
V letošním roce stého výročí vzniku republiky 28. října 2018  

si nepřipomínáme jen události 20. století, ale i celou tradici 

„tisícileté“ státnosti (28. září) a nerozlučný svazek našich 

historických zemí, Čech, Moravy a části Slezska. Vyzdobte 

hrdě naši zem, město, městys, obec, spolek, společnost, 

firmu, úřad, instituci i domov originálně zpracovanými 

vlajkovými křídly, v jejichž grafice se odráží naše státní 

symbolika. Tyto beach vlajky využijete nejen v den státního 

svátku, ale i při dalších celorepublikových, krajských nebo 

místních oslavách. Vlajková křídla jsou tvořena našimi 

unikátními historickými státními barvami v daném 

čestném pořadí, které nás provází nejenom od vzniku 

moderní demokratické republiky, ale de facto od počátků naší 

státnosti.  Vlajková křídla nabízíme ve 2 velikostech a 

kromě předchystané grafiky na nich může být vyobrazen 

znak a název obce či města, hasičský znak, logo firmy atd. 

 

Ceny vlajkových křídel 100 let republiky: 

       *Všechny výše uvedené ceny bez DPH 21 %. 

 

Vlajková křídla pírko M 

Vlajkové křídlo, tvar pírko 

(grafika dle výběru) 
1 ks 3 ks 5 ks 10 ks 

Velikost M, výška 290 cm 2 560,- 2 070,- 1 850,- 1 660,- 

Velikost L, výška 405 cm 3 130,- 2 570,- 2 230,- 1 990,-  



Vlajková křídla pírko L 

 

Přes všechny překonané překážky uplynulého tisíciletí tak trvá nezlomná jednota 

nejen našich zemí, ale i našich výsostných barev, což je vpravdě unikátní odkaz 

generací našich předků, který hrdě neseme a máme neposkvrněný předat svým 

potomkům. Připomeňme si tedy i těmito vlajkovými křídly naši státnost 

a sepětí s klíčovými okamžiky našich dějin a vytvořte tak  působivou 

vlajkoslávu.  

 

Vyberte si příslušenství k vlajkovým křídlům: 

 

Eko deska s rotátorem (pro venkovní užití i do interiéru): 

 Rozměr: 33 × 33 cm, váha: 5 kg, cena: 470,- Kč  

 Rozměr: 45 × 41 cm, váha: 13 kg, cena: 950,- Kč 

 

Křížový stojan (vhodný do interiéru): 

 Rozměr: 72 × 60 cm, váha: 2,8 kg, cena: 590,- Kč 

 

Jehla s rotátorem (pro venkovní užití, do země, trávy apod.): 

 Rozměr: 60 cm, váha: 0,5 kg, cena: 250,- Kč 

 

Fasádní držák (nebo jako jehla do země, A-rovný, B-úhel 

sklonu):  

 Rozměr: 53 cm, váha: 0,7 kg, cena: 390,- Kč 

* Všechny výše uvedené ceny bez DPH 21 %. 

 

Termín dodání do 7-10 dní od objednání a schválení předvýrobních 

grafických návrhů. 


