
STÁTNÍ VLAJKA 

Znaky a vlajky státu mohou vhodným a důstojným způsobem používat i jednotliví občané a občanská 

sdružení. Prokazujeme jim patřičnou úctu při slavnostních obřadech na táboře a mezinárodních 

camporee. 

Symboly států jsou chráněny zákonem. Občané si mají svých státních symbolů vážit, chránit je a 

prokazovat jim náležitou úctu. 

POUŽÍVÁNÍ STÁTNÍ VLAJKY A PRAPORU 

1. a) Státní vlajka ČR musí být v poměru 2:3 a modrý klín musí zasahovat do poloviny délky 

vlajky. 

b) Státní vlajka SR je složena ze tří stejně širokých podélných pruhů.V první třetině listu je 

umístěn štít se státním znakem. 

 
2. a) Vlajka ČR se vztyčuje vždy bílým polem nahoru a základnou klínu k žerdi. Vyvěšujeme-li 

státní prapor svisle je bílé pole heraldicky vpravo (z pohledu diváka vlevo) a modrý klín je 

základnou vzhůru. 

b) Vlajka SR se vyvěšuje vždy bílým polem vzhůru,štítem k žerdi. Slovenský prapor při 

svislém vyvěšení je vždy bílým polem heraldicky vpravo (z pohledu diváka vlevo).  

3. Při vztyčování či snímání státní vlajky zní státní hymna. Po dobu obřadu všichni přítomní 

zdraví vlajku postojem v pozoru čelem k ní.  

4. Se státní vlajkou se na tentýž stožár nesmějí vztyčit žádné jiné vlajky.  

5. Při vyvěšování více vlajek nesmí být list státní vlajky menší a stožár nesmí být nižší než u 

vlajek ostatních.  

6. Vlajka domácí se vztyčuje jako první a snímá jako poslední. Vlajky ostatních států se řadí 

podle české (slovenské) abecedy a názvů v češtině (slovenštině) zprava doleva heraldicky.  

7. Státní vlajku nelze užít jako dekoraci. K tomu účelu lze použít státní prapor, jehož poměr 

délky a výšky je jiný než 2:3. Nesmějí se na něm umisťovat žádné další emblémy, nápisy a 

stuhy.  

8. Zatímco ostatní prapory nesené na žerdi vzdávají čest skloněním k zemi, státní prapor se 

nikdy a před nikým sklonit nesmí.  

9. Je-li státní prapor nesen v čele průvodu jsou občané povinni mu projevit úctu zastavením, 

muži sundají pokrývku hlavy. Občané ve stejnokroji zdraví podle předpisu. 

V zahraničí se vyvěšování státních vlajek řídí podle tamních zákonů a pravidel. 

POPIS STÁTNÍHO ZNAKU ČR 

Štít francouzského typu je čtvrcený. 

V prvním a čtvrtém poli je na červeném podkladu český stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou 

zbrojí (zuby a drápy). 



V druhém poli je na modrém podkladu moravská stříbro-červeně šachovaná korunovaná orlice se 

zlatou zbrojí (zobák a pařáty). 

V třetím poli je na zlatém podkladu slezská černá korunovaná orlice mající přes prsa a křídla 

stříbrnou pružinu s křížkem s červenou zbrojí. 

Všechny figury hledí heraldicky vpravo. 

      

 


