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 Začíná se formovat za vlády Bořivoje a 
Ludmily 

 Bořivoj - první kníže z rodu Přemyslovců 

 Po rozpadu Velkomoravské říše  

 Začátek 10. stol. Počátky českého státu 



 Pro vznik ČSR byl rozhodující výsledek 1. 
světové války 

 28. října 1918 vznik samostatného 
Československa 

 První prezident Tomáš Garrigue Masaryk 

 



 Po rozdělení Československa 

 Vznik České a Slovenské republiky 

 1. ledna 1993 

 Historické části : Čechy, Morava, Slezsko 

 



 Státními symboly České republiky jsou velký a 
malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, 
vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a 
státní hymna. 

 dalšími neoficiálními symboly naší Vlasti je i 
Lípa srdčitá a korunovační klenoty. 
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-Dvouocasý lev, červeně šachovaná a     
  černá orlice  
-nalezneme  ho na stěnách řady budov 
institucí a úřadů,  
  na českých bankovkách, policejních 
uniformách a také na   
  prezidentské standartě. 

Malý státní znak se vyskytuje na stěnách 
některých institucí a hlavně na razítkách 
škol či na důležitých listinách (např. 
vysvědčení). 
Český lev je na rubu České koruny. 





S pečetí se setkáme především na velice 
speciálních a důležitých obálkách, 
diplomech a vyznamenáních a to jen v 
mimořádných případech. 



 http://vlast.cz/hymna-ceske-republiky/ 

 

 Známá slokou z písně z hry Josefa Kajetána 
Tyla Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka 

 

 hudbu složil František Škroup. 
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Uloženy na Pražském hradě, v 
chrámu sv. Víta 

Svatováclavská 
koruna, 
Královské 
žezlo, 
Královské 
jablko, 
Korunovační 
plášť, meč a 
kožená 
pouzdra. 



 Počátky českého státu 10. stol. 

 První kníže Bořivoj 

 Vznik ČSR – 28. 10. 1918 

 První prezident : Tomáš Garrigue Masaryk 

 Vznik České republiky 1. ledna 1993 

 Státní symboly: velký a malý státní znak, 
prezidentská standarta, státní pečeť, státní 
hymna, státní vlajka 

 





 http://cr.ic.cz/index.php?clanek=pocatky&dir=premyslovci&menu=premyslovci 
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slovanska_trikolora.jpg 
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlajka_prezidenta_republiky.png 
 http://iuridictum.pecina.cz/w/%C4%8Cesk%C3%A1_republika 

 
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maly_statni_znak.PNG 
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sceptre_and_Orb_and_Imperial_Crown_of_

Austria.jpg 
 

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

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masaryk_kulaty.png 
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morava_a_%C4%8Cesk%C3%A9_Slezsko,_a

_odchyln%C3%A9_hranice_moravsk%C3%A9_a_%C4%8Desk%C3%A9_c%C3%ADrkev
n%C3%AD_provincie.png 

 http://pixabay.com/cs/lusky-lipov%C3%BD-kv%C4%9Bt-linde-zimn%C3%AD-linde-
55862/ 
 

 Práci jsem vypracovala samostatně. 
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