
Datum:    17. 5. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_342
Škola: Akademie ‐ VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Jméno autora: Mgr. Veronika Karlová
Název sady: Občanská nauka pro čtyřletý maturitní obor Sociální činnost
Název práce: České státní symboly ‐ prezentace
Předmět: Občanská nauka
Ročník: 2.
Studijní obor: 75‐41‐M/01  Sociální činnost
Časová dotace: 20 minut
Vzdělávací cíl: Žák umí vyjmenovat a popsat české státní symboly. Žák dokáže vysvětlit historii 

státních symbolů.
Pomůcky: PC a projektor pro učitele
Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. 



České státní symboly
• Státní symboly jsou předměty, které si stát 

ústavou určil jako své oficiální a nezaměnitelné
označení. 

• Státní symboly České republiky jsou definovány 
Ústavou České republiky.

• Přesný popis je uveden v zákoně č. 3/1993 Sb., 
o státních symbolech České republiky.



Velký státní znak
• čtvrcený štít
• v 1. a 4. červeném poli je stříbrný 

dvouocasý lev ve skoku se zlatou 
korunou a zlatou zbrojí. Lev znázorňuje 
české země

• ve 2. modrém poli stříbrně-červeně
šachovaná orlice se zlatou korunou a 
zlatou zbrojí,  znázorňuje moravské
země

• ve 3. zlatém poli je černá orlice se 
stříbrným půlměsícem zakončeným 
jetelovými trojlístky a uprostřed s křížem, 
se zlatou korunou a červenou zbrojí, 
znázorňuje Slezsko

• vyjadřuje spojení všech historických zemí
státu

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the
_Czech_Republic.svg



Malý státní znak

• červený štít, v němž je 
stříbrný dvouocasý lev ve 
skoku se zlatou korunou a 
zlatou zbrojí

• znak českého království od 
2. poloviny 12. století

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_coat_o
f_arms_of_the_Czech_Republic.svg



Státní barvy

• bílá, červená, modrá
• tzv. trikolora 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tricolour_of_the_Czech_Republic.svg



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

• při svislém věšení je bílý pruh 
vlevo (z pohledu pozorovatele) a 
modrý klín směřuje dolů

• vznikla roku 1920

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech
_Republic.svg



Vlajka prezidenta republiky
• 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

• také Standarta prezidenta 
republiky

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlajka_prezidenta
_republiky.png



Státní pečeť

• tvoří velký státní znak 
podložený lipovými ratolestmi 
po stranách, kolem něhož je 
opis „ČESKÁ REPUBLIKA“

• pečetidlo státní pečeti 
uchovává prezident republiky

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seal_of_the_Czech_
Republic.png?uselang=cs



Státní hymna
• tvořena první slokou písně Františka Škroupa a Josefa 

Kajetána Tyla „Kde domov můj“
• píseň pochází z divadelní hry J. K. Tyla Fidlovačka aneb 

Žádný hněv a žádná rvačka, která byla poprvé uvedena 
v roce 1834 ve Stavovském divadle v Praze

• text hymny je od původní písně mírně upraven
• užívá se od roku 1918
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