
Otázka č. 2    na den: úterý 23. října

Státní vlajka
Jedním z nejviditelnějších symbolů státu je jeho státní vlajka. Ta československá (a zároveň i 
stávající česká) byla přijata 30.3.1920 v 18:45 zákonem č. 252/1920 Sb., § 1 v následujícím znění: 
„Vlajka státní (národní) skládá se ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž jest 
vsunut modrý klín od žerdi do středu vlajky.“

Tomu předcházelo dlouhé hledání, na němž se podílelo i velké množství významných umělců. Níže 
uvádíme některé vybrané a nakonec nerealizované, či jen po omezenou dobu užívané dobové 
návrhy:

a) b) c)

d) e) f)

g) h) i)

j)
k) l)



m) n) o)
Kategorie A – 9. třída

1) Vlajka Vojtěcha Preissiga, 1918. Mezi první symboly dosud neexistujícího státu Čechů a Slováků
patřily vlajky navržené v letech první světové války ve Spojených státech amerických. Pro silnou 
krajanskou komunitu navrhl vlajku významný výtvarník Vojtěch Preissig, proslulý zejména 
souborem propagačních plakátů pro československý zahraniční odboj. Spolu s M. R. Štefánikem 
vytvořili vlajku tvořenou čtyřmi hvězdami (Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko) a pruhy, obdobně 
jako je tomu u vlajky Spojených států. Byla používána jako vlajka zahraničního odboje a v roce 
1919 se o ní uvažovalo i jako o státní vlajce.

1) Vyber alespoň jeden návrh od Vojtěcha Preissiga
2) Vyber alespoň jeden návrh od  Jaroslava Jareše
3) Vyber alespoň jeden návrh od  Jaroslava Bendy
4) Vyber alespoň jeden návrh od Františka Kupky
5) Jeden z návrhů pojmenovaný po svém tvůrci „Štefanikův prapor“ byl užíván i Československou 
národní radou a Československými legiemi v Rusku. Který z vyobrazených návrhů to byl?
6) Ve Filadelfii v roce 1918 vznikl návrh Československých krajanů. Který z nich to byl?

Kategorie B – 6. až 8. třída
1) V roce 1913 ušila paní Katherine Tingley, spoluzakladatelka americké mystické Theosofické 
společnosti vlajku vycházející z tradičních barev českých zemí. Tato konkrétní vlajka pak byla 
použita na mírové konferenci ve Švédsku, kde zastupovala český národ. V roce 1919 ji K. Tingley 
předala veliteli 5. transportu čs. legií z lodi Archer, plujícího do Evropy přes USA. Prvního 
oficiálního vyvěšení se dočkala 18. října 1918, kdy byla vztyčena ve Washingtonu na domě, v němž
bydlel T. G. Masaryk, jenž téhož dne předal představitelům USA Prohlášení nezávislosti 
československého národa, tzv. Washingtonskou deklaraci. Vzhledem ke svému historickému pozadí
byla užívána až do roku 1920 jako státní vlajka Republiky československé. Protože nový stát tvořilo
více zemí a navíc byla zaměnitelná s vlajkou Polska či rakouskými barvami, bylo od jejího užívání 
upuštěno ve prospěch nového návrhu. Z vyobrazených návrhů vyber, o kterou vlaku šlo.

2) Z předložených návrhů na podobu československé státní vlajky nakonec zvítězil návrh úředníka 
Jaroslava Kursy. O kterou z výše vyobrazených vlajek šlo?

3) V letech 1939-45 tvořila státní vlaku Německem ovládaného Protektorátu Čechy a Morava česká
trikolóra. O kterou z výše vyobrazených vlajek šlo?

4) Nalezl jsi mezi obrázky vlajku odpovídající oficiální Československé státní vlajce tak, jak ji 
definoval zákon, a státní vlajce naší České republiky? Pokud ano, o který z obrázků jde. Pokud ne, 
proč si to myslíš?


