je 
v ní umístěn státní znak. Vzhledem 
k neexistenci „velikého“ znaku, jsou po 
stranách umístěny lipové ratolesti, 
které nesou červenou stužku 
s tradičním heslem „Pravda vítězí“. 
Dále je definována státní pečeť45. O 
standartě ani pečeti se ústava 
nezmiňuje. 
Poslední část zákona obsahuje 
jednoduchá pravidla užívání 
jednotlivých symbolů. 
V roce 1968 se začaly ozývat hlasy 
požadující návrat historického 

slovenského znaku a v souvislosti s chystanou federalizací i heraldické 
vyjádření rovnocennosti České a Slovenské socialistické republiky. Ani jeden 
požadavek nebyl naplněn, neboť v období normalizace se oba staly 
zakázaným tématem. 46

                                             
44 § 3 Standarta presidenta republiky 
(1) Standarta presidenta republiky je bílá, s okrajem z bílých, modrých a červených políček. V jejím 
středu je státní znak, po jeho stranách jsou lipové ratolesti. Pod státním znakem je heslo "Pravda vítězí" 
na stuze červené barvy. Písmena nápisu jsou barvy zlaté. 
45 § 4 Státní pečeť 
(1) Státní pečeť Československé socialistické republiky tvoří státní znak s lipovými ratolestmi po stranách, 
kolem něhož je kruhový nápis "Československá socialistická republika". 
 (2) Státní pečeť Československé socialistické republiky uschovává president republiky. 
46 Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené vydání, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, Martin, 1999, str. 232. 

  
 



 
5 Česká a Slovenská federativní republika 
 

Už v souvislosti s úvahami o nové ústavě probíhaly 
úvahy nad změnami státního znaku. Jednak bylo 
třeba rozhodnout, jestli bude znakům navrácena 
jejich historická podoba (koruna a zlatá zbroj 
českému lvu) a stříbrný dvojkříž na modrém trojvrší pro 
Slovensko. Jeden z návrhů (aby byla vyjádřena 
rovnocennost zemí) přicházel se štěpeným štítem a 
oběma znaky na stejné ploše, je zajímavé si všimnout, 
že v tomto návrhu slovenský znak vychází spíše 

z válečné podoby – jeho ramena se rozšiřují a je zakončen vydutinami jako 
znak Slovenského štátu, narozdíl od něj jsou však vrchy zakulacené, nikoli 
zahrocené. V devadesátých letech v souvislosti s úvahami o trojfederaci vznikl 
návrh štítu děleného na třetiny s tím, že ve spodním poli by ještě byl znak 
Moravy.47

Znaky zemí se tedy vrací ke své historické podobě, ale 
je patrný jistý úpadek heraldické terminologie, tak je 
nahrazeno „úst rozžavených“ v terminologii zákona 
252/1920 Sb. pojmem „řvoucí lev“, či „kříž patriarší“ 
nahrazen „dvojitý kříž“. Jistým dokladem neúcty ke 
státnímu znaku je i to, že tisk ve sbírce je proveden jen 
bílou a žlutou barvou, a i když heraldicky je toto 
nahrazení stříbrné a zlaté zcela přípustné, předchozí 
sbírky znaky tiskly s metalickými barvami (dokonce i 
sbírka Československé socialistické republiky). 
 
5.1 Symboly federace 
 

Stejného dne (20. dubna 1990) jako byla 
schválena definitivní změna názvu Československé 
socialistické republiky48 byl přijat i ústavní zákon, 
který upravil federativní státní symboly49. Podoba 
slovenského kříže vychází z návrhů let třicátých, od 
znaku Slovenského štátu se však liší tím, že jsou 
vrchy zakulacené a ramena kříže jsou zakončena 
„vdutím“, nikoli vydutím. V prvním článku je 
vyjmenovává „Státními symboly jsou státní znak, 
státní vlajka, standarta prezidenta republiky, státní 
pečeť a státní hymna.“ Poprvé je přímo zákonem o 

                                             
47 Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené vydání, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, Martin, 1999, str. 251 n. 
48 101/1990 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o změně názvu Československé federativní 
republiky 
49 102/1990 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o státních symbolech České a Slovenské 
Federativní republiky 

  
 



státním znaku upravena i státní 
hymna. 
Státní znak50 je čtvrcený 
v prvním a posledním poli je 
český lev, ve druhém a třetím 
slovenský dvojkříž. Vzhledem 
k národnostním ohledům je 
stanoven je znak obsahující 
symboly obou republik 
v rovnocenném postavení, 
neexistuje žádný zkratkovitý znak. Navíc znak se 

dvěma a dvěma zcela stejnými poli 
vypadá poněkud chudě a křečovitě. 
Státní vlajka51 se drží československé 
tradice. 
Standarta prezidenta52 se vrací 
k prvorepublikovému lemování bílo-
červeno-modrými plaménky (standarta 
prezidenta ČSSR44 byla lemována 
kosodélníky téže barvy), obsahuje znak 
ČSFR, který je z obou stran doplněn zlatými 
lipovými ratolestmi, které nesou červenou 
stuhu na níž je tradiční heslo, 
z národnostních důvodů ovšem v latině, 
„VERITAS VINCIT“. 
Dále je definována státní pečeť53 a státní 

hymna54, je dokonce uvedeno i pořadí v němž se mají hymny (česká a 
slovenská) hrát. 
 
 

                                             
50 Čl.II 
 (1) Státní znak České a Slovenské Federativní Republiky tvoří čtvrcený štít, ve kterém v prvním a čtvrtém 
červeném poli je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící, se zlatými drápy, zlatým 
vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou. Ve druhém a třetím červeném poli je stříbrný dvojitý 
kříž vztyčený na středním vyvýšeném vršku modrého trojvrší. Čtvrcení znaku je vyznačeno stříbrnou 
linkou. 
51 Čl.III 
 (1) Státní vlajka České a Slovenské Federativní Republiky se skládá z horního pole bílého a dolního pole 
červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky; poměr stran je 2:3. 
52 Čl.IV 
 (1) Vlajka a standarta prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky je bílá s okrajem skládajícím 
se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je vetkán znak České a 
Slovenské Federativní Republiky. Pod ním je na červené stuze stříbrný nápis "VERITAS VINCIT". Nad 
oběma konci stuhy jsou zlaté lipové snítky o dvou listech. Standarta prezidenta je čtvercového formátu. 
53 Čl.V 
(1) Státní pečeť České a Slovenské Federativní Republiky tvoří státní znak s lipovými ratolestmi po 
stranách, kolem něhož je kruhový opis názvu státu v českém a slovenském jazyce. 
(2) Pečetidlo státní pečeti uschovává prezident republiky 
54 Čl.VI 
 Státní hymnu České a Slovenské Federativní Republiky tvoří hymna České republiky 1) a první sloka 
hymny Slovenské republiky, 2) při hraní a zpěvu státní hymny se zachovává toto pořadí. 

  
 



 
 
5.2 Česká republika 
 

Česká republika upravila svůj 
název55 a státní znak56 ústavními 
zákony 6. a 13. března 1990. Vyšší 
význam této symboliky pro Slováky 
může ilustrovat i to, že Slovenská 
národní rada obě úpravy provedla 
jedním ústavním zákonem už 1. 
března (a obě úpravy předstihly 
úpravu federální – ta byla přijata 

až 20. dubna). 
Česká republika měla velký a malý státní znak57. Velký 
znak je čtvrcený, v prvním a čtvrtém poli je znak Čech, 
ve druhém znak Moravy a ve třetím znak Slezska. Malý 
státní znak tvoří jen znak Čech. 
Dále je upravena republiková vlajka58. Je tvořena bílým 
a červeným pruhem a kopíruje tak tradiční českou 
zástavu. 
Nakonec je upravena státní pečeť59 a státní hymna60. 
Úprava užívání státní symboliky je svěřena zákonu České 
národní rady. 
 
 
 
 
 
                                             
55 53/1990 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady ze dne 6. března 1990 o změně názvu České 
socialistické republiky 
56 67/1990 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady ze dne 13. března 1990 o státních symbolech České 
republiky 
57 Čl.1 Státní znak 
(1) Velký státní znak České republiky tvoří čtvrcený štít, ve kterém v prvním a čtvrtém červeném poli je 
stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve skoku vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a 
zlatou heraldickou korunou. Ve druhém modrém poli je stříbrno červeně šachovaná orlice vpravo 
hledící se zlatým zobákem, zlatými pařáty a zlatou heraldickou korunou. Ve třetím zlatém poli je černá 
orlice vpravo hledící s červeným zobákem, červenými pařáty, zlatou heraldickou korunou a stříbrnou 
pružinou na prsou zakončenou jetelovými trojlístky a uprostřed zdobenou křížkem. 
(2) Malý státní znak České republiky tvoří červený štít, na kterém je stříbrný dvouocasý řvoucí lev ve 
skoku vpravo hledící se zlatými drápy, zlatým vyplazeným jazykem a zlatou heraldickou korunou. 
58 Čl.2 Státní vlajka 
(1) Státní vlajka České republiky se skládá ze dvou stejně velkých pruhů, z nichž vrchní pruh je bílý a 
spodní pruh je červený. Poměr šířky vlajky k délce je 2:3. 
59 Čl.3 Státní pečeť 
(1) Státní pečeť České republiky tvoří velký státní znak České republiky s lipovými ratolestmi po stranách, 
kolem něhož je kruhový nápis "Česká republika". Průměr státní pečeti je 45 mm. 
(2) Státní pečeť České republiky uschovává předseda České národní rady. 
60 Čl.4 Státní hymna 
Státní hymnu České republiky tvoří první sloka písně Františka Škroupa na slova Josefa Kajetána Tyla Kde 
domov můj. 

  
 



5.3 Slovenská republika 
 

Jak bylo uvedeno výše, 
Slovenská národní rada přijala 1. 
března 1990 ústavní zákon jímž 
změnila název republiky a přijala 
nové státní symboly61. 
Státní znak62 tvoří slovenský 
dvojkříž umístěný do „raně 
gotického štítu“. Znak přesně 
odpovídá dnešnímu znaku 
samostatné Slovenské republiky a 
vychází z federální úpravy. 
Státní vlajku63 tvořil bílý, modrý a červený pruh. Vlajka 
odpovídá dnešní vlajce Ruské federace, vlajka dnešní 
samostatné Slovenské republiky má do ní ještě přidán 
státní znak. 
Dále je upravena státní pečeť64, státní hymna65 a 
úprava používání státních symbolů je svěřena zákonu 
Slovenské národní rady. 

                                             
61  50/1990 Zb. ÚSTAVNÝ ZÁKON Slovenskej národnej rady z 1. marca 1990 o názve, štátnom znaku, 
štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky 
62 Čl.2 Štátny znak 
(1) Štátny  znak Slovenskej  republiky  tvorí na  červenom ranogotickom  štíte dvojitý  strieborný kríž  
vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. 
63 Čl.3 Štátna vlajka 
(1) Štátna  vlajka  Slovenskej  republiky  sa  skladá  z troch rovnakých  vodorovných pruhov  bieleho,  
modrého a  červeného, usporiadaných pod sebou. Jej rozmery sú 2:3. 
64 Čl.4 Štátna pečať 
(1) Štátnu  pečať  Slovenskej republiky  tvorí  štátny  znak Slovenskej republiky,  okolo ktorého je do  kruhu 
umiestnený nápis "Slovenská republika". Priemer štátnej pečate je 45 mm. 
65 Čl.5 Štátna hymna 
(1) Štátnou  hymnou  Slovenskej  republiky  sú  prvé dve slohy piesne Janka Matúšku "Nad Tatrou sa 
blýska". 

  
 



 
6 Česká republika 
 

Součásti státní symboliky 
samostatné České republiky 
jsou určeny v článku 14 
odstavci 1 ústavy ČR (1/1993 
Sb.), odstavec 2 deleguje 
vymezení symbolů a jejich 
užívání zákonu. Úprava je 
provedena zákonem České 
národní rady66, jeho první 
paragraf67 je přesným opisem 
odstavce 1 článku 14 Ústavy. 
Samostatná Česká republika v podstatě převzala 
symboly České republiky (součásti federace). 
Tak se (až na výtvarné zpracování a tvar štítu malého 
znaku) neměnily státní znaky68, státní pečeť69 (zde je 
jedinou změnou to, že ji drží prezident), ani státní 
hymna70. Nově byly vymezeny státní barvy71.  
Zvláštní případ je vlajka České republiky Česká národní 
rada totiž v rozporu 
s ústavním zákonem 

542/1992 Sb. o zániku České a Slovenské 
federativní republiky, který oběma 
republikám zakazoval užívat znaky 
společného státu, přijala jako vlajku České 
republiky původní vlajku Československa72 
(přijala ji ještě v době existence ČSFR (17. 12. 
1992), neobstojí tedy ani argument, že nový 

                                             
66 3/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.prosince 1992 o státních symbolech České republiky 
67 § 1 Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka 
prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. 
68 § 2 Velký a malý státní znak 
(1) Velký státní znak tvoří 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. 
(3) Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a 
zlatou zbrojí. 
69 § 6 Státní pečeť 
(1) Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis 
"ČESKÁ REPUBLIKA". 
(3) Pečetidlo státní pečeti uchovává prezident republiky. 
70 § 7 Státní hymna 
(1) Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla "Kde domov můj". 
71 § 3 Státní barvy 
Státní barvy jsou bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí. 
72 § 4 Státní vlajka 
(1) Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový 
modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3. 

  
 



stát nemůže být vázán legislativou státu 
starého). 
Poslední novinkou je standarta („vlajka“) 
prezidenta73, je analogická standartě 
užívané ve federaci, jen se v ní vyměnil státní 
znak a motto se vrátilo k původní české 
podobě.

                                             
73 § 5 Vlajka prezidenta republiky 
(1) 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 bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na 
červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi. 

  
 



 
7 Slovenská republika 
 

                                            

Situace samostatné Slovenské 
republiky je velmi obdobná České. 
Rozdíl lze spatřovat v legislativní 
technice, Slovenské státní symboly 
jsou jednak vymezeny dvěma 
zákony (standarta prezidenta zvlášť 
– což je mimochodem postup 
analogický Slovenskému štátu) a 
jednak jsou tyto zákony rovnou i předpisem o užívání 
těchto symbolů. 

Zákonem74 
Samostatná 

Slovenská republika 
přímo převzala 

z federativní 
republiky státní 
znak75, státní pečeť76  
a státní hymnu77. 
Značnou proměnou 
prošla státní vlajka.78 
Do původní bílo-

modro-červené vlajky přibyl ještě státní znak – jeho 
vzdálenost od horního, žerďového a spodního okraje je stejná a tedy je 
posunutá k žerdi. Důvodem je jednak snazší čitelnost vlající vlajky a jednak 

 
74 63/1993 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 18. februára 1993 o štátnych 
symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 
75 Štátny znak Slovenskej republiky 
§ 2 Vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky 
(1) Štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len "štátny znak") tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý 
strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Driek a ramená kríža sú na 
koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé. 
76 § 12 Štátna pečať Slovenskej republiky 
(1) Štátna pečať Slovenskej republiky 6) (ďalej len "štátna pečať") je okrúhla. V jej strede je vyobrazený 
štátny znak, pričom farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je do 
kruhu umiestnený nápis (kruhopis) Slovenská republika. V dolnej časti kruhopisu štátnej pečate je lipový 
lístok. Priemer štátnej pečate je 45 mm. 
(3) Pečatidlo štátnej pečate uschováva prezident Slovenskej republiky. 
77 § 13 Štátna hymna Slovenskej republiky 
(1) Štátnou hymnou Slovenskej republiky (ďalej len "štátna hymna") sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou 
sa blýska. 
78 Štátna vlajka Slovenskej republiky 
§ 7 Vyobrazenie štátnej vlajky Slovenskej republiky 
(1) Štátna vlajka Slovenskej republiky (ďalej len "štátna vlajka") sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov -  
bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu 
štátnej vlajky je umiestnený štátny znak. Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného, 
predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky. Na styku 
štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky. V štátnom znaku na 
štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3. 

  
 



fakt, že obdobnou vlajku užívali slovenští 
dobrovolníci v roce 1848.79 Zákon rovněž 
definuje „státní zástavu“80 – v podstatě vlajku 
s jiným poměrem stran. Je zajímavé, že se na ní 
mění orientace státního znaku („Na štátnej 
zástave použitej vo forme koruhvy sa štátny 
znak nachádza vo zvislej polohe.“). 
Jak již bylo řečeno, standarta prezidenta je 
upravena zvláštním zákonem81. Standartu82 
tvoří červený čtverec se státním znakem 
Slovenské republiky. Standarta opouští tradiční 
plaménkové lemování i heslo. 

                                             
79 Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené vydání, Vydavateľstvo Matice 
slovenskej, Martin, 1999, str. 253. 
80 § 10 Štátna zástava 
(1) Štátna zástava je utvorená podľa štátnej vlajky; je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym 
rahnom. Vzájomný pomer šírky a dĺžky štátnej zástavy sa ustanovuje tak, že dĺžka štátnej zástavy 
nepresahuje trojnásobok jej šírky. 
(2) Na štátnej zástave použitej vo forme koruhvy sa štátny znak nachádza vo zvislej polohe. 
81 51/1993 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 19.januára 1993 o štandarde 
prezidenta Slovenskej republiky 
82 § 2 
(1) Štandarda prezidenta Slovenskej republiky má podobu červeného štvorca, z  ktorého spodného 
okraja vyrastá modré trojvršie s bielym dvojitým krížom v proporciách štátneho znaku Slovenskej 
republiky. Bielo-modro-červený lem vychádza bielou farbou z horného rohu štandardy od žrde. Kresba 
znamenia je strieborná, strieborná linka lemuje červený štvorec aj celú štandardu. 

  
 



 
8 Literatura 
 
Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené vydání, 
Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 1999. 
 
Lukeš, Zdeněk; Prelovšek, Damjan; Valena, Tomáš: Josip Plečnik – architekt 
Pražského hradu, 1. vydání, Správa pražského hradu, Praha, 1997. 
 
Malý, Karel a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 
Linde, Praha , 2003. 
 
Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu, 1. část, Ares s.r.o., Praha, 1999 
 
Sbírky zákonů z let 1920 až 1992. 
 

  
 



9 Obrazová dokumentace 
 
str. 1 a 2: Prelovšek, Damjan: Josip Plečnik, život a dílo, vydavateství ERA 2002 
Šlapanice, str. 190. (Detail obelisku před vstupem do zámeckého parku 
v Lánech, socha lva od K. Štipla, kolem 1922) 
 
str. 6: Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené 
vydání, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 1999, str. 224 („Legionářský 
znak“ a „Masarykův exilový znak“) 
 
str. 7 až 9: Příloha zákona č. 252/1920 Sb. ze dne 30. března 1920, kterým se 
vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti. (Malý, 
střední a veliký státní znak, standarta prezidenta) 
 
str. 9: Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené 
vydání, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 1999, str. 220 a 228 (návrhy 
možné vlajky pro Československo); Příloha zákona č. 252/1920 Sb. ze dne 30. 
března 1920, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a 
státní pečeti. (Státní vlajka) 
 
str. 12: Příloha vládního nařízení č. 222/1939 Sb. ze dne 19. září 1939, jímž se 
mění zákon ze dne 30. března 1920, č. 252 Sb. z. a n. , kterým se vydávají 
ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti. (Vlajka 
Protektorátu, větší a menší znak Protektorátu) 
 
str. 13: Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. opravené 
vydání, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 1999, str. 230 (návrh 
„velkého“ slovenského znaku Alexandra Húščavy); Príloha zákona č. 148/1939 
Zb. zo dňa 23. júna 1939 o štátnom znaku, štátnej pečati, štátnej vlajke a 
štátnej zástave. (Štátny znak, štátna pečať a štátna vlajka) 
 
str. 14: Príloha zákona č. 263/1939 Zb. zo dňa 19. októbra 1939 o štandarde 
prezidenta Slovenskej republiky. (Štandarda prezidenta); Rajlich, Jiří: Na nebi 
hrdého Albionu, 1. část, Ares s.r.o., Praha, 1999, str. 613 (Obtisk malého 
státního znaku umisťovaný na letounech československých pilotů na kryt 
motoru pod výfuky) 
 
str. 16 a 17: Příloha ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ze dne 11. července 
1960 Ústava Československé socialistické republiky (Státní znak, státní vlajka, 
standarta prezidenta) 
 
str. 18 a 19: Vrteľ, Ladislav, PhDr: Osem storočí slovenskej heraldiky, 2. 
opravené vydání, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 1999, str. 251 
(Návrhy možných znaků Československa); Příloha ústavního zákona č. 
102/1990 Sb. ze dne 20. dubna 1990 o státních symbolech České a Slovenské 
Federativní republiky (Státní znak, státní vlajka, standarta prezidenta, státní 
pečeť) 

  
 



 
str. 20: Příloha ústavního zákona č. 67/1990 Sb. České národní rady ze dne 13. 
března 1990 o státních symbolech České republiky (Velký a malý republikový 
znak, republiková vlajka) 
 
str. 21: Príloha ústavného zákona č. 50/1990 Zb. ÚSTAVNÝ ZÁKON Slovenskej 
národnej rady z 1. marca 1990 o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej 
pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky (Štátny znak, štátna vlajka, 
štátna pečať) 
 
str. 22 a 23: Příloha zákona č. 3/1993 Sb. České národní rady ze dne 
17.prosince 1992 o státních symbolech České republiky (Malý a velký státní 
znak, státní vlajka, standarta prezidenta, státní pečeť) 
 
str. 24 a 25: Príloha zákona č. 63/1993 Z.z. NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY z 18. februára 1993 o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich 
používaní (Štátny znak, štátna vlajka, štátna zástava, štátna pečať); Príloha 
zákona č. 51/1993 Z.z. NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 19.januára 
1993 o štandarde prezidenta Slovenskej republiky. (Štandarda prezidenta) 

  
 


	Státní symboly Československa

