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 K následujícím vlajkám přiřaď stát a doplň 
chybějící pole 
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Podle charakteristik poznej vlajku 

Tato vlajka má od 7. dubna 1992 podobu červeného 
obdélníka o poměru stran 5:7, na kterém je umístěn 
dvouhlavý orel černé barvy. Tradice vlajky vychází z 
dob národního hrdiny Skanderbega (pol.15. stol.). V 
dobách komunistické vlády (1946 - 1992) byla nad 

orlem umístěna zlatě lemovaná červená hvězda. 



Vlajka má tři svislé pruhy, tmavomodrý, žlutý a 
červený. Národní barvy se objevují již od 

roku 1834. Jsou to barvy Moldávie (modrá a 
červená) a Valašska (modrá a žlutá), spojené 

roku 1848 do modro-žluto-červené trikolory s 
horizontálním uspořádáním pruhů. Vlajka je velmi 
podobná vlajce Čadu, která užívá o něco tmavší 

odstín modrého pruhu. 



Vlajka je horizontální trikolóra tří 
barev, modré, černé a bílé. Poměr stran vlajky je 7:11. 
Po vyhlášení nezávislosti země 21. listopadu 1918 byla 
zavedena modro-černo-bílá vlajka, jejíž původ sahá do 

roku 1881, kdy bylo založeno studentské 
sdružení Vironia v Otepää.  Po obsazení 

země sovětskými vojsky 21. června 1940 byla vlajka 
nahrazena červenou vlajkou s nápisem ENSV a použití 
dosavadní vlajky bylo zakázáno.  Až 8. května 1990 se 

modro-černo-bílá trikolóra opět stala státní vlajkou 
státu 



Vlajka má podobu obdélníku s poměrem stran 1:2. 
Vlající část listu tvoří středně modrý svislý pruh. Ve 

střední části je žlutý rovnoramenný 
pravoúhlý trojúhelník přiléhající svými odvěsnami k 

modrému pruhu a hornímu okraji vlajky. Žerďová část 
je středně modrá se sedmi celými hvězdami a dvěma 

půlhvězdami podél přepony trojúhelníka. Vrcholy 
trojúhelníka mají symbolizovat tři národy. Na vlajce je 

užito barev, které jsou spojovány s neutralitou a 
mírem: bílá, modrá a žlutá. 



Vlajka má tři vodorovné pruhy, červený, bílý a 
světle modrý, jejichž barvy jsou odvozené ze 

státního znaku. Do roku 1890 byla téměř shodná 
s vlajkou Holandska, se kterým byla země v 
letech 1815 – 1890 spojená personální unií. 

Potom byla zavedená modrá ve světlejším odstínu, 
aby se od sebe obě vlajky více odlišily. 



Vlajka má tři vodorovné pruhy v barvách červené, žluté a 
červené (1:2:1) a je odvozená ze středověkého aragonského 

znaku. znak z roku 1981 má čtvrcený štít, ve kterém jednotlivá 
pole reprezentují Kastilii (v červeném poli zlatý hrad), León (ve 

stříbrném poli červený, zlatě lemovaný lev ve 
skoku), Aragonii (ve zlatém poli čtyři červené pruhy) 

a Navarru (v červeném poli zlatý řetěz). Zespodu vsunuté 
stříbrné pole s granátovým jablkem v přirozených barvách 

patří Granadě. Modrý srdcový štítek s červenou bordurou a se 
třemi zlatými liliemi (2+1) náleží vládnoucí dynastii. Nad štítem 

je královská koruna, která se opakuje ještě nad levým 
stříbrným sloupem doprovázejícím štít, zatímco nad pravým 

sloupem je císařská koruna. Herkulovými sloupy 
reprezentují Gibraltar a Ceutu, jsou ovinuté červenými stuhami 
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