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Ročník 1. ročník  (SOŠ, SOU) 

Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP 

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0538 

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.  

Autor Mgr. Barbora Slováčková 

Tematická oblast Společensko vědní oblast 

Název DUM ČR – stát – státní symboly 

Pořadové číslo DUM 03 

Kód DUM VY_32_INOVACE_03_ZSV_SL 

Datum vytvoření 24. 10. 2012 

Anotace Prezentace,má seznámit/ připomenout  žákům státní symboly 
ČR a jejich používání. 

Pokud není uvedeno jinak, je uvedený materiál z vlastních 
zdrojů autora. 
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Státní symboly České republiky 

 jsou stanoveny v článku 14 Ústavy ČR 

 konkrétní popis pak obsahuje zákon číslo 3/1993 
Sb., o státních symbolech České republiky 

 státních symbolů je podle zákona 3/1993 celkově 
šest 
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Velký státní znak a malý státní znak  
 

 ČR používá již od roku 1990 dva státní znaky, jimiž jsou  
 malý státní znak a velký státní znak. 



DUM číslo: 03 
Státní symboly 

Strana: 5 ČR - stát 

Integrovaná střední škola polygrafická, 
Brno, Šmahova 110 
Šmahova 110, 627 00 Brno 

 
Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP 
CZ.1.07/1.5.00/34.0538 

Velký státní znak České republiky 

 tvoří ho čtvrcený štít 

 v prvním a čtvrtém poli je historický znak Čech - stříbrný 
dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou na 
červeném poli 

 ve druhém poli se nachází znak Moravy – orlice stříbrno-
červeně šachovaná se zlatou zbrojí a korunou na modrém 
poli 

 ve třetím poli je znak Slezska – černá orlice se stříbrným 
perisoniem (půlměsícem), uprostřed s křížkem, ukončeným 
trojlístky, se zlatou korunou a červenou zbrojí na zlatém 
podkladu 
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Velký státní znak České republiky 

 reprezentuje spojení všech historických zemí státu 

 autorem návrhu i výtvarného provedení je heraldik Jiří 
Louda 

 



DUM číslo: 03 
Státní symboly 

Strana: 7 ČR - stát 

Integrovaná střední škola polygrafická, 
Brno, Šmahova 110 
Šmahova 110, 627 00 Brno 

 
Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP 
CZ.1.07/1.5.00/34.0538 

Malý státní znak Čské republiky 

 je tvořen červeným polem, na kterém je umístěn 
historický znak Čech 

 stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a 
zlatou korunou 

 je používán na místech, kde dochází k rozhodnutí ze 
státní moci. Např. na razítkách a pečetidlech úřadů 
státní správy a samosprávy nebo na cedulích 
označujících památné stromy.... 
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Státní barvy České republiky (trikolóra) 

 bílá, červená a modrá v 
uvedeném pořadí 

 bílá barva symbolyzuje 
čistotu 

 červená krev prolitou 
vlastenci za svobodu 
vlasti 

 modrá bezmračnou 
oblohu 
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Státní vlajka České republiky 

 Skládá se  

 z horního pruhu bílého  

 dolního pruhu červeného 

 mezi ně je vsunut žerďový modrý klín do poloviny 
délky vlajky 

 poměr šířky vlajky k její délce je 2:3 
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Vlajka prezidenta České republiky 
 dříve prezidentská standarta 

 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 
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 Vlajku prezidenta republiky lze užít k označení 

 

 sídla prezidenta republiky v době jeho 
přítomnosti v České republice 

 

 dopravního prostředku používaného 
prezidentem republiky 

 



DUM číslo: 03 
Státní symboly 

Strana: 12 ČR - stát 

Integrovaná střední škola polygrafická, 
Brno, Šmahova 110 
Šmahova 110, 627 00 Brno 

 
Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP 
CZ.1.07/1.5.00/34.0538 

Státní pečeť České republiky 

 tvoří ji velký státní znak podložený 
lipovými ratolestmi po stranách 

 kolem něj je opis "ČESKÁ 
REPUBLIKA" 

 pečeť opatruje prezident republiky 

 používá se při významných 
událostech, jako je stvrzení 
mezinárodních smluv nebo vydání 
pověřovacích listin diplomatickým 
zástupcům 



DUM číslo: 03 
Státní symboly 

Strana: 13 ČR - stát 

Integrovaná střední škola polygrafická, 
Brno, Šmahova 110 
Šmahova 110, 627 00 Brno 

 
Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP 
CZ.1.07/1.5.00/34.0538 

Státní hymna České republiky  

 první sloka písně Kde domov můj 

 lze ji hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných 
příležitostech 

 píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla 
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka 

 hudbu k ní složil František Škroup 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_anthem.ogg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_anthem.ogg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_anthem.ogg
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Slova písně 

První sloka 

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! 

Druhá sloka 

Kde domov můj, 
kde domov můj. 
V kraji znáš-li Bohu milém, 
duše útlé v těle čilém, 
mysl jasnou, vznik a zdar, 
a tu sílu vzdoru zmar? 
To je Čechů slavné plémě, 
mezi Čechy domov můj, 
mezi Čechy domov můj! 
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