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 ZNAKY, VLAJKY A PRAPORY

POVŠECHNĚ

Platí-li obecně, že lépe než špatně provedenou poctou urazit je nepro-
vádět ji vůbec, platí to několikanásobně pro téma nyní pojednávané.

5.1  Znaky

V České republice jsme přesně vázáni ofi ciální, předpisem danou, po-
dobou našich znaků – státního, krajských, obecních. Firmy a instituce 
užívají emblémů – log a logotypů.

Základem znaku je slovní popis čili blason. Vhodnější než černobílé gra-
fi cké provedení je původní, originální barevná podoba.

Heraldicky přesné je vyjádření barev 

 modrá –  černá – 
 vodorovné šrafování mřežování (‚mřížkování‘)

 zelená –  purpurová – 
 kosé šrafování šikmé šrafování

 červená –  zlatá –
 svislé šrafování tečkování

Na vlajku/prapor se zlatá převede jako žlutá a stříbrná jako bílá.

Je dobré předejít nadužívání ofi ciálních znaků, tedy i obecních, ale také 
organizačních log. Výhodné je pak mít odlišný logotyp pro méně vý-
znamné akce, příležitosti, propagaci.

5
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5.2 Vlajky a prapory

Znaky se umísťují v pořadí: státní (český – cizí) – krajské (domácí – hos-
tů) – městské (náš – hosta). Všechny použité znaky mají být ve stejném 
provedení: barevné, černobílé, plastické.

POZNÁMKA

V dalším výkladu vždy řádně upozorníme, že v heraldice i vexilologii (nauce o vlajkách) 

je upřednostňováno hledisko nositele a budovy. Čestné místo pravé je vlastně z hle-

diska pozorovatele vlevo.

5.2 Vlajky a prapory

Vlajka je pohyblivý textilní symbol, vztyčovaný a spouštěný lan-
kovým mechanismem. Prapor je pevně přichycen na žerdi a během 
svého vyvěšení není snímán a opětovně vyvěšován; užívá se i k de-
korativním účelům. Obojí mají přirozeně vlát: nápomoc pomocným 
ráhnem je zbytečná, uvazování vlajícího cípu je nežádoucí, vypínání 
pomocí pevné konstrukce je naprosto nevhodné a odporující základní 
funkci – vlání.

Rozměry stanovujeme v poměru šířky k délce listu. Vlajka má pevně 
dané rozměry. Všechny české vlajky musejí mít poměr 2:3. Prapory mo-
hou být libovolně dlouhé, raději ne delší než v poměru 1:3.

Je-li některý prvek vlajky (nejčastěji znak či emblém) kresebně zvláště 
složitý – například u Španělska, Rakouska –, bývá vynechán. Vnitřní pr-
vek vlajky/praporu – ani státní znak – při svislém vyvěšení nepootáčíme 
(Slovensko je výjimkou).

Vlajky téhož druhu mají mít přibližně stejně velký vlajkový list.

PŘÍKLAD

Aby se dosáhlo žádoucího sjednocení velikostí, je třeba, aby všechny státní vlajky 

byly v poměru domácí. Tedy zatímco originálně má fi nská národní poměr 11:18, 

u nás zhotovená bude v poměru 2:3.
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5 Znaky, vlajky a prapory

POZNÁMKA

Státní vlajky není dovoleno zdobit či doplňovat. Jiné prapory mohou být

a) v interiéru užité jako dekorace

b) pro účely smutku od čnělky doplněné černou stuhou, jsou-li přenosné, a v interiéru 

podložené či polozahalené černým tylem, jsou-li pevné.

Vlajka se na noc, od setmění do svítání – přibližně od 19 do 7 hodin –, 
pro účely smutku (viz stránka 40 a 41) a jako pozdrav lodi (viz stránka 39 
a 40) spouští a vztyčuje. Prapor je pevně přichycen na žerdi.

POZNÁMKY

1.  Protože v našich podmínkách často nelze zajistit nikoho, kdo by byl ochoten před 

rozbřeskem vstávat a po soumraku spouštět vlajku, umožňuje platný zákon od-

borně neuznatelný způsob: vztyčit ji bezprostředně poslední odpoledne před akcí/

/obdobím a spustit první následující dopoledne po; tato benevolence je u nás navíc 

deformována tím, že ke vztyčování vlajky dochází již před obědem, popřípadě vlaje 

po celý víkend, v jehož dnech akce/období probíhá, začíná či končí.

2.  Regulérně smí vlajka v noci vlát, jen má-li souvislost s večerní slavností nebo 

podobně a je trvale osvětlená a chráněná před odcizením.
 

3.  Typologicky různé vlajky i prapory by neměly být společně vyvěšovány.

Modrý žerďový klín musí jak u vlajky, tak u praporu dosahovat svým 
vrcholem do středu listu. List vlajky ani praporu nesmí být z žádných 
důvodů rozstřihován na „vlaštovčí ocas“, po(de)pisován, vědomě po-
škozován, špiněn či jinak nevkusně a nefunkčně používán.

PŘÍKLAD

Horní část je ta hierarchicky vyšší; proto naše státní vlajka a náš prapor správně 

mají nahoře umístěnou bílou plochu jakožto stříbro heraldické fi gury-dvojocasého 

lva – červeň je pak logicky dole; vše při základní poloze. Modř historicky vyjadřo-

vala Slovensko.

Na jednom stožáru smí vlát jen jediná vlajka. Při společném vyvěšení ne-
smějí být komunální a soukromé vlajky/prapory větší než státní vlajky/
/prapory.
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5.2 Vlajky a prapory

Vlajka se vztyčuje co nejrychleji, bez ohledu na délku eventuálně hra-
né hymny, a spouští co nejpomaleji, avšak ne déle než případné hraní 
hymny. Naše domácí, česká státní vlajka vlaje vždy co nejdéle – vztyču-
je se jako první a spouští jako poslední.

POZNÁMKA

V rozporu by byl požadavek poslední uvedené věty a pravidlo hrát cizí hymnu na počát-

ku návštěvy před naší – srovnej stránka 22. Nelze dobře vztyčovat a hrát hymny dvou 

zemí; i proto jsou vlajky vztyčovány ještě před akcí. (V jejím závěru by nastávala stejně 

kolizní situace.) Totéž platí i pro jakékoli jiné dvě vlajky, kde jedna je domácí a druhá 

hostova; z praktických důvodů však i „vysoká diplomacie“ od hraní hymen na veřejném 

prostranství upouští.

Vlajka se vztyčuje důstojným, nepřerušovaným způsobem – dvěma až 
čtyřmi jedinci. Vlajka se nesmí dotknout země. Vztyčovatelé-praporeč-
níci mají bílé rukavice.

PŘÍKLADY

2 jedinci: první nese složenou vlajku v rukou nebo proutěném koši vyloženém 

plátnem, druhý z něj vyjme vlajku, první (koš odloží a) plynule posouvá lankem, 

zatímco druhý připíná karabinky nebo přivazuje úvazy.

3 jedinci: jeden drží vlajku, druhý přichycuje, třetí posunuje lankem.

4 jedinci: obřadně (viz stránka 47) donesou vlajku ke stožáru, první připne, druhý 

vztyčuje lankem, třetí a čtvrtý přidržují cípy.

POZNÁMKY

1.  Ani při nejmodernějším vztyčování vlajky tak, že je předem upevněna na pomocné 

trubce a ta pak vysunována po žerdi – šikmo či horizontálně do líce budovy ve-

tknuté –, nesmí dojít k trapnému dotyku se zdí, posunování po okenním parapetu, 

provlékání rámem.

2.  Ani při jakékoli manipulaci či dokonce vyvěšení praporu nesmí – byť v interiéru – 

v žádném případě dojít k dotyku se zemí.

Na lodi se za účelem pozdravu státní vlajka (záďová) spouští a vztyču-
je, obojí krátce a rychle. I zde se vlajka na noc vždy snímá.
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5 Znaky, vlajky a prapory

POZNÁMKY

1.  Na přídi může vlát vlajka země, v jejíchž vodách loď proplouvá, popřípadě kam 

směřuje, a to jen za dne; soukromá vlajka majitele vlaje nad kapitánským můst-

kem, rejdařská bývá namalována na komínu.

2.  Ve vnitrozemské plavbě nepřicházejí v úvahu čelenové vlajky (goš, čeleň, jack), 

které v noci v přístavu nahrazují chybějící vlajky záďové.

3.  Na moři zdraví jako první loď obchodní/osobní lodi válečné, byť menší tonáže.

Vlajky/prapory musejí být čisté, vyžehlené a nepotrhané. Je-li prapor 
v interiéru umístěn trvale, pak

na žerdia) 

by měl hlavní, tedy český, anebo jiný, být vpravo od řečniště-tribuny −
 nesmí se dotýkat podlahy −
 by neměl být lemován třásněmi, −

napevno, na stabilním podkladu či podložce, může být tehdy, je-li tenb) 

 důstojný (nikoli odřená nástěnka, umazaná tabule, špinavá zeď  −
a podobné)
 nevzorovaný (a barevně nekonkurující dezénu praporu) −
 bez svazování do růžice, −

může být dekorativně prověšen c) přirozeně, bez pomocných úvazů, 
nesmí sloužit jako podklad na něm umístěného znaku, být zakryt ji-
ným praporem ani sám jiný prapor či znak zakrývat (viz stránka 38).

Pro smuteční účely

na čestný – heraldicky pravý, pozorovatelsky levý – stožár se umístí a) 
vlajka buď černá, nebo na půl žerdi

 vztyčujeme a spouštíme co nejpomaleji, na vrcholu stožáru vlajku  −
necháme okamžik vlát a teprve poté spustíme „na půl žerdi“
 černá vlajka/černý prapor mohou být jediné, může jich být více,  −
nikdy na půl žerdi
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5.2 Vlajky a prapory

 černá vlajka/černý prapor může být umístěn spolu s vlajkou/pra- −
porem toho, jenž drží smutek: jeho vlajka/prapor zůstane v pů-
vodním umístění a poloze, zatímco heraldicky vlevo (pro nás: 
vpravo) přĳ de černá vlajka/černý prapor
 protože menší celek (například město) drží smutek loajálně s vyš- −
ším (například s krajem), mohou též vlát obě vlajky zároveň na 
půl žerdi
 pokud jsou žerdi řádně označeny znaky obou celků, mohou na  −
nich vlát černé vlajky/prapory;

žádný b) prapor nesmí být neuměle nahrnován na půl žerdi, český pra-
por také nesmí být doplňován černou stuhou;

početc)  černých vlajek/praporů není omezen, stanoví se podle možnos-
ti a potřeby – naším protokolem;

co do d) velikosti

  − vlajkový list a vlajková žerď musí být takové, aby i při smutečním 
spuštění zůstala volná podchodná výška asi 2,25 metru
 je-li vlajka na vysokém stožáru, pak se na znamení smutku spouš- −
tí jen o trojnásobek šířky („výšky“) jejího listu;

e) co do trvání

  − vlajky se do půli žerdi spustí okamžitě po vyhlášení smutku a tak 
vlají až do jeho skončení, respektive do večera po pohřbu zemře-
lého
 jen při večerní tryzně by přicházela v úvahu vlajka spuštěná na  −
půl žerdi nebo černá a osvětlovaná (viz stránka 38).

Pro účely obecní reprezentace nesmějí být žádné vlajky/prapory vyvěšo-
vány v podobě takzvaných vývěsek, jimiž by byly

 vlajka/prapor nakreslené na jiném podkladu (jako součást jiného,  −
většího nosiče, byť snad vlajícího)
 vlajka/prapor upevněné na stožáru, respektive žerdi svou delší  −
stranou (není pak jasné, co je líc a co rub)
 vypínání do různých konstrukcí, zároveň po šíři i déli (znemožní  −
praporu/vlajce vlát).
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5 Znaky, vlajky a prapory

Svisle visí vlajka i prapor rubem, aby čestná-horní plocha přišla na čest-
nou-pravou (levou podle pozorovatele) stranu.

České krajské, komunální a vůbec výtvarně složité vlajky/prapory svisle 
nevyvěšujeme.

Při vodorovném umístění před budovou nebo na budově přĳ de hierar-
chicky vyšší vlajka/prapor heraldicky vpravo (pozorovatelsky vlevo).

pomocně

(sklopit okolo 
bodu)

(otočit okolo žerdi)

výsledek
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5.2 Vlajky a prapory

Vlajka vítá hosta; tedy heraldicky vpravo (pozorovatelsky vlevo) od 
vchodu vlaje česká státní, a ostatní (respektive druhá) se seřadí podle 
ní – tu po své pravici vidí host z líce.

Při svislém upevnění praporů je běl českého co nejblíže k diváku, přícho-
zímu, tedy co nejdále od fronty, zdiva, a modrý klín nahoře; ostatní prapo-
ry se seřadí podle něj. Žerď musí být v tuleji (viz stránka 46) upevněna.

Vlajky a prapory jsou seřazeny

 heraldicky zprava doleva (pozorovatelsky zleva doprava) počínaje  −
českou státní vlajkou/českým praporem a dále v abecedním pořa-
dí daném základním slovem ofi ciálního názvu cizí země v češtině, 
například: česká – francouzská (Francouzská republika) – německá 
(Spolková republika Německo), nebo

 * * * * * * * 
* * * * * * * * 
 * * * *  * * * 
  * * * * * * * 
 * * * * * * *

ČR

SRN

USA
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 při jednání mezinárodní konference se postupuje analogicky, avšak  −
vlajky/prapory se vyvěšují v abecedním pořadí ofi ciálního jazyka té 
konference, například francouzštiny: česká – německá (République 
fédérale d´Allemagne) – francouzská (République française),
 při jednání v češtině se řídíme platnou českou abecedou, při jednání  −
v jiném jazyce dáváme pozor na řazení podle písmena – ch –,
 internacionální úzus seřadit vlajky/prapory podle základního názvu  −
v národním jazyce té země se dosud neprosadil, obecně platné pořadí 
nebylo vydáno (přináší neobvyklé jako „Suomi“ za Finsko a „Nip-
pon“ za Japonsko a v našem okcidentálním světě občas obtížné pře-
vody do latinky například přes angličtinu),
 pro přehlednost lze umístit český (nikdy jiný) prapor v interiéru na  −
vyšší žerď, ne už v exteriéru českou státní vlajku s větším vlajkovým 
listem,
 česká vlajka/český prapor je vždy první, a přebývá-li počet stožárů/ −
/žerdí, může vlát i jako poslední.

POZNÁMKA

V ofi ciálním pojmenování USA „Spojené státy americké“ jsou hlavním slovem státy, 

řadíme tedy podle písmena – s –. Podobně u Velké Británie je to království, tedy – k –.

Vlajky/prapory seřazené výše uvedeným způsobem (viz minulý odsta-
vec) umístíme

dva: 1               2a) 

tři: 2        1       3b) 

čtyři: 3     1     2     4c) 

pět: 4    2    1    3   5d) 

šest a více: 1   2   3    4   5   6   …e) 

kde jsou jinak rovnocenné prapory umístěny ve stejné vzdálenosti od f) 
přicházejících (oblá markýza, obloukovité uspořádání), je nezbytné 
uspořádat jejich větší liché množství podle předposledního vzoru 
(písmena d)), střídavě „vlevo“ a „vpravo“ od českého
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1

                                                  2                       3

                                               4                             5

                                              6                               7

                                           …                                 …

a větší sudé množství podle písmena c)

                                                        1           2

                                                  3                       4

                                               5                             6

                                              7                               8

                                          …                                 …

POZNÁMKA

Poslední případy jsou příkladem vlajkového půloblouku. Tyto i jiné, zde neuvedené spe-

ciality – vlajkový oblouk (se středním stožárem či bez něj), vlajková alej (levostranná, 

pravostranná či oboustranná), vlajkový les – řeší literatura [1].

Obecné pořadí vlajek/praporů je: naše státní – cizí státní – našeho kraje 
– cizí provincie – naší obce/našeho města – cizí obce/cizího města (– pra-
por diecéze, jen v interiéru) – naší organizace – mezinárodní organizace 
– cizí organizace – pořádané akce – mecenáše, donátora, sponzora (viz 
stránka 12) – místa konání, například hotelu (– česká státní, na přebývají-
cí žerdi). Jsou-li všechny reprezentované státy členy Evropské unie, pak 
evropská unĳ ní se umístí jako poslední za státními (tedy ne vždy vůbec 
poslední).

Vlajkové a praporové stožáry a žerdi musejí být od sebe vzdáleny více 
než o délku vlajkového/praporového listu. Minimálně tuto vzdálenost 
dodržují též od nejbližších pevných prvků jako zdí, lamp, zábradel.
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Je-li průčelí budovy, a tedy skupina stožárů pohledově rozčleněna pev-
ným prvkem rostlinným (stříhané stromoví, lípa svobody) či architek-
tonickým (socha, fontána), pak buď na obou stranách zdvojíme jinak 
shodně vyvěšené vlajky, anebo na čestnou stranu („levou“, heraldicky 
pravou) rozmístíme své, domácí a na druhou cizí, hostovy.

Totéž učiníme, pokud je osamocená žerď umístěna před vchodem, tedy 
středově, a to výše než ostatní, postranní. (První) českou státní vlajku/
/český prapor umístíme na ni.

Pro účely vlajkoslávy zdobíme prapory, nebo vlajkami jen hlavní úřední 
sídlo, a pokud to poměry dovolují, letištní salonek či nádražní budovu. 
(Srovnej stránka 20 a 21.) Na samostatnou rezidenci (vilu) umístíme jedi-
ný prapor, hostův, a to obvykle státní; na hotelovou rezidenci jej necháme 
umístit mezi ostatní, hoteliér by měl respektovat pořadí (stránka 43 až 45).

Procházejí-li delegace rozměrným vchodem – vestibulem, vstupní 
halou, bezpečně pochodným průjezdem – pak buď

 průčelně umístíme prapory, jak řečeno výše (stránka 44), či −
 postranně umístíme nejjednodušeji: po levici naše (domácí, české),  −
po pravici cizí (hostovy, zahraniční).

PŘÍKLAD

Nejpraktičtější je skupina týchž praporů, pokud ovšem jimi disponujeme. U za-

hraniční návštěvy bude tedy po levici řekněme dvojice našich a po pravici dvojice 

jeho národních praporů.

V interiéru do jediné tuleje osadíme český prapor, do dvou český na čest-
né (pohledově levé) a cizí státní/národní na druhé místo (viz též strán-
ka 40). Ve vícenásobné tuleji můžeme duplikovat průčelní umístění, ve 
dvou vícenásobných tulejích dvě skupiny stejných – našich a jeho – pra-
porů (viz minulý odstavec).

Stožár je samostatně stojící nosič vlajky. Žerď je nesamostatný, obvykle 
ve stěně budovy zakotvený nosič vlajky; dále tak označujeme nosič pra-
poru. Tulej (tulejka) je (menší) trubkovitý úchyt praporu. Vše nechť je 
v bezvadném, udržovaném stavu – vlajková lanka promazaná olejem, 
stožáry natřené nejlépe bíle.
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5.2 Vlajky a prapory

POZNÁMKA

Klasická úprava vlajkového stožáru je nejvděčnější: kulatý hladký, v celé délce téhož 

průměru, nahoře s makovicí (možná zlacenou) kryjící horní kladku, s dolní kladkou 

nanejvýš na kliku jištěnou zámkem. Pár kladek bude na stožáru upevněn od směru 

převládajícího větru.

Zatímco vojenský prapor či jiné prapory vzdávají poctu skloněním před 
hlavami států nebo při státním a vojenském pohřbu, státní prapor nese-
ný na žerdi se nikdy sklonit nesmí. (Praporový pozdrav viz oddíl 2.2, 
písmeno e); stránka 22.)

Je-li státní prapor nesen v čele průvodu, skupiny občanů nebo vojenské-
ho tvaru, jsou kolemjdoucí občané povinni mu projevit úctu zastavením 
chůze a smeknutím, stejnokrojovaní občané zdraví podle předpisu – viz 
oddíl 2.2, písmeno d); stránka 22.

Je-li nesen i prapor jiný, musí být vždy vlevo od praporu českého ve 
směru pohybu průvodu. List praporu nesený vodorovně má žerďový 
okraj – u českého tedy modrý klín – vpředu a čestnou stranu – u českého: 
bílé pole – vpravo.

PŘÍKLAD

Efektní a historické svislé upevnění praporového listu na pomocné ráhno vytváří 

typologicky jiný materiál, korouhev. Je nevýhodná, protože list je trvale svislý, 

a tedy pro jiné listy než souměrné podle delší osy hůře srozumitelný. Není žádou-

cí, neboť se přetáčí, čemuž nesmíme čelit uvázáním dolního okraje či dokonce 

jeho zauzlením okolo žerdi.

Závěrem tohoto pododdílu upozornění na dvě tvarově-barvové chyby. 
Vlajka je modrá až ke své žerďové hraně, jakkoli se dnes často vyrábí fi lm-
tiskem – nesmí tedy být připevňována za jakousi jinak barevnou (obvykle 
bílou) fazetu, byť shodnou s barvou žerdi. Prapor je na žerď nasunut tak-
zvaným tunýlkem, přirozeně modrým; ten se ovšem při zpodobení listu 
nezobrazuje, trojúhelný klín nesmí nabýt tvaru jakéhosi pětiúhelníku.


