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     7.2.1 Československé státní symboly aj.  

 

     Hlavním městem Československé republiky se samozřejmě stala Praha. Prezident sídlil na 

Pražském hradě. Tomáš G. Masaryk získal slovinského architekta Jože Plečnika k tomu, že 

úpravami a dostavbami hradní areál revitalizoval (1921 – 1932). Plečnik mj. doplnil Hrad 

stavebními prvky, které odkazují na antické Řecko – pravlast demokracie –, a zmírnil tak 

monarchistický ráz celého hradního objektu. Prezidentskými letními sídly se staly v r. 1921 

středočeský zámek Lány (s oborou v loveckém revíru středověkých českých králů) a v r. 1923 

západoslovenský zámek Topoľčianky.  

 

     Státní znak (malý státní znak) byl odvozen od erbu českých králů. Stříbrný dvouocasý lev ve 

skoku se zlatou korunou a na červeném pozadí měl ovšem nyní přidán srdeční štítek se znakem 

Slovenska. Velká podoba znaku obsahovala erby všech zemí, z nichž se Československo skládalo, a 

původně husitské heslo Pravda vítězí, které se nyní dostalo také na prezidentskou standartu (vlajku).     

     Státní vlajka byla totožná s dnešní vlajkou České republiky. Horní bílý a dolní červený pruh 

jsou odvozeny z tradičních českých heraldických barev (stejné ovšem mají i Poláci), modrý klín – 

v evropské vlajkové tvorbě zcela unikátní – byl doplněn z estetických důvodů (sahá do poloviny 

délky vlajky). Vlajka má poměr stran 2:3, při svislém zavěšení je červený pruh vpravo.   

    Státní hymna měla 2 části: českou tvořila jedna sloka populární obrozenecké písně Kde domov 

můj (text Josef Kajetán Tyl, hudba František Škroup; z divadelní hry Fidlovačka, 1834), slovenskou 

část tvořila sloka z písně Nad Tatrou sa blýska (text Janko Matúška na lidovou melodii, 1844). Pro 

české Němce existovala i německá verze (Wo ist mein Heim, mein Vaterland…).      

 

Plečnikův žulový obelisk se svatojiřskou kašnou na Pražském hradě / Malý 

státní znak / Státní vlajka / Mince 1 Kč (průměr 25 mm)  

 

  

 

 

 

 

 

      

 

     Měnová jednotka nesla vžitý monarchistický název koruna, který se používal již za Rakousko-

Uherska; nyní to ovšem byla koruna československá (Kč), která se dělila na 100 haléřů. 

     Autorem prvních československých poštovních známek byl proslulý secesní výtvarník Alfons 

Mucha: jejich motivem byly Hradčany.  
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