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Kdo by neznal vlajku složenou z horního bílého 

a dolního červeného pruhu, mezi které je vsunut 

modrý klín. Vlaje na budovách všemožných úřadů 

či škol, ale vidět ji můžeme třeba i na různých mezi-

národních sportovních akcích, jako jsou olympijské 

hry nebo třeba hokejové mistrovství světa. Provází 

nás celé století už od dob Československa a těžko 

si bez ní můžeme náš stát představit. 

Věděli jste ale, že 
v počátcích nového 

československého státu 
jsme používali stejnou 

vlajku jako naši severní 
sousedé Poláci? 
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Ve středověku používalo české království erb se 

stříbrným lvem na červeném poli. Aby se ale zjedno-

dušila výroba praporů, které se tehdy vyšívaly ručně, 

začaly se objevovat zjednodušené prapory, kde lva 

nahradil bílý a podklad zase červený pruh. Tato vlaj-

ka se pak používala jako symbol českého království 

a hodně se rozšířila hlavně v 19. století, kdy u nás 

sílilo národní obrození.

Původní vlajka Českého království měla dva 
vodorovné pruhy, červený a bílý. Červený byl 

vespod.

A víte, že za užívání naší, původně 
československé vlajky, se na nás 

mohou bratři Slováci zlobit?
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Když se pak v roce 1918 rozpadlo Rakousko-

-Uhersko, nově vzniklý československý stát tuhle 

vlajku přijal. Jako první vlála na domě nového prezi-

denta Tomáše Garrigua Masaryka. Jenže tím vznikl 

jeden zásadní problém – úplně stejnou vlajku, tedy 

spodní červený a horní bílý pruh, totiž používalo sou-

sední Polsko. Vlajka vycházející ze symbolu českého 

království navíc jako by tak trochu zapomněla, že má 

reprezentovat nově i Slováky.

Čechoslováci tak museli přijít s nějakou inova-

cí. K navrhování vlajky byli přizváni také významní 

výtvarníci té doby, např. František Kupka a Václav 

Špála. Několik návrhů nové vlajky dodal významný 

grafik, účastník odboje za první světové války, Voj-

těch  Preissig. Nakonec ale zvítězil návrh Jaroslava 

Kursy a 30. března 1920 v 18:45 tak byla poslanci 

schválena podoba vlajky, kterou náš stát používá 

dodnes.
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Návrhů se ale sešla celá řada. Některé se inspi-

rovaly vlajkou USA, jiné zase využívaly kalich jakožto 

odkaz na husitské hnutí z 15. století nebo na odkaz 

legionářů. Právě o to se vedly spory. Má se navázat 

na historickou vlajku Českého království, anebo spíš 

na husity, jichž se v 15. století bála celá Evropa? 

Anebo na legionáře, kteří pomohli novou republiku 

vybojovat? A jak to vlastně bylo s legionáři? Musíme 

si zopakovat některá fakta z vlastivědy a dějepisu!

??? 
 

České 
království?
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            Husiti?                       Legionáři? 

Rakousko-Uhersko na mapě Evropy
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První světová válka měla přes 37 milionů obě-

tí. Jen v bitvě u Verdunu (na fotografii) zahynulo 

na obou stranách přes 300 tisíc vojáků. Čechům 

a Slovákům se bojovat za Rakousko-Uhersko a Ně-

mecko proti Anglii, Francii a Rusku nechtělo. Proč?
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zatčení Gavrila Principa, strůjce atentátu 
na dědice rakousko-uherského trůnu, 

arcivévodu Františka Ferdinanda,  
28. června 1914 v Sarajevu

Tomáš Garrigue Masaryk, první 
československý prezident
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pomník Tomáše Garrigua Masaryka 
na Hradčanském náměstí v Praze

poštovní vagon československých legionářů


