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K NEDOŽITÝM OSMDESÁTINÁM JI ÍHO TENORY 

 
V tomto roce (19. b ezna) si p ipomínáme nedožité 80. narozeniny Ji ího Tenory a já si 

navíc p ipomínám 20. výro í vým ny našich dopis . Ve svém prvním dopise, napsaném 22. ledna 
1989, m  požádal o n jaké informace ke zpráv , kterou jsem v roce 1981 uve ejnil ve 
Flaggenmitteilungen . 71, vydávaných dr. G. Matternem; týkala se standart a plamen  
používaných rumunským námo nictvem. Sou asn  mi navrhl, abychom si psali francouzsky. Tak 
za ala naše vzájemná korespondence trvající 17 let, zahájená ješt  v é e N mecké demokratické 
republiky. Vídali jsme se asto na každoro ních setkáních n meckých vexilolog , n kdy  mne 
navštívil doma a jednou jsem pobyl v jeho dom  v Berlín . 

B hem t chto setkání jsem nabyl velkého respektu k jeho vexilologické práci, zejména 
pokud jde o výzkum a zp ístupn ní informací o mnoha nových vlajkách, které se objevily 
v bývalých komunistických státech. Jeho znalost eštiny, ruštiny, francouzštiny, angli tiny a 
dalších jazyk  (o n m in  nemluv ) p edstavovala velký vklad do jeho studia vlajek, jakož i velký 
p ínos pro vexilologii obecn . Byl tak odpov dný a tak precizní ve svých bádáních, že do n m iny 
i francouzštiny p eložil nes etné zákony o vlajkách a znacích, které byly vydány v bývalém 

komunistickém sv t . Tenorovy p eklady p edstavovaly velký p ísp vek vexilologii. Proto jsem 
vždy s velkou nedo kavostí otevíral jeho bulletin Das Flaggenkabinett informiert, kde jsem 
objevoval tyto nové symboly. 

Osobn  jsme se potkali poprvé v Barcelon  v r. 1991 a v našich setkáních jsme 
pokra ovali, což samoz ejm  prohloubilo naše vztahy. Protože jeho druhá žena byla N mka, 
p est hoval se Ji í do Berlína a po pádu berlínské zdi se rozhodl p ijmout n mecké ob anství. Jeho 
nový pas i skute nost, že m nou jeho domácnosti se stala západon mecká marka, resp. pozd ji 
euro, mu p inesly možnost asto cestovat mimo hranice bývalého komunistického bloku. Setkali 
jsme se znovu v r. 1997 na kongresu v Kapském M st , kde jsme dokonce  spolu bydleli, ale naše 
osobní vztahy se významn  prohloubily v r. 1999. Krátce p ed zahájením mezinárodního kongresu 
v kanadské Victorii se Ji í dov d l o mém plánu na cestu kolem sv ta po skon ení tohoto setkání. 
P vodn  jsem cht l jet sám, ale on tak naléhal, že jsem nakonec souhlasil s návrhem, abychom jeli 
spolu. Naše cesta byla skv lá a Ji í mi p ipomínal mladíka objevujícího sv t, i když jeho nadšení 
bylo kroceno jeho striktním trváním na pravidlech, jak ho tomu nau ila komunistická výchova. 
Když jsem naplánoval harmonogram n jakých návšt v, nesouhlasil s tím, že jsem zm nil jejich 
po adí s ohledem na místní situaci i nep edvídatelné okolnosti. O tom se mnou pak dlouze 
diskutoval. Byl také velmi opatrný na vydání. Kdykoliv jsme opoušt li n jakou zemi, dbal na to, 
aby veškerá místní m na byla utracena nebo konvertována ve m nu p evoditelnou, což ovšem 
asto nebylo možné. Totéž se týkalo benzínu v najatém automobilu! Tato jeho akurátnost byla 

jeho nejhorší vlastností a asto mu také p inášela potíže. Na druhé stran  byl velmi nadšeným 
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cestovatelem, který obdivoval krajinu, zajímal se o památky, rád se bavil s místními obyvateli a 
cenil si zp sobu, jakým jsem náš výlet organizoval. Proto mne vždy doprovázel na sch zkách, 
které jsem si domluvil s ministry, guvernéry i editeli muzeí, a t šil se na setkání s nimi. Nebylo 
to vždy pro mne jednoduché, protože n kdy jsem cht l z stat sám, ale pochopil jsem pozd ji, že 
se Ji í bál nebo byl zneklidn ný, když n kde z stal osamocen. Když tak dlouho s n kým cestujete, 
je pot eba si asem vyhradit ur ité soukromí a osobní volný as, íkal jsem mu, on to ale 
neakceptoval. N kolikrát se proto dostal do stresu a já bych rád p ipomn l pár takových okamžik  
b hem naší cesty kolem sv ta. 

V srpnu 1999  jsme p ilet li na mezinárodní letišt  v Honolulu na Havaji, kde nás zástupce 
naší cestovní kancelá e informoval, že musíme p ejít na jiné letišt . Nejprve jsme díky tomu 
nestihli navazující let, protože zástupce nev d l, že došlo ke zm n  asu odletu! Prošli jsme 
pasovou kontrolou a místním okružním vlá kem se vydali na místo našeho odletu. Krátce p ed 
tím, než jsme m li nastoupit na palubu letadla, Ji í zjistil, že mu chybí pen ženka se všemi pen zi, 
letenkami na naši cestu kolem sv ta, jakož i jeho palubenka! Umíte si jist  p edstavit, jak se cítil, 
jak byl roz ílený! Okamžit  se okružním vlá kem vrátil na místo pasové kontroly, kde irou 
náhodou ztracenou pen ženku se všemi doklady našel. Vrátil se p esn  na as našeho odletu a byl 
poslední, kdo do letadla nastoupil! 

V Suv  na Fidži jsme se jednou protla ovali davem melanéského obyvatelstva na místním 
trhu, což byl jeho první kontakt s domorodci a tak ho stresoval, že se za al roz ilovat, pro  se tak 
zdržuji s fotografováním tržišt . Ve skute nosti se bál o sv j život! Když jsme se však pozd ji 
díky uctivé žádosti dostali do prezidentského paláce, kde jsme si mohli vyfotografovat dosud 
neznámou prezidentskou autostandartu, sám uznal, že se slušností lze usp t i tady. Proto už i 
p evažování cestujících, které jsme poprvé zažili v samojské Apii, odkud jsme cht li let t na 
Americkou Samou, nebo  vedle limit  váhy pro zavazadla tady platila i váhová omezení pro tlusté 
Samoánce, vzal sportovn . 

Díky jeho obavám porušit zákazy, jsme strávili více než hodinu pokusy tajn  
vyfotografovat neznámou maorskou vlajku, visící p ed novozélandským parlamentem. Byla 
bohužel tak t žká, že nevlála tak, aby naše pokusy získat detailní vyobrazení byly úsp šné. A 
p itom sta ilo, když jsme si p i opoušt ní areálu parlamentu post žovali jeho hlída i, jaká je to 
škoda, že ta vlajka nevlála. „Žádný problém!“ odpov d l ten dobrý muž a sám nám vlajku sejmul, 
abychom si ji mohli vyfotografovat, jak jsme pot ebovali. 

Vzpomínám si, jak jsem v Bruneji d lal všechno pro to, abych si mohl prohlédnout sbírku 
více než sta knížecích vlajek vystavených v Královském muzeu a získal povolení k jejich 
vyfotografování. Když jsme navštívili muzeum poprvé, museli jsme si sundat boty a nechat je 
p ed vstupem, jako bychom vcházeli do n jaké mešity. P íští den jsem si sjednal návšt vu u 
editele muzea, sídlícího mimo areál, a s Ji ím se ráno domluvil, že se sejdeme až v muzeu. Že 

jsem uvnit , prý pozná podle toho, že moje boty budou zase ležet p ed vchodem. S tím jsme se 
rozešli. Po dlouhém p emlouvání mi editel dal souhlas k po ízení fotografií, který dosud 
neobdržel žádný vexilolog, ba ani sám William Crampton p ed n kolika lety. Se svým idi em a 
sekretá kou, která mi m la pomoci s fotografováním, m  editel dokonce poslal do muzea ve 
služebním autu. Jako oficiální návšt va a nikoliv adový návšt vník jsem projel hlavní branou, ale 
s botami na nohou! Ji í si tak bohužel nemohl fotografie hledaných vlajek po ídit, protože když 
nevid l mé boty p ed vchodem p i svém p íchodu, disciplinovan  se oto il a odešel. Nakonec jsem 
ho uklidnil, když jsem mu dal kopie fotografií, které jsem po ídil sám. 

Ji ího živý zájem o jazyky se odrazil i v p íhod  v Singapuru. P ivítal nás tam editel 
továrny, který se p átelil s otcem jednoho z mých student , a dal nám k dispozici i sv j mercedes 
s idi em, abychom si mohli prohlédnout m sto pohodln . Šofér nás nakonec z jeho p íkazu 
pozval na ob d do restaurace a Ji ího obdaroval malajsko-anglickým slovníkem, protože se ho 
celou cestou vyptával na r zné výrazy a fráze v malajštin . Ji í byl tímto dárkem velmi p ekvapen, 
obdobn  jako na Srí Lance, kde se setkal s panem Kumaranem Fernandem ze Srílanské 
vexilologické spole nosti, o kterém se domníval, že v bec neexistuje!  

Nejhorší chvíle jsme ale prožili v Abu Zabí, kde jsem si vyfotografoval znak místní policie 
na její služebn , což je tam trestné, a skon il jsem na n kolik hodin ve v zení. Ji í a srílanský idi  
našeho auta d lali všechno proto, aby mi opat ili do v zení vodu a n jaké jídlo. Pozd ji, když jsem 
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byl p evezen jinam, dokonce ob tav  našli místo, kde se nacházím. Byl jsem velmi š asten, když 
jsem je znovu uvid l, protože více než hodinu jsem byl sám, nev d l jsem, kdy m  pustí a jestli se 
mi poda í Ji ího v neznámém m st  znovu nalézt. Poté, co z nás opadl strach, se však Ji í na mne 
roz ílil, protože jsme za projíž ku autem po m st  zaplatili „majlant“ a nakonec toho kv li mé 
nezodpov dnosti vid li jen málo! 

P esto mi znovu zavolal, když jsem se r. 2005 rozhodl jet do Buenos Aires, aby mne 
poprosil, zda by mohl jet se mnou. Protože však na rozdíl ode mne mohl cest  v novat jenom dva 
m síce, musel mne opustit již v Melbourne. I tak jsme toho zase dost užili. 

Na Velikono ním ostrov , souostroví Vanuatu a na Nové Kaledonii jsem se snažil získat 
informace o místních vlajkách, což nebylo ob as v bec lehké, a my museli tvrd  diskutovat 
s místními ú ady, zejména s t mi vojenskými. P ítomní hodnostá i nám necht li vlajky ukázat a 
vymlouvali se na vyšší d stojníky, od kterých k tomu nemají svolení. Musel jsem proto ob as 
uklid ovat Ji ího agresivní reakce, s nimiž odpovídal na neochotu ú edník . Vysv tloval jsem mu, 
že nejsme doma, kde bychom si mohli st žovat, a že musíme respektovat rozhodnutí místních lidí. 
Usiloval jsem o získání povolení k fotografování, nikoliv o to, aby nás vyhodili z kancelá e! 

Na Cookových ostrovech jsme se zú astnili n kolika ned lních mší v r zných kostelech. 
Bylo to krásné, všichni farníci byli od ni v bílém a pozvali nás i na spole ný ob d, který 
následoval po mši. P i jedné takové p íležitosti se nám dokonce dostalo cti políbit manželku 
zástupce britské královny na ostrovech! V d l jsem, že p edek sou asné královny Rarotongy 
obdržel v r. 1888 od Brit  n jakou vlajku, a smyslem mé návšt vy souostroví bylo zjistit, o jakou 
vlajku šlo. Našt stí královna tuto vlajku, jež nebyla dosud nikde publikována, ješt  m la. Ji í byl 
hrdý na to, že ji jako první identifikoval jako vlajku britských lodivod , na kterou n jaký námo ní 
d stojník nakreslil tvá  královny Viktorie p ed tím, než ji v noval královn  Makea Ariki. 

P i naší druhé cest  kolem sv ta však Ji ího nejvíce vyvedly z míry bezpe nostní kontroly 
na letištích, zejména musel-li si p i nich zouvat boty, vytahovat z kalhot pásek a další drobnosti po 
kapsách, které hlasit  zvonily p i každém pr chodu rámem. M l totiž na svých botách speciální 
podrážky vyztužené kovovými plátky. V d l sice, že tedy bude vyzván t p i každé kontrole, ale 
nesouhlasil s tím, že si je musí po ád sundávat.  V Sydney byl tak úto ný na policistu, který ho 
vyzval k zutí bot, že ho insultoval. O Austrálii prohlásil, že je to komunistická zem , což byla pro 
policajta ta nejv tší urážka! Vedle stojící policistka m  požádala, abych p im l svého p ítele, aby 
zav el ústa, nechce-li být poslán do v zení. To byla poslední vášnivá diskuse, kterou jsem s ním 
m l. 

Jeho vitalita i dobré zdraví, které prokázal p i spole ném výletu po Oceánii v r. 2005, m  
ukolébaly tou m rou, že zpráva o jeho náhlé smrti 29. b ezna 2006 m  doslova šokovala. To p eci 
nem že být pravda! Vždy  tak asto a dlouho cestoval od pádu zdi odd lující Východ od Západu! 
Jak moc byl spokojen na dvou cestách kolem sv ta, které jsme spolu podnikli! 

ekl jsem mu kdysi, že budu velmi rád, budu-li schopen takhle intenzivn  cestovat v jeho 
v ku. Nikdy jsem si nemyslel, že nás opustí tak brzy. Sbohem, Ji í! 

                               Michel R. Lupant 
(Z angli tiny p eložil J. Martykán) 
 
THE 80

th
 ANNIVERSARY OF THE LATE JI Í TENORA 

President of the FIAV reminds us of the 80th birthday of the late Ji i Tenora in 2009; he personally 
also celebrates the 20th anniversary of their first exchange of letters. He mentions his great respect 
for Tenora´s vexillological work especially for his research and translations about  new numerous 
flags from  former communist states. His knowledge of many languages, Czech, Russian, French, 
English and others gave him a great asset in the study of flags for the benefit of vexillology.  Ji í 
was so serious and so precise in his researches. He translated numerous laws on flags and coats 
of arms which appeared in the former communist world into German and French. It was his great 
contribution to vexillology. Michel Lupant further mentions some events those passed during their 
trips around the world they both enjoyed after vexillological congresses held in Victoria (Canada) 
and Buenos Aires in 1999 and 2005 respectively. 
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Aleš Brožek 
 

ANTON BLASCHKA A JEHO VEXILOLOGICKÉ AKTIVITY 
 

Anton Blaschka (obr. 1) pat í mezi neprávem zaml ované vexilology, kte í p sobili 
v eskoslovensku do roku 1945. O jeho aktivitách na poli státní heraldiky se zmi uje patrn  
pouze Milan Hlinomaz (1), když píše, že „nástupcem [Jaroslava Kursy] v posuzování 
nezávadnosti státních znak  se stal PhDr. Anton Blaschka, který se této agend  v noval po celou 
dobu trvání první republiky a nutno íci, že velmi erudovan …“. Ale ani M. Hlinomaz neuvádí 

Blaschkovy aktivity na poli vexilologie. Následující ádky se 
proto snaží toto opomenutí napravit. 

Anton Blaschka se narodil 7. íjna 1892 v Horní Brusnici 
p. 251 (2) v Podkrkonoší jako nejmladší ze t í d tí. Otec Josef, 

zam stnáním sedlák, i matka Anna, za svobodna Kratky, byli 
n mecké národnosti. P esto dali syna do obecné jednot ídní 
eské školy v sousedních Vidonicích (3), protože by cesta do 

n mecké školy trvala šestiletému chlapci na ja e 45 minut a 
v zim  ješt  déle. Ve svém odd lení byl A. Blaschka nejlepším 
žákem, toužil po studiu na st ední škole, a když se za n ho 
u itel p imluvil, rodi e mu dovolili, aby navšt voval 
gymnázium v Hostinném. I když zpo átku m l problémy 
s n meckým pravopisem, na konci prvního ro níku byl co do 
prosp chu druhým nejlepším z 53 žák . Dne 7. ervence 1913 
odmaturoval s vyznamenáním a za al studovat klasickou 
filologii (latinu a e tinu) na univerzit  ve Vídni.  

V úsp šném dokon ení vysokoškolských studií zabránila 

A. Blaschkovi válka, byl odveden a p i útoku na B lehrad 8. 
 íjna 1915 zran n. B hem dvoum sí ního lé ení v Szegedu si 
osvojil základní znalosti ma arštiny. V d stojnické škole 

v Budapešti si je v r. 1917 prohloubil do té míry, že dokázal p eložit adu pohádek a básní 
z ma arštiny do n m iny. Sedmim sí ní zdravotní dovolenou využil k absolvování dalších dvou 
semestr  na víde ské univerzit , ale pak byl op t odvelen do pole. Po skon ení války nemohl 
z finan ních d vod  pokra ovat ve studiu. Aby nebyl matce na obtíž, p evzal od 13. dubna 1919 
redigování týdeníku  Volksbote v Hostinném (4).  

Noviná ská práce ho zcela neuspokojovala, a proto v ervenci 1922 požádal o p ijetí do 
archivu ministerstva vnitra (AMV). Usp l až 30. prosince 1922, kdy nastoupil jako ekatel na 
místo aktuárského ú edníka v XI. t íd . Mezitím se stihl  oženit 12. zá í 1922 v Horní Brusnici s 
dvacetiletou  Karolinou, rozenou Munserovou (5).  Vedle práce v archivu dokon oval od 1. íjna 
1922 do 15. února 1924 studia na n mecké univerzit  v Praze. Zatímco rodina (v r. 1923 se 
narodila dcera Elisabeth, v r. 1926 dcera Edeltruda) bydlela  v Horní Brusnici, A. Blaschka trávil 
dny v Praze v knihovnách a archivech, protože v pražském byt  mohl jen p espávat. Pozd ji mu 
kolega z archivu dr. Gustav Pirchan prop j il pokoj pro služku, ale i odtud se musel po 30 
m sících vyst hovat. Poté bydlel v malém pokoji v Nerudov  ulici (6).  

Brzy se stal A. Blaschka díky svému chování podobn  jako Jaroslav Kursa oblíbencem 
editele archivu Ladislava Klicmana. Ten v roce 1923 upozor oval na jeho vytrvalost, 

neoby ejnou sv domitost a  velmi dobrou znalost eštiny, v dalších letech pak na mraven í píli a 
vzácnou ochotu ve služb . V roce 1924 o n m napsal, že má vzorné chování a že je stejn  oblíben 
jak u eských, tak n meckých ú edník  (7).  

Po získání doktorátu z filozofie 11. ervna 1926 za al A. Blaschka v archivu vy izovat 
náro n jší úkoly. Patrn  první vexilologickou aktivitou bylo stanovení m stských barev Nýrska. 
Asi se již nepoda í zjistit, pro  sd lení „Podle [erbu] byly by m stskými barvami obce Nýrska 
ervená vespod a bílá (st íbrná) svrchu (jako zemské barvy eské)“ formuloval A. Blaschka a ne 

Obr. 1 
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J. Kursa. Je možné, že v tom hrála roli národnost tazatele  ( ídící u itel z Nýrska Josef Blau byl 
N mec), as (14. erven 1927) a zp sob podání dotazu (ústní) (8).   

Po složení aktuárských zkoušek 17. dubna 1928  byl A. Blaschkovi prop j en od 1. kv tna 
1928 titul aktuárský adjunkt v 7. platové stupnici a tomu odpovídala i náro nost p id lované 
práce. Protože J. Kursa erpal až do 29. zá í 1929 t ím sí ní zdravotní dovolenou (9), A. Blaschka 
sepsal místo n ho  31. ervence 1929 vyjád ení k m stským barvám Frývaldova. Doporu il v n m 
zm nit po adí pruh  na m stské vlajce  místo erné, zlaté a zelené, což si p álo m sto, na zelenou, 
ernou a žlutou (10). 

V kv tnu  1930 ministerstvo národní obrany (MNO) požádalo AMV, aby  posoudil návrh 
MNO na zavedení zvláštní vlajky pro vále né lodi. J. Kursa, kterému p íslušelo zpracování 
vyjád ení k takovým záležitostem, erpal od 5. kv tna do 1. ervna  ádnou dovolenou (11), a tak 
vyjád ení zpracoval místo n ho A. Blaschka. Návrhu MNO vytkl, že umístilo malý 
eskoslovenský státní znak do vlající ásti státní vlajky. Sám v ervnu 1930 navrhl dv  varianty:  

u první vložil malý státní znak p esn  do st edu vlajky, u druhé do horního rohu. MNO po 
posouzení Blaschkových variant nakonec dalo p ednost druhé variant  (12). A. Blaschku tedy  
m žeme ozna it za autora vlajky eskoslovenských vojenských plavidel. 

Po odchodu J. Kursy do d chodu požádal A. Blaschka 7. 11. 1930 o prop j ení 
uvoln ného místa s ú edním titulem koncipisty, k emuž došlo 1. 12. 1930. Po t ech letech (od 7. 
listopadu 1933) mu byl prop j en titul komisa e archivní služby v 6. platové stupnici a po složení 
archivní zkoušky v dubnu 1934 následoval titul vrchní ministerský komisa  v 5. platové stupnici 
od 1. ledna 1937  (13).  

V íjnu 1938 se A. Blaschka p ihlásil do služeb N mecké íše (14), p esto z stal ješt  ve 
stavu AMV a byl uvol ován pro speciální innosti (nap . od 1. prosince 1939 do 31. b ezna 1940 
plnil úkoly v n mecké archivní komisi). Rok 1940 mu p inesl n kolik úsp ch : od 1. ervna mohl 
užívat titul odborového rady ve 4. platové stupnici, 28. srpna se mu kone n  narodil syn (pok t n 
byl jménem Siegfried) a od 18. íjna byl jmenován docentem pro obor latinské st edov ké 
filologie na n mecké univerzit  v Praze. Dne 12. ervence 1941 byl povolán k inné vojenské 
služb , ale z ejm  kv li zran ním, která utrp l v p edchozí válce, nebyl poslán na frontu a místo 
toho pozd ji krátce pracoval ve vojenské knihovn  v Praze (v budov  dnešního VHÚ na Žižkov ). 
Od 1. ledna 1942 mu byl prop j en titul vrchního odborového rady ve 3. platové stupnici.  

Ze služeb AMV vystoupil A. Blaschka 24. ledna 1942, protože byl pov en ízením 
Zemského archivu poté, co byl bývalý editel B. Jenšovský zat en gestapem (15). Skon ilo tak 
jeho devatenáctileté p sobení v archivu ministerstva vnitra, b hem n hož zpracoval více než sto 
vyjád ení k vexilologické problematice. 

Nej ast ji se A. Blaschka vyjad oval k m stským vlajkám. Šel sice ve šlép jích J. Kursy, 
avšak dále rozpracoval a formuloval zásady pro tvorbu m stských vlajek (16). Byl proti pokládání 
m stského znaku na m stskou vlajku. Tento nešvar ozna oval za „nep im ené hromad ní 
souzna ných symbol “. M st m, která cht la použít m stský znak k výzdob , doporu oval, aby jej 
vyšila nebo vytiskla na bílou látku a použila jej vedle stejn  velkého státního znaku a po jeho 
heraldicky levé stran  (17).  

Vlajku chápal jako heraldickou barevnou zkratku (18) a její barvy odvozoval v souladu 
s heraldickými pravidly tak, že barvu štítu kladl dospodu a barvu figury nad ní. Preferoval 
bikoloru, a proto m l zpo átku výhrady ke st ekovské vlajce. Tu schválili st ekovští radní jako 
modrobílomodrou, A. Blaschkovi se zamlouvala vlajka modrobílá (19). V pozd jším období byl 
tolerantn jší a p ipoušt l i vlajky tvo ené t emi a ty mi pruhy. V p ípad  vlajky se ty mi pruhy 
preferoval st ídání dvou barev. Rozm ry m stských vlajek mohly být libovolné, jejich velikost 
však nesm la p esahovat velikost státní vlajky (20).  

Po p ijetí zákona 269/36 Sb. z. a n. aplikoval tyto zásady i na obecní vlajky. Po konzultaci 
s odborovým radou ministerstva vnitra JUDr. Karlem Drdackým totiž dosp l k záv ru, že o 
schválení znak  a vlajek mohou nyní žádat podle paragrafu 2 i obce (21). Jestliže do té doby 
doporu il žádost Zálezel zamítnout „z nedostatku právní kvalifikace, obec není m stem ani 
m stysem“ (22), od chvíle platnosti zákona 269/36 Sb. se již k  návrh m obcí stav l stejn  vst ícn  
jako k návrh m m st a m stys . Tak obci Jívová navrhl použít ty i pruhy, zelený, ervený, 
zelený a ervený, p ípadn  zeleno ervenou bikoloru nebo zelenožluto ervenou trikoloru (23). 
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Nezamlouvalo se mu však p ání Horní Krupky, která požadovala pouze vlajku. V té souvislosti 
poznamenal, že „mezi místními barvami a místním znakem je spojitost, ježto místní barvy (vlajka, 
prapor) jsou barevnou zkratkou místního znaku a t eba tudíž stanoviti p edevším nebo zárove  
místní znak“ (24). Z toho d vodu kritizoval, že v textu zákona 269/36 Sb. z. a n. se hovo ilo 
nejprve o vlajce a poté až o znaku. Pokud však nebyly známy barvy znaku, p ipustil, že podle 
barev vlajky mohou být upraveny barvy znaku (25). 

P i odvozování barev vlajky toleroval i výjimky. Jedním z d vod  pro n  mohla být 
podobnost s vlajkou sousedního státu. Zamítl bílozelenou vlajku Horní Krupky, protože by byla 
stejná jako saská vlajka (24). Stejn  tak zabránil zavedení ervenobílomodré vlajky pro 
D evohostice, protože by byla identická s moravskou vlajkou, a m ste ku doporu il bílomodrou 
bikoloru (26). Naproti tomu  schválil zelenobílo ervenou vlajku Frýdberku, aby vyhov l p ání 
m sta,  a jen poznamenal, že se tyto barvy vyskytují na ma arské vlajce (25). Zastupitele 
Frývaldova pochválil, že nezvolili žlutou a ernou bikoloru rakouské monarchie a že k t mto 
barvám p idali zelenou (27).  

V p ípad  vlajky Moravského Berouna nenamítal nic proti žlutozelené bikolo e, a koliv se 
zelená barva do ní dostala z barvy p dy berounského znaku. P ipoušt l, že je to „barva pod adné 
složky“, avšak vítal, že spodní pruh nebude modrý, t ebaže vzhledem k modré barv   štítu by m l 
být takový. Ve vyjád ení poznamenal, že „v tšina vlajek eskoslovenských m st vykazuje u spodu 
barvu modrou, což ovšem z d vodu rozlišení není p íliš výhodné“ (28). 

Ve výše zmín ném vyjád ení p ipomn l A. Blaschka, že do té doby nebyla ješt  
realizována akce registrování všech m stských znak  a vlajek republiky eskoslovenské. Tuto 
akci  doporu il v podání z 12. íjna 1935 a sliboval si od ní, že její „výsledek by nejen podal velmi 
žádoucí celkovou evidenci znak  a vlajek (barev) m st a m stys  eskoslovenské republiky, nýbrž 
by i ukázal p ípadné nedostatky i nesrovnalosti v užívaných m stských znacích a vlajkách, jež by 
bylo pak lze opraviti a uvésti na pravou míru“. Šestá otázka navrhovaného dotazníku m la znít 
„Jakých m stských barev užívá obec?“. Obec m la zárove  vyzna it, která z uvedených barev je u 
špi ky žerdi, a odpov  m la prost ednictvím okresních ú ad  zaslat do 31. b ezna 1936 (29). 
Když ministerstvo vnitra nereagovalo, A. Blaschka p ipravil další dopisy (30). N kolik etap 
soupisu nakonec prob hlo až v letech 1938 a 1939 a získané výsledky zpracovával krom  
A.Blaschky i další pracovník AMV Josef Hráský (31). K napravování nesrovnalostí v užívaných 
vlajkách však v dalších letech už nedošlo, protože ve vále né dob  byly jiné priority. 

A. Blaschka neusiloval jen o kodifikaci m stských znak  a vlajek, poci oval pot ebu mít 
k dispozici i údaje o podob  a p esných rozm rech vlajek cizích stát . Dne 24. února 1937 proto 
koncipoval dopis AMV, jímž se archiv obracel na ministerstvo zahrani ních v cí s prosbou o 
dodání po jednom závazném vzoru všech nyní platných státních znak  a vlajek, p edevším 
sousedních a spojeneckých stát . Ministerstvo zahrani ních v cí tehdy bylo pružn jší než 
ministerstvo vnitra p i podpo e soupisu m stských znak  a vlajek a výsledkem bylo, že v kv tnu 
1937 získal AMV vyobrazení vlajek a znak  z vyslanectví a konzulát  v Káhi e, Sydney a 
Kapském M st  (32). 

Mezi vyjád eními AMV, které vypracoval A. Blaschka, najdeme mnohé, kdy posuzoval 
vyobrazení eskoslovenské státní vlajky. Nap íklad k lístk m, vkládaným do obal  s okoládou 
firmy Otto Rüger z Podmokel, napsal: „obrázek [státní vlajky] nevyhovuje heraldickým 
požadavk m, nebo  podává státní vlajku zvln n , takže nelze posoudit délku klínu k délce celé 
vlajky; mimo to schází tinktura žerd “ (33), kresb  vlajky na obálce Kalivodova spisku Naše 
státní vlajka vytkl chybné šrafování (34). asto se vyjad oval k vlajkové etiket  i ke 
standardizaci barev eskoslovenské státní vlajky, p i níž spolupracoval s Josefem Hráským. Na 
telefonickou žádost vrchního komisa e Novotného sepsal A. Blaschka 6. listopadu 1936 
nej ast jší závady zjišt né p i posuzování státních znak  a vlajek. I po letech stojí za to si p e íst 
jeho poznatky, protože leckteré platí i dnes: „Na mnohých ú edních budovách se užívalo místo 
vlajek korouhví na rahnech. Vlajky pak nebývají dotaženy až pod knoflík, jímž je žer  ukon ena, 
po p . nebývají zajišt ny proti tomu, aby neklesaly p i nárazu v tru. Vlajky i prapory bývají stále 
ješt  navlékány tak, že u špi ky žerdi bývá barva ervená místo bílé. Žerdi bývají ozdobeny 
státními (národními) barvami v nesprávném po adí, jako se vidí nap . na budov  zemského 
vojenského velitelství v Praze, správné je po adí: bílá- ervená-modrá, p i emž je modrý pruh o 
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polovinu užší než bílý nebo ervený. Za pobytu J.V. krále rumunského byla na etných budovách 
státní vlajka eskoslovenská umíst na nesprávn  po heraldicky levé stran  vedle vlajky rumunské, 
kdežto musí býti správn  umíst na bu to výše než cizí vlajka nebo heraldicky vpravo od cizí 
vlajky. Na odznacích a firemních štítech, reklamách, po p . na obchodních papírech nesmí býti 
státní vlajka – p edpokládaje zásadní svolení povolaného  
ministerstva – p etišt na jakýmkoli textem, jak se to bohužel asto 
stává. Nesprávné je, dává-li se na prapory ješt  státní znak, t eba i 
správn  provedený. Na státní vlajce eskoslovenské je malý státní 
znak v p edním horním rohu vyhrazen vojenským plavidl m a nesmí 
ho tedy nikdy jiný na vlajce užívati ani p echodn .“ (35) 

Výtvarné nadání A. Blaschky (36) se projevilo v kresbách, 
kterými ilustroval n která vyjád ení, aby jeho doporu ení byla 
názorn jší. Vexilologa zaujme mimo jiné návrh znaku Hulína (37), 
kde do n kterých variant zakomponoval A. Blaschka eskoslovenskou 
státní vlajku (obr. 2), i návrh odznaku pro eskoslovensko-
jihoslovanskou ligu v Praze (38), v n mž rovn ž užil kresbu státní 
vlajky (obr. 3). 

V bohaté publika ní innosti A. Blaschky však nalézáme málo text , v nichž by se zabýval 
vexilologickými otázkami. Zmínit je t eba jeho lánek o chodském praporu (39), v n mž upozornil 
na zjišt ní kolegy z AMV Františka Roubíka, že Chodové zpo átku užívali na praporu pár 
plst ných bot. Tento jev dával A. Blaschka do souvislosti s praporem hnutí Bundschuh 
v jihozápadním N mecku v  16. století. Zajímavá je i Blaschkova recenze Erbovní knížky na rok 
1936 (40), protože v ní zmínil, že K. Schwarzenberg kritizoval podobu eskoslovenské vlajky a 
pražské m stské barvy.  

Ani svých jazykových znalostí nevyužil 
p íliš asto pro vexilologické záležitosti. Uvést 
tak lze asi jen jeho pomoc inspektoru L. 
Schmidtovi p i p ekladu heraldických a 
vexilologických termín  pro n mecké vydání 
publikace Vlajky a znaky eskoslovenské 
republiky (41). 

Na novém p sobišti v Zemském archivu 
(42) i po odsunu do východní ásti N mecka po 
skon ení 2. sv tové války se A. Blaschka již 
vexilologickými záležitostmi nezaobíral. V roce 
1948 získal místo na univerzit  Martina Luthera 
v Halle-Wittenbergu, z níž v roce 1959 odešel do 
d chodu v postavení profesora pomocných v d historických a vedoucího katedry. V roce 1965 se 
stal ádným lenem Saské akademie v d. V tom roce kv li postupující nemoci p estal odborn  
publikovat. Po delší nemoci zem el 30. ervence 1970 (43). 
 
Poznámky: 
(1) M. Hlinomaz, Vývoj eskoslovenské státní symboliky v letech 1918-1990. In: Sborník 

archivních prací, 42, 1992, . 1, s. 104. 
(2) Rodný a k estní list vystavený 28. íjna 1932. NA, f. A. Blaschka, ka 1. 
(3) Ve Školní zpráv  z r. 1899 je jeho jméno po ešt no na Antonín Blaška. NA, f. A. 

Blaschka, ka 1. 
(4) Životopis A. Blaschky z 8. ervence 1922 dopln ný potvrzením L. Klicmana, že životopis 

psal A. Blaschka v jeho p ítomnosti vlastní rukou, v jeho p ítomnosti a pod jeho dozorem. 
NA, f. A. Blaschka, ka 1. 

(5) Oddací list vystavený 31.10.1922 v Horní Brusnici. NA, f. A. Blaschka, ka 1. 
(6) L. Klicman charakterizoval byt v Nerudov  ulici jako „mali ký pokojí ek do dvora, pod 

rampou ke hradu vedoucí, kde i za jasného dne panuje pološero, kde musí svítiti 
petrolejovou lampi kou a topiti v petrolejových kamínkách“ a p ímluvu z 25. ledna 1927 

Obr. 2 

Obr. 3 
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ukon il slovy „…tak bydlí v devátém roce trvání republiky eskoslovenské vzorný státní 
ú edník, lov k milý a skromný, akademicky vzd laný, graduovaný a v decky inný“. NA, 
f. AR 1918-1934, ka 135.  

(7) Kvalifika ní popisy A. Blaschky z let 1923 až 1926 a vyjád ení AMV . 991 ai 1924. NA, 
f. AR 1918-1934, ka 135. 

(8) AMV . 2029 ai 1927 z 10. srpna 1927. NA, f. AR 1918-1934, ka 93.  
(9) Prezen ní listina pro r. 1929. NA, f. AR 1918-1934, ka 135. 
(10) Vyjád ení AMV . 2047 ai 1929 z 12. srpna 1929. NA, f. AR 1918-1934, ka 93. A. 

Blaschka podobn  jako J. Kursa a G. Friedrich popisoval vlajku odzdola nahoru, takže 
v tomto p ípad  psal vlastn  o žluto ernozelené vlajce. Tento „heraldický“ zp sob ostatn  
byl dodržen i p i popisu státní vlajky v zákon  . 252/1920 Sb.  

(11) Prezen ní listina pro r. 1930. NA, f. AR 1918-1934, ka 135. 
(12) Podrobn  o této vlajce viz  Aleš Brožek: 50 let vlajky eskoslovenských vojenských 

plavidel, Vexilologie . 39, s. 703-708, zejména s. 706. 
(13) Kopie oznámení o prop j ení titulu v NA, f. AR 1935-1945, ka 17, originál v NA,  f. A. 

Blaschka, ka 1. 
(14) Jak dokládá  korespondence v  NA, f. A. Blaschka, ka 9, s fašistickým p ítelem profesorem 

Aloisem Klugem, který m l na n ho velký vliv, A. Blaschka asem dosp l k p esv d ení o 
nad azenosti n mecké rasy nad evropskými národy. 

(15) Pov ení zemského prezidenta pro echy z 3. února 1942. NA, f. A. Blaschka, ka 1. 
(16) Je škoda, že zásady nevydal tiskem. Kdyby je heraldici znali, nemohli by na ja e 1991 

doporu it ku schválení prapor Sv tlé nad Sázavou.  
(17) Složka Jirkov v NA, f. AR 1935-1945, ka 167. 
(18) Vyjád ení AMV . 494 ai 1938. NA, f. AR 1935-1945, ka 167 a Vyjád ení AMV . 1680 

ai 1938. NA, f. AR 1935-1945, ka 166. 
(19) Složka St ekov v NA, f. AR 1935-1945, ka 168. 
(20) Složka Javorník v NA, f. AR 1935-1945, ka 167. 
(21) Vyjád ení AMV z 10.5.1937 v NA, f. AR 1935-1945, ka 166. 
(22) Vyjád ení AMV . 3521 ai 1936 z 28.8.1936 v NA, f. AR 1935-1945, ka 168.  
(23) Složka Jívová v NA, f. AR 1935-1945, ka 167. 
(24) Vyjád ení AMV . 494 ai 1938 v NA, f. AR 1935-1945, ka 167. 
(25) Složka Frýdberk v NA, f. AR 1935-1945, ka 167. 
(26) Složka D evohostice v NA, f. AR 1918-1934, ka 93.  
(27) Vyjád ení AMV . 2047 ai 1929 z 12. srpna 1929. NA, f. AR 1918-1934, ka 93. 
(28) Vyjád ení AMV . 4206 ai 1935 z 21. prosince 1935 v NA, f. AR 1935-1945, ka 168. 
(29) Koncept návrhu z 12.10.1935, podle n hož byl vytvo en dopis AMV . 4251 ai 1935 

adresovaný 7. odd lení  MV. NA, f. AR 1935-1945, ka 166. 
(30) Nap . dopis . 706 ai 1936, text A. Blaschky ze 17.12.1936, v n mž upozor uje editelství 

AMV, že „jeho návrh na evidenci obecních znak , barev a zna ek jednoro ním zdržením 
v odd. 7 ministerstva vnitra hrozí zapadnouti“ a další. Korespondence týkající se 
dotazníkové akce a její výsledky viz NA, f. AR 1935-1945, ka 166. 

(31) Viz též m j p ipravovaný lánek Josef Hráský a jeho vexilologické aktivity. 
(32) Složka  VII 8 Znaky a vlajky cizích stát . Evidence v NA, f. AR 1935-1945, ka 168. 
(33) Vyjád ení AMV . 2174 z 28.7.1934. NA, f. AR 1918-1934, ka 90. 
(34) Vyjád ení AMV . 5462 ai 1937. NA, f. AR 1935-1945, ka 160. 
(35) Strojopis uložený v NA, f. AR 1935-1945, ka 161. 
(36) Z kreslení byl A. Blaschka klasifikován v obecné škole i na gymnáziu vždy velmi dobrými 

známkami. V poz stalosti je uložen  skicá  z let 1908 až 1909 se zda ilými kresbami. 
(37) Vyjád ení AMV . 5308 ai 1937 z 28.12.1937. NA, f. AR 1935-1945, ka 167. 
(38) Vyjád ení AMV 1251 ai 1934 z 3.5.1934. NA, f. AR 1918-1934, ka 90. 
(39) Das Banner der Chodenbauern. Otišt no na s. 280 ve váno ním ísle Der deutsche 

Landwirt z r. 1936. Rukopis v NA, f. A. Blaschka, ka 15. 
(40) Otišt no s iniciálami A.B. v asopise Národního muzea, CXI, 1937, s. 315-316. Rukopis v 

NA, f. A. Blaschka, ka 15. 
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(41) Koncept dopisu Státnímu nakladatelství z 21.5.1937 v  NA, f. AR 1935-1945, ka 161. 
Jednalo se o publikaci Die Flaggen und Wappen der echoslovakischen Republik. Prag : 
Staatliche Verlagsanstalt, [1937]. 

(42) V Zemském archivu nejen pracoval, ale i bydlel. V porovnání s p edchozími bydlišti – ve 
Valdštejnské 16, kde mu  archiv vyklidil kolem roku 1928 dv  místnosti v archivním 
depotu, nebo na poslední adrese v Bendov  5, kde nebyl v byt  ani záchod – se kone n  
domohl kvalitního a pohodlného bydlení. V n m využíval i elektrického vytáp ní, o emž 
sv d í n kolik ú edních upozorn ní, aby šet il elektrickou energií, poté, co byla v 
protektorátu zavedena úsporná opat ení. 

(43) Jahrbuch. Sächs. Akad. d. Wiss. zu Leipzig,  Bd. 1969-1970, 1972, s. 343-347. 
 
 
ANTON  BLASCHKA  AND  HIS  VEXILLOLOGICAL  ACTIVITIES 

A leading Czech vexillologist continues his series on personalities standing behind Czech 
vexillology in the past.  PhDr. Anton Blaschka belongs to the vexillologists active in 
Czechoslovakia before 1945 who are unjustly concealed until now. He became a successor of 
Jaroslav Kursa in charge of expertise the convenience of the State symbols who was active in this 
field within the time the first republic ever lasted and it is necessary to stress that he was well 
erudite in this job. As his parents were of German nationality and he grew up in the region 
inhabited by Bohemian Germans Anton (b. 1892 at Horní Brusnice) started his studies of classical 
philology (Latin and Greek) at the university in Vienna in 1913. However, a war prevented him 
from a successful closing of his university studies. After the First World War finished, he could not 
continue his studies in Vienna due to the financial reasons. He applied for a work to the Interior 
Ministry Archives and succeeded in 1922. Besides his work in the archives Blaschka finalized his 
studies at the German University in Prague. Thanks to his modest behaviour A. Blaschka became 
– similarly to Jaroslav Kursa – a favourite of the director of the archives Ladislav Klicman.  
Klicman drew attention to his perseverance, unusual exactness and a very good knowledge of 
Czech language since 1923 already. In coming years, he stressed Blaschka´s great diligence and 
an extraordinary goodwill on duty. After Anton Blaschka was graduated as Doctor of Philosophy 
on 11 June 1926 he began to attend more ambitious tasks in the archives. In 1930, the Ministry of 
National Defence asked the Interior Ministry Archives to consult a proposal of the Ministry to 
introduce a special flag for military vessels. An official response of the Interior Ministry Archives 
was prepared by A. Blaschka who commented upon an error of the Ministry’s design attempting to 
place Lesser Czechoslovak State arms to the fly of the State flag.  He designed two variants of 
such a flag himself in June 1930: he proposed to situate the arms either into the very centre or to 
the upper hoist corner of the flag. After examination of the Blaschka´s designs the Defence 
Ministry preferred the latter one. Then, we can designate Anton Blaschka as the author of the 
Czechoslovak military vessels´ flag. In October 1938, A. Blaschka put himself at the disposal of 
German Reich (14) but he remained in the staff of the Interior Ministry Archives. He was often 
released for specials tasks requested by the occupation administration. A. Blaschka was released 
from the Interior Ministry Archives on 24 January 1942 because he was entrusted to manage the 
Land Archives temporarily after his former director B. Jenšovský was arrested by Gestapo. In that 
manner, his nineteen years lasted engagement with the Interior Ministry Archives finished. Within 
this period, A. Blaschka elaborated more than one hundred deliverances to the vexillological 
problems. After the Second World War A. Blaschka moved to East Germany where he taught 
Auxiliary Historical Studies at the University of Martin Luther in Halle-Wittenberg  from 1948. 
He became the member of the Saxon Academy of Sciences in 1965  and he died after a longer 
illness in 1970.  
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NOVÉ VLAJKY 
 
 
TOKELAU 

Novozélandské zámo ské teritorium v rovníkovém Pacifiku - ostrov Tokelau - má od kv tna 
2008 novou vlajku.  

Souostroví korálových atol  o celkové rozloze 12 km2 (Atafu, Fakaofo, Nukunonu a Olohega) 
se nachází ve vzdálenosti necelých 3500 kilometr  severovýchodn  od Nového Zélandu. Jako první 
Evropan je spat il v roce 1595 špan lský mo eplavec Álvaro de Mendaña de Neyra. Roku 1765 na 
ostrovy vstoupil britský kapitán John Byron na lodi Dolphine a pojmenoval je Ostrovy vévody z 
Yorku a o další století pozd ji, v roce 1877, již spadaly pod British Western Pacific Territories. Roku 
1889 se staly formáln  britským protektorátem (Union Islands), v letech 1916 - 1925 spadaly pod 
britskou kolonii Gilbertovy a Elliceovy ostrovy a v roce 1926 byly t i severní ostrovy p evedeny pod 
správu Nového Zélandu (mandátní území Západní Samoa), zatímco tvrtý, Olohega (Swain Island), 
by  kulturn  i geograficky pat ící k Tokelau, byl anektován Spojenými státy jako sou ást Americké 
Samoy (v roce 2006 byl však p edložen návrh nové ústavy Tokelau, kde je v preambuli ostrov 
Olohega uvád n spolu s ostatními ostrovy souostroví jako domov Tokelauan ). Roku 1946 bylo 
souostroví p ejmenováno na Tokelau Islands, od 9.12.1976 pouze Tokelau, a 1. ledna 1949 se staly 
zámo ským teritoriem Nového Zélandu spravovaným administrátorem Západní Samoy. 1. ledna 1962 
získala Samoa nezávislost, nicmén  Nový Zéland spravuje Tokelau prost ednictvím Ú adu pro 
záležitosti Tokelau sídlící v Apii, v hlavním m st  Samoy. V roce 2005 se na p d  Dekoloniza ního 
výboru OSN za alo jednat o statutu teritoria. V referendu, které prob hlo v únoru 2006, v tšina 
obyvatel necht la plnou samostatnost, ale volnou asociaci s Novým Zélandem, nebyla to však 
pot ebná dvout etinová v tšina stejn  jako v následujícím referendu v íjnu 2007.  

Nad ostrovy vlály od druhé poloviny devatenáctého století do roku 1925 vlajky britských ú ad . 
Poté byly nahrazeny vlajkou Nového Zélandu. V osmdesátých letech dvacátého století byla vytvo ena 

neoficiální vlajka (p vodn  z ejm  pro reprezentaci 
na sportovních akcích). Vlajku tvo il modrý list s 
t emi žlutými neúplnými soust ednými 
mezikružími a t emi bílými p ticípými hv zdami v 
meze e u horního rohu a zelenou palmou v meze e 
k vlajícímu cípu. Pom r ší ky k délce listu byl 1:2. 
Tato vlajka je vyobrazena na vlajkové tabuli Flag 
of Paradise z roku 1996.  

V roce 2004 byl vytvo en Výbor pro národní 
hymnu, symbol a vlajku Tokelau a byla zorganizována sout ž na jejich podobu. Do sout že bylo 
zasláno 123 návrh  na vlajku a parlamentem vybráno šest, které byly zaslány k vyjád ení na jednotlivé 
ostrovy. Pozd ji bylo také parlamentem rozhodnuto o zahrnutí odkazu na tvrtý ostrov Olohega na 
vznikající vlajce. Neúsp šná referenda o statutu souostroví pozdržela výb r nových symbol  a až v 
srpnu 2006 byla sout ž na nové symboly obnovena a stanoven termín 1. dubna 2007 pro její uzav ení. 

Vít zný návrh obsahoval žlutou mo skou kánoi na 
modrém listu doprovázenou tve icí bílých 
p ticípých hv zd uspo ádaných podle geografické 
polohy všech ty  ostrov  ve vlající ásti listu. 
Návrh vlajky byl zaslán na jednotlivé ostrovy 
k p ipomínkám a v jejich rámci byla podoba vlajky 
upravena tak, že hv zdy byly p emíst ny do 
žer ové ásti a sestaveny do podoby souhv zdí 
Jižního k íže ve shod  s hv zdami na vlajce 

Nového Zélandu i Samoy. Kresba kánoe byla zv tšena a orientována sm rem k žerdi. V této podob  
parlament 29. kv tna 2008 po ty ech letech nové symboly Tokelau schválil.  

Vlajka je modrá se ty mi bílými hv zdami souhv zdí Jižního k íže v horním rohu a žlutým 
stylizovaným vyobrazením polynéské mo ské kánoe (vaka) na dolním okraji listu s vrcholem plachty 
na horním okraji listu. Pom r ší ky k délce listu není uveden, podle vyobrazení ve Wikipedii je 1 : 2, 
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ve zpravodaji Crux Australis je pom r spíše 3 : 5. 
Vlajku musí ješt  formáln  schválit novozélandské ú ady a musí získat souhlas britské královny 

jako hlavy Nového Zélandu.                    Petr Exner 
 

Literatura: 
Vladimír Liš ák - Pavel Fojtík: Státy a území sv ta, Praha, Libri 1998 
Crux Australis, The Journal of Flags Australia, Vol. 21/4, . 88 
http://www.tokelau.org.nz/selfdeter/sdinfo.html#history 
http://www.worldstatesmen.org/Tokelau.html 
http://www.tokelau.org.nz/bulletin/archive/bulletin34.html 
 

 
DOLNOSLEZSKÉ VOJVODSTVÍ (POLSKO) 
Rozhodnutím sejmiku (parlamentu) polského Dolnoslezského vojvodství . XXXIII/555/2001 ze 
dne 30. b ezna 2001 p ijalo vojvodství vlajku, která byla tvo ena dv ma vodorovnými pruhy, 
bílým a erveným, v jejímž st edu byl umíst n znak vojvodství (informaci o vlajce jsme p inesli 
ve Vexilokontaktu . 13 – p íloze zpravodaje 
Vexilologie  . 139). Protože tato vlajka 
odporovala ustanovení o používání státní 
vlajky Polské republiky, rozhodl v lednu 
2008 sejmik o zrušení svého ustanovení o 
vlajce vojvodství a byla vytvo ena komise, 
která vytvo ila návrhy na vlajku vojvodství a 
prapor vojvody. V návrzích na vlajku se 
objevoval motiv bílého perizonia s k ížkem, 
který byl v podob  bílého vodorovného 
pruhu umíst n na vlajkách s ernými a 
žlutými pruhy. Proti podob  vlajek však 
vystoupili jak n kte í zastupitelé, tak i ve ejnost, která se zú astnila internetového hlasování o 
podob  nové vlajky vojvodství, a ze t í tvrtin odpov d la, že se jí ani jeden z návrh  nelíbí. Na 
zasedání sejmiku v polovin  íjna 2008 bylo projednávání nové vlajky zablokováno a maršálek 
sejmiku Marek api ski navrhl, aby se vlajkou vojvodství stal žlutý list s erným orlem ze znaku 
vojvodství (dle eské terminologie  se jedná o slezskou orlici). Dne 30. íjna 2008 na 31. zasedání 
Sejmiku Dolnoslezského vojvodství zastupitelé rozhodli o p ijetí nové vlajky dle návrhu maršálka 

api ského.  Podle p ílohy . 1 usnesení . XXXI/496/08 Sejmiku Vojvodství Dolnoslezského ze 
dne 30. íjna 2008 má list vlajky pom r stran 5:8 a orel je vysoký sedm desetin ší ky listu. P íloha 
. 2 popisuje korouhev, jejíž pom r stran musí být minimáln  1:3. Orel zaujímá t i p tiny ší ky 

listu a stejn  daleko je od horního okraje listu. Žlutá barva je definována odstínem CMYK 0 
10 100 0 (RGB FF D7 00). Znak vojvodství vychází z historického symbolu, který je znám již ve 
13. století.                                                                                                                         Josef Hubka 
 
Literatura: 
Uchwala No. XXXI/496/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30. pa dziernika 2008 
r. 
DGF-Informationen (zpravodaj Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde) . 30 a . 34. 
Vexi.info (zpravodaj St ediska vexilologických informací) . 99   
http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,75495,4887582.html 
http://dolnyslask.pl/upload_i/ds-projekty.jpg  
http://dolnyslask.pl/upload/Sejmik/uchwaly/Sesja%20XXXI/496.doc  
http://www.umwd.dolnyslask.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=671&Itemid=1  
http://umwd.info/prasa/nowa-flaga.pdf  

 
KOKOSOVÉ (KEELINGOVY) OSTROVY 
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Ve Vexilologii . 133 jsme na stranách 2529-2530 p inesli informaci o vlajce tohoto australského 
federálního teritoria v etn  jejího vyobrazení. Zdrojem byla e-mailová zpráva a fotografie 
skute né vlajky zaslaná tajemníkem Historické spole nosti Kokosových ostrov  Jenem 
Robertsem. Podle pozd ji zve ejn ných vyobrazení vlajky Kokosových ostrov  v r zných 
vexilologických periodikách (nap . Crux Australis 17/1, . 69) a na internetových stránkách (nap . 
Flags Australia – stránky Flags Society of Australia, Flags Of The World – FOTW, Wikipedia) je 
však skute ný vzhled vlajky odlišný od námi zve ejn ného popisu a vyobrazení.  Vlajka má 

zelený list se žlutým kruhovým 
polem v horním rohu. V poli zelená 
kokosová palma s hn dým kmenem 
(odlišné kresby než námi 
uve ejn né). Uprost ed listu žlutý 
p lm síc cípy k vlajícímu okraji 
listu. Ve vlající ásti žluté souhv zdí 
Jižního k íže, velké hv zdy 
sedmicípé, malá p ticípá jako na 
australské národní vlajce. Pom r 
ší ky k délce listu je 1 : 2. Podle 

informace na stránkách Flags Australia se vlajka v této podob  užívá neoficiáln  od roku 2003, 
podle informace na stránkách FOTW byla vlajka oficiáln  p ijata dne 6. dubna 2004. 
                                                                                                                                          Josef Hubka 
 

 
 

NOVÉ ZNAKY 
 

TJUME SKÁ OBLAST  (RUSKÁ FEDERACE) 
Naše p edcházející informace o znaku a vlajce Tjume ské oblasti Ruské federace (1) budeme 
nuceni pon kud zrevidovat, protože dne 18. zá í 2008 p ijala oblastní Duma usnesení . 941 o 
návrhu zákona o provedení zm n do zákona Tjume ské oblasti . 4 z 24.5.1995 „O znaku a vlajce 
Tjume ské oblasti“. D vodem této zm ny byla skute nost, že p vodní znak oblasti nebyl schválen 
Heraldickou radou prezidenta Ruské federace a zanesen do Státního heraldického rejst íku. Situaci 
se rozhodla napravit Uralská heraldická spole nost, která se v r. 2008 ujala úkolu p ipravit nové 
ešení znaku. Zm nový zákon . 370-04 byl nakonec p ijat usnesením Tjume ské oblastní dumy . 

1005 z 24. íjna 2008. V lánku 1 zákona se doslovn  praví, že velký znak Tjume ské oblasti tvo í 
štít dvakrát d lený na st íbrné, modré a zelené pole; ve st íbrném poli jsou vedle sebe t i modré 

koruny specifického vzhledu o ty ech 
viditelných zubech, z nichž dva prost ední jsou 
rozdvojeny, jejich konce jsou zakulaceny. P es 
linii druhého d lení je položen disk slune ní 
koule, zlat  zá ící v modrém poli plameny, 
zatímco v zeleném poli je modrý se sedmi 
ernými k ly a tence zlat  lemovaný. Štít je 

završen zlatou imperátorskou korunou, 
p idržován dv ma ernými soboly se zlatou 
tlami kou, krkem a hrudí a erveným jazykem, 
na podnoží ze dvou odvrácených zlatých šíp . 
Deviza    je 
zlatými písmeny uvedena na modré stuze podšité 
ern . Dle našich heraldických zvyklostí 

bychom tento znak ovšem popsali následovn : "St íbrno-modro-zelen  dvakrát d lený štít. Ve 
st íbrném poli vedle sebe t i modré koruny se ty mi vý n lky, prost ední vyšší s rozeklanými 
zakulacenými hroty. P es modré a zelené pole slune ní kotou , v modrém poli zlatý s plameny,      
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v zeleném poli modrý se sedmi ernými k ly, zlat  lemovaný.  Štít se zlatou imperátorskou 
korunou p idržují dva zlato- erní soboli s ervenými jazyky stojící na dvou odvrácených 
vodorovných zlatých šípech s podv šenou modrou stuhou se zlatým nápisem "SE SIBI Í 
POROSTEME". Ve lánku 1.1 je uveden ješt  malý znak, lišící se od velkého vypušt ním 
štítonoš , šíp  a stuhy. Barevná i jednobarevná vyobrazení obou znak  jsou uvedena v p ílohách 
. 1-4 tohoto zákona (2). 

Stejným zákonem byla provedena i úprava oblastní vlajky, kterou popíšeme následovn : "List 
tvo í ervený žer ový klín s vrcholem ve tvrtin  délky listu a t i vodorovné pruhy, bílý, modrý a 
zelený. V modrém poli t i žluté koruny, každá se ty mi vý n lky, prost ední vyšší s rozeklanými 
zakulacenými hroty. Pom r ší ky k délce listu je 2 : 3." V p vodním textu je  v lánku 9 popsána 
jako obdélníkový list o pom ru stran 2:3, sestávající ze t í barev – bílé, modré a zelené – stejné 
ší e a nesoucí u žerdi ervený rovnoramenný trojúhelník o výšce odpovídající ¼ délky listu, jehož 
základna je totožná s žer ovým okrajem; na modrém pruhu jsou umíst ny vedle sebe t i žluté 
koruny specifického vzhledu (o ty ech viditelných zubech, z nichž dva prost ední jsou rozdvojeny 
a všechny konce zakulaceny). Barevné vyobrazení vlajky se nachází na p íloze . 5 k tomuto 
zákonu.  Oproti p vodní podob  vlajky tak došlo ke zkrácení erveného trojúhelníka z jedné 
t etiny na jednu tvrtinu délky listu a všechny t i koruny jsou nyní žluté barvy. P vodní symbolika 
vlajky, jak ji navrhli auto i A.V. N skorov, S.A. Zdanovskij a B.A. Tregubov, zní: její barvy 
spojují barvy Ruska (W,B,R) a Sibi e (W,V), p i emž ervená symbolizuje život, sílu, krásu, 
bratrství a jednotu, bílá pak mír, istotu, pravdu, svrchovanost. Modrá p edstavuje nebe, vznešené 
ideály, zatímco zelená obnovu, víru, mládí. Žlutá barva korun p ipomíná bohatství a moudrost. 
Krom  toho bílá barva znamená sníh, modrá eky a jezera a zelená lesy Tjume ské oblasti. 
Koruny v podob  stylizovaných jeleních roh  jsou asto motivy lidových ornament  severských 
národ  a v symbolice oblasti p edstavují oblast samotnou a dva autonomní okruhy, které do ní 
spadají – Chantsko-mansijský a Jamalsko-n necký (3).                         -jm- 
 
Poznámky: 
(1) Vexilologie . 102, s. 1952-1953. 
(2) Informace Ruského st ediska pro vexilologii a heraldiku na jeho webové stránce 
http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/tyumen.htm. 
(3) Informace Ruského st ediska pro vexilologii a heraldiku na jeho webové stránce 
http://www.vexillographia.ru/russia/subjects/tyumen.htm. 
 

 
 

REPUBLIKA SRBSKÁ (BOSNA A HERCEGOVINA) 
Ústavní soud Bosny a Hercegoviny vydal rozhodnutí, kterým zrušil lánky ústavy 

Republiky Srbské (RS) a Federace Bosny a Hercegoviny (FBiH) týkající se symbol , protože 
nerespektují „ústavnost a rovnost“ každého ze t í konstitu ních národ  v Bosn  a Hercegovin . 
Ústavní soud dosp l k tomuto rozhodnutí již 31. b ezna 2006, avšak to nenabylo ú innosti 
následujícího dne, ale až poté, co bylo otišt no v ú edním v stníku. To si však, jako ostatn  
všechno v Bosn  a Hercegovin , vyžádalo ur itého asu, takže rozhodnutí bylo publikováno 
v ú edním v stníku až 14. ervna 2007, tedy více než s ro ním zpožd ním (1). Rozhodnutí ruší 
lánky 1 a 2 Zákona o znaku a vlajce FBiH (2) a lánky 2 a 3 Ústavního zákona o vlajce, znaku a 

hymn  RS (3), stejn  jako n která ustanovení v navazující legislativ . Tímto rozhodnutím byly 
zrušeny znak a hymna RS a znak a vlajka FBiH. Pouze vlajka RS z stala zachována nezm n na. 
Lidové shromážd ní RS a Parlament FBiH dostaly šest m síc  na to, aby p ijaly nové symboly. 
 Státní znak RS byl p ijat v r. 1992 v podob  erveného štítu se st íbrným dvouhlavým 
orlem se zlatým jazykem, zobákem a pa áty, se zlatou korunou a s erveným srde ním štítkem se 
st íbrným k ížem a se ty mi st íbrnými odvrácenými ocílkami (popisuje se též jako litera cyrilice 
„C“). Ve skute nosti šlo o malý znak p edvále ného (p ed 1. sv tovou válkou) Srbského 
království, z n hož byly odstran ny dv  lilie v pat  štítu. 
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 Aby vy ešila problém scházejícího znaku, rozhodla se RS p ijmout místo zrušeného 
státního znaku do asn  „emblém“, zatímco probíhala sout ž o nový státní znak. Tento emblém byl 

p ijat zákonem o emblému 23. dubna 2007 (4). Emblém 
m l podobu kulaté pe eti s opsaným názvem RS 
v cyrilici a latince a iniciály RS v cyrilici na podklad  
vlajky RS, lemované v ncem zlatých dubových list , 
svázaných stuhou v podob  trikolóry, nad ním s 
královskou korunou (jak tomu bylo dosud na znaku RS) a 
pod ním s novým elementem – královskou korunou 
dynastie Kotromani , pocházející ze st edov ké 
bosenské historie. 
 Podmínky ve ejné sout že na nový státní znak 
byly vydány 23. kv tna 2007 (5). Zahrnovaly všeobecná 
kritéria pro nový státní znak, stejn  jako od vodn ní 
Ústavního soudu týkající se problematických prvk  
p edcházejícího státního znaku, jakož i ustanovení 

obsahující požadavky na nový znak: že jej má tvo it štít s heraldickými figurami, že m že 
obsahovat stuhu nad nebo pod štítem se jménem RS, že m že zahrnovat klenot, že m že, ale 
nemusí obsahovat štítonoše a erbovní pláš . Rovn ž bylo stanoveno, jaké konkrétní prvky musí 
znak zahrnovat: barvy odvozené z t íbarevné vlajky nebo vlajku samotnou, p edcházející znak RS 
po zohledn ní p ipomínek ústavního soudu, zejména aby Srbové shledali tento znak p ijatelným. 
Byl vyjád en p edpoklad, že Chorvati budou znak akceptovat, pokud bude obsahovat erveno-bíle 
šachované pole nebo tzv. košatinu, zatímco Bos áky uspokojí kv ty lilie. Ostatní tradi ní 
heraldické prvky jako koruna, dvouhlavý orel, štít s ocílkami a další byly jmenovit  
doporu ovány, zatímco m lo být p ihlédnuto i k heraldickému d dictví historických vládc  a 
šlechty v Bosn  a Hercegovin , speciáln  k dynastiím Kotromani , Nemanji , Kosa  a Šubi . 
Jako dopl kové elementy mohly být také použity odkazy na typickou floru a faunu zem . 
 Výsledkem sout že byla ada návrh , z nichž jury vybrala p t, aby je p edstavila 
Lidovému shromážd ní. Všech p t návrh  vycházelo z p edcházejícího znaku RS s p idanými 
prvky, které m ly symbolizovat Chorvaty a Bos áky, a to cestou vložení šachovaného pole a lilií. 

ty i z návrh  tak u inily r zným zp sobem formou p idání t chto symbol  na štít, jeden z nich 
viditeln  podobn  jako na znaku bývalého Jugoslávského království, kde lilie byly p idány do 
dolního pole st edního štítku (u Jugoslávie toto pole obsahovalo p lm síc a hv zdy za Slovince). 
Pátý návrh byl pon kud komplexn jší, nebo  p edcházející státní znak RS (dopln ný liliemi v pat  
štítu a korunu nad ním) doplnil štítonoši, stojícími na podnoží tvo eném zlatou košatinou. Jsou 
jimi dva ervení lvi ve skoku, každý korunovaný zlatou liliovitou korunou a každý ozna ený 
kruhovým štítem. Pravý je modrý se zlatou liliovou korunou, levý je ervený se t emi kosými 
st íbrnými b evny. Tyto návrhy byly p edstaveny parlamentu v zá í 2007 a poslední z nich, 
navržený Nenadem Košaninem, inženýrem z B lehradu, byl s nepatrnými zm nami p ijat. 

 Jmenovit  byly odstran ny koruny 
z hlav obou lv , ze štítu a stejn  tak z hlav 
dvouhlavého orla; rovn ž tak košatinové 
podnoží bylo ve svém grafickém provedení 
výrazn  zjednodušeno. Znak (6) obsahuje 
prvky ze symbol  st edov kých dynastií 
Nemanji  ( ervený štít se st íbrným 
dvouhlavým orlem), Kotromani  (modrý 
štít se st íbrným b evnem mezi šesti 
zlatými liliemi, korunovaný liliovou 
korunou), Kosa  ( ervený štít se t emi 
st íbrnými kosými b evny) a Hrvatini  
(st íbrný štít s erveným lvem ve skoku). 

 Tento zákon o zm n  ústavního zákona byl p ijat 15. ervna 2007 49 hlasy vládnoucí 
koalice proti 8 hlas m p edstavitel  opozice p i 16 abstencích (7). ada poslanc  za bos áckou 
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(muslimskou) a chorvatskou entitu odmítla nový symbol a pohrozila stížností k Ústavnímu soudu, 
bude-li tento zákon p ijat. S p ihlédnutím k t mto politickým t enicím nebyl zákon dosud 
publikován v ú edním v stníku a nestal se tak ješt  platným. Senát Ústavního soudu posoudil 
požadavek bos áckých poslanc  Lidového shromážd ní 22. prosince 2008, shledal jej 
oprávn ným a prohlásil nový schválený státní znak Republiky srbské za neústavní (8). Zdá se 
proto, že tento nový státní znak opravdu z stane jenom na úrovni projektu.              Željko Heimer 
 
Poznámky: 
(1)  Odluka U-4-04-UM, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, 45/07, 14 Jun 2007. 
(2)  Zakon o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine, Službene novine Federacije BiH, 
21/96 i 26/96. 
(3)  Ustavni zakon o zastavi, grbu i himni Republike Srpske, Službeni glasnik Republike Srpske, 
19/92. 
(4)  Zakon o amblemu Republike Srpske, 23. april 2007. 
(5)  Javni poziv – Konkurs za izradu prijedloga rješenja izgleda grba Republike Srpske, 23. maj 
2007. 
(6)  P iložená kresba znaku neobsahuje všechny autorem vyjmenované úpravy, ale je jedinou, 
kterou máme k dispozici a která je používána i na webových stránkách vlády Republiky srbské. 
(7)  Srpska dobila nove simbole!, 16. Jun 2007, http://www.banjalukalive.com/rs-i-bih/srpska-
dobila-nove-simbole.html 
(8) Wikipedia, Novi grb Republike Srpske,  
http://sr.wikipedia.org/sr-el/ :    .png, 16. jul 2008. 
Ustavni sud- Danas odluka o Ustavnom zakonu o himni, grbu i zastavi, 22. decembar 2008, 
http://www.tvkanal3.com/RS-BiH/RS-BiH/Ustavni_sud-
_Danas_odluka_o_Ustavnom_zakonu_o_himni,_grbu_i_zastavi_200812221453 

        (Z angli tiny p eložil J. Martykán)
      
     

 

VEXILOLOGICKÁ LITERATURA 
 
Charlotte Greigová: P íru ka vlajky : pr vodce vlajkami celého sv ta. Praha: Svojtka & Co., 
2008. 208 s. 21x15x2,4 cm, ISBN  978-80-7352-936-9, CZK 249,- 
 
Jde o eské vydání t i roky starého anglického originálu „The Directory of Flags“. Kniha má sice 
pouze brožovanou lesklou vazbu bez p ebalu, ale je vytišt na na kvalitním k ídovém papíru a má 
velmi kvalitní barevný tisk. Na obálce vzadu se dozvíme, že se jedná o: „komplexního pr vodce 
národními vlajkami celého sv ta, p i emž každá vlajka je pe liv  ilustrována  a doprovozena 
mapkou“ a že kniha zahrnuje „studii historie a významu každé vlajky, spolu  s datem p ijetí a 
p esnými proporcemi, tabulku údaj  o každé zemi, zahrnující hlavní m sto, po et obyvatel, 
rozlohu, m nu a hlavní používané jazyky“ a dále „výb r z vlajek mezinárodních organizací“. 
Všechny tyto údaje zde skute n  najdeme, i když datum p ijetí vlajky je uvedeno pouze u 
n kterých stát . Vlajky jsou v této knize uspo ádány, jak je u anglicky psaných knih zvykem, ne 
podle abecedního po adí, ale podle kontinent  a zem pisné polohy zem . Proto po p edmluv ,  ve 
které je stru n  nastín na historie užívání a symboliky vlajek, následují vlajky zemí v po adí 
oddíl  dle kontinent  (Amerika, Evropa, Asie, Afrika, Austrálie a Oceánie) a vlajky 
mezinárodních organizací. Ani v jednotlivých oddílech však nejsou vlajky se azeny podle 
abecedy, ale podle jejich zem pisné polohy, takže nap . oddíl „Amerika“ za íná vlajkou 
Spojených stát  amerických, následuje Kanada atd. P i vyhledávání konkrétní vlajky se tedy bez 
rejst íku neobejdeme. Na každé stránce je nad konkrétní vlajkou mapka p íslušného kontinentu 
s barevn  vyzna eným územím daného státu. U v tšiny zemí je jedna stránka vyhrazena jednomu 
státu, u n kterých (a to nejen u závislých území) jsou však na jedné stránce dva státy, což má za 
následek zmenšení obrázku vlajky na cca jednu tvrtinu. Vlajky jsou zobrazeny rádoby ve 
správném pom ru stran, barvy jsou kvalitní a jsou celkem dob e rozlišeny i jednotlivé odstíny 
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modré i zelené barvy.  Pod každou vlajkou pak najdeme údaje o hlavním m st , po tu obyvatel, 
rozloze, m n  a hlavních jazycích. Následuje velice stru ný popis, symbolika a historie vlajky 
daného státu. Na textu je však znát „otrocký“ p eklad z anglického jazyka, takže místy p sobí dost 
kostrbat  a popisy vlajek jsou až na výjimky zcela nevexilologické. U n kterých zemí (Spojené 
státy americké, Velká Británie, ína) jsou zmín ny i vlajky jednotlivých stát , na které se d lí. 
Samostatn  jsou za azeny i vlajky n kterých závislých území Spojených stát  amerických, Velké 
Británie, Francie, Nizozemska, Nového Zélandu i Austrálie. Pod textem najdeme ješt  malou 
vlaje ku s údajem o pom ru stran vlajkového listu. Celkov  dobrý dojem z knihy však kazí 
spousta chyb na kresbách vlajek a ned sledná aktualizace. P estože kniha vyšla v originále v roce 
2005, najdeme zde p ekvapiv  již obrázek aktuální vlajky Iráku p ijaté 29. ledna 2008 (v textu je 
však popsána p edcházející vlajka s t emi hv zdami), na druhé stran  zde vidíme také vlajky, které 
nejsou aktuální adu let – nap . u amerického státu  Georgie je obrázek vlajky užívané v letech 
1956-2001, u Mongolska dokonce vlajka z let 1940-1992 s p ticípou hv zdou nad symbolem 
sojombo (!). Venezuela je zastoupena vlajkou z let 1930-2006, Demokratická republika Kongo 
z let  1997-2006, Lesotho z let 1987-2006 a americký stát Nevada z let 1929-1991. Chyby se 
vyskytují i u udávaného pom ru stran, nap . u vlajky Finska je uveden chybn  pom r stran 
vlajkového listu 3:5 (správn  11:18), Islandu 5:7 (správn  18:25), Japonska 7:10 (správn  2:3), 
Kazachstánu 3:5 (správn  1:2), Mosambiku  5:8 (správn  2:3), Salvadoru 4:7 (správn  3:5), 
Srbska 1:2 s uvedením, že m že být i 1:3 (!) (správn  2:3) a i ady dalších. Z velké v tšiny 
obrázky neodpovídají udávaným pom r m stran a naopak. Další chyby spat íme  na vlajkách 

erné Hory (chybí žlutý lem), Islandu (p íliš úzký ervený k íž), Libanonu (hn dý kmen cedru), 
Spojených arabských emirát  (p íliš úzký svislý ervený pruh), Tuniska (p íliš otev ený srpek 
p lm síce a posunutý ke stran ) a Mauretánie (p lm síc s hv zdou posunutý k hornímu okraji 
listu). Na konci knihy je seznam doporu ené literatury a užite ných webových stránek, eské 
odkazy zde až na jednu výjimku, která odkazuje na neexistující eské webové stránky, 
nenaleznete. Proto nás, eské tená e, m že pot šit pouze to, že jak na p vodní obálce, tak i na 
eské verzi je vedle jiných vlajek i eská státní vlajka. Na záv r lze tedy konstatovat, že 

sympatický po in nakladatelství Svojtka & Co. uvést na eský trh po delší dob  vexilologickou 
publikaci vyšel z odborného hlediska vzhledem k množství chyb v knize zcela naprázdno. 
Odpov dný redaktor v tiráži chybí, jako p ekladatelé z anglického jazyka jsou uvedeni David 
Jirout a Albert Vojt ch. T m, kte í sv t vlajek teprve objevují, p edevším mládeži, ji lze s klidným 
sv domím doporu it, vexilolog by však m l její koupi pe liv  zvážit.          Josef Hubka 
 
 
Gunnar Staack (sestavitel): Beiträge von Jirí Tenora zur vexillologischen Literatur 1982 – 2005. 
[Berlin]: vl. nákladem, 2007, 1 CD-ROM 
 
V tomto ísle Vexilologie, kde si p ipomínáme nedožité osmdesátiny  J. Tenory, je více než 
p íhodné upozornit na CD-ROM, který se prodával na 22. mezinárodním vexilologickém 
kongresu v Berlín . Jeho sestavitel p evedl do elektronické formy 118 vexilologických lánk , 
které napsal J. Tenora pro dev t vexilologických zpravodaj  (desátým periodikem je populární 
asopis Urania, kde mu v roce 1989 otiskli lánek k 30. výro í státní vlajky NDR) a pro ty i 

kongresové sborníky (v etn  našeho z 3. NVK v Plzni). Pro snazší práci s CD-ROM byly lánky 
rozt íd ny do p ti skupin (státní a regionální vlajky, p ednášky na vexilologických kongresech, 
zprávy o vexilologických spole nostech a jejich zasedáních, recenze knih a r zné). Texty jsou ve 
formátu pdf, což umož uje snadné hledání podle výraz  vyskytujících se v jednotlivých láncích. 
Protože je však každý lánek samostatným souborem, nelze hledat ve všech láncích najednou. 
Nejvíce lánk  (tém  63 procent) vyšlo v naší Vexilologii. Ten, kdo neovládá eštinu, porozumí 
jim jen se slovníkem v ruce. Lze litovat, že si sestavitel nenechal p eložit do n m iny nebo 
angli tiny aspo  názvy eských lánk . P itom mu byly nabízeny dokonce p eklady celých lánk  
do angli tiny, na nichž se p ed lety podílel J. esák s L. Hnátem a autorem této zprávy. U text  
jsou našt stí i p vodní ilustrace, takže jsou snáze pochopitelné. Rozborem vro ení lánk  lze 
zjistit, že nejvíce (10) jich vyšlo J. Tenorovi v roce 1990 a 1996, naproti tomu v roce 1994 vyšel 
náš p ední vexilolog naprázdno. Nejstarším p ísp vkem je recenze knihy H. –U. Herzoga Flaggen 
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und Wappen z roku 1980, kterou jsme otiskli ve Vexilologii . 42 v kv tnu 1981 (proto je název 
CD-ROM  pon kud nep esný). Není to kompletní publika ní aktivita J. Tenory na poli vexilologie 
(na CD-ROM by se ur it  vešlo i Tenorovo periodikum Das Flaggenkabinett informiert…). I tak 
však vznikl pot ebný elektronický dokument. Zasloužil se o to náš n mecký kolega, kterého 
musíme obdivovat, že p es neznalost eštiny si s p episem eských text  do elektronické podoby 
pom rn  dob e poradil.         A. Brožek 
 
  
 

R ZNÉ 
 
 
P EHLED M ST A OBCÍ, KTERÝM BYLA UD LENA VLAJKA V ROCE 2008 
 

V roce 2008 byla vydána ty i rozhodnutí p edsedy Poslanecké sn movny Parlamentu 
eské republiky. Bylo jimi celkem ud leno 161 znak  a 188 vlajek celkem 191 obcím, z toho 19 

m st m. 
Seznam m st (psána tu n ) a obcí, jimž byly v roce 2008 ud leny vlajky, je uveden 

v následujícím p ehledu (v závorkách je zkratka okresu): 
 
Rozhodnutí . 30 z 11. dubna 2008 
Bezd í u Trnávky (SY), Bílichov (KD), Blšany u Loun (LN), Bor (TA), Cikháj (ZR), 

astohostice (TR), echtice (BN), ernolice (PZ), Doksany (LT), Hab ina (HK), Hájek (KV), 
Hodonín (BL), Horní Dub any (ZN), Horní Planá (CK), Ho in ves (HK), H ebe níky (RA), 
Hybrálec (JI), Chocerady (BN), Ivanovice na Hané (VY), Jankov (CB), Jince (PB), Ji íkov (BR), 
Kbel (KO), Knovíz (KD), Kouty (TR), Kryštofovy Hamry (CV), Kunžak (JH), Lhenice (PT), 
Libušín (KD), Lipová (CH), Loukovice (TR), Lšt ní (BN), Malá Morava (SU), Myslín (PI), 
Ne tiny (PS), Oha e (KO), Ond ejov (PH), O echov (ZR), Pila (KV), Plasy (PS), Pocinovice 
(DO), Poho elice (BO), Poz atín (TR), P edboj (PH), P ibyslavice (TR), Rešice (ZN), Rovensko 
pod Troskami (SM), Rožmberk nad Vltavou (CK), Sazomín (ZR), Skryje (BO), Spytihn v 
(ZL), Stolany (CR), Stra ov (HK), Široký D l (SY), Št ke  (ST), T esovice (HK), Tu  (JC), 
Velký Malahov (DO), Vep íkov (HB), Ves Touškov (PJ), Veverská Bítýška (BO), Vlksice (PI), 
Vraclav (UO), Vysoká nad Labem (HK), Zárubice (TR), Zlonice (KD), Ždánice (ZR). 
 
Rozhodnutí . 32 z 27. kv tna 2008 
Bezd kov (KT), Blovice (PJ), Bochov (KV), Bude  (JH), istá (SY), Dlažov (KT), Horní 
Stropnice (CB), Chaloupky (BE), Chraberce (LN), Keblov (BN), Leštinka (CR), Lou ky (SM), 
Loukovec (MB), Nýrov (BL), Paseky (PI), Police (VS), Radošovice (CB), íkov (NA), Sej ek 
(ZR), Sko ice (ST), Staré Sedlo (TA), Starý Kolín (KO), Šebrov-Kate ina (BL), Št pánovice 
(CB), T ebešice (BN), Unhoš  (KD), Velký Beranov (JI), Veselí nad Lužnicí (TA). 
 
Rozhodnutí . 39 z 22. íjna 2008 
Bezd kov (HB), Borkovice (TA), B ezolupy (UH), akovi ky (ME), Deštná (BL), Dobšice (NB), 
Dolní Lažany (TR), Domanín (JH), Drnovice (ZL), Držovice (PV), Havlí kova Borová (HB), 
Horní He manice (TR), Hvozdnice (HK), Chot bo  (HB), Janov (DC), Jevišovice (ZN), Jilem 
(HB), Kadov (ST), Kamenný Most (KD), Kladruby (RO), Ko enov (JN), Koso ín (UO), 
Kratonohy (HK), Ladná  (BV), Líšná (RO), Líšný (JN), Litobrat ice (ZN), Malá Roudka (BL), 
Malšice (TA), Mikulovice (ZN), Návojná (ZL), Nová Ves (PH), Opa any (TA), Opatovice I (KH), 
Orlické Podh í (UO), P estavlky u er an (BN), P íluka (SY), Rad oves (ZR), Rájec-Jest ebí 
(BL), Rozsochatec (HB), e ice (PE), íkonín (BO), Salník (ST), Skalná (CH), Skorotice (ZR), 
Srbská Kamenice (DC), Stráž (DO), Suchá (JI), Svébohov (SU), Šestajovice (NA), Toužim (KV), 
Únice (ST), Velichov (KV), Velká Byst ice (OL), Velká Dobrá (KD), Velký Borek (ME), 
Veruši ky (KV), Všestary (PH), Záchlumí (TA), Zbrašín (LN), Zlámanec (UH). 
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Rozhodnutí . 42 z 12. prosince 2008 
Boskovštejn (ZN), Buk (PT), er ovice (PS), Dolní Rychnov (SO), Dolní Sokolovec (HB), 
Droužetice (ST), D enice (CR), Dubi né (CB), Dubnice (CL), Havraníky (ZN), Horní Bradlo 
(CR), Chotíkov (PS), Kakejcov (RO), K enek (PH), K inec (NB), Lipina (OL), Modlany (TP), 
Muka ov (PH), Nový Vestec (PH), Ostrov (CR), Pavlice (ZN), Pernštejnské Jest ebí (BO), 
Podveky (KH), P ehýšov (PS), P ítluky (BV), Smilovy Hory (TA), Snovídky (VY), Sta kov  
(DO), Strašice (ST), Uh ínov (ZR), Ún tice (PZ), Vnorovy (HO), Závist (BL). 
 

ernobílé a barevné vyobrazení vlajek s jejich oficiálními popisy bude publikováno v další 
ásti Vexilologického lexikonu – Vlajky obcí R (2008), který vyjde na ja e roku 2009. Publikace 

bude obsahovat i p ehledné tabulky a krátké anglické resumé. 
Petr Exner  

 
Four decrees of the Speaker of the House of Deputies are quoted as they legally sanctioned 161 
arms and 188 flags of 191 communes in the last year. Their colour presentation and official 
description are to be published in the next part of the Vexillological Lexicon due in spring 2009. If 
you are concerned you should contact the Flag Data Centre by Petr Exner. 
 
 
DO INGOLSTADTU NIKOLI ZA ROPOU, ALE NA SETKÁNÍ N MECKÝCH 
VEXILOLOG  
Vzájemné návšt vy eských a n meckých vexilolog  na jejich setkáních se už staly dobrou 
tradicí. Tentokrát se p edstavitelé VS –  A. Brožek, P. Exner, L. Hnát, J. Martykán a R. Klimeš, 
který je sou asn  lenem DGF, vydali za n meckými „vlajkoznalci“, jak v p ekladu zní název 
jejich spole nosti (Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde), na jejich 16. setkání. 
Hostilo je  bavorské st edov ké m sto Ingolstadt ležící na Dunaji. Jeho Staré M sto (Altstadt) si 
zachovalo st edov ký ráz, a  už p vodní nebo citliv  a pe liv  rekonstruovaný a udržovaný. 
Samotné zasedání ve dnech 18. a 19.10.2008 probíhalo za ú asti cca 35 n meckých koleg             
(krom  nás byl jediným zahrani ním ú astníkem polský vexilolog A. Znamierowski s chotí) 
v Bavorském armádním muzeu umíst ném v historickém Novém zámku (Neues Schloss). Vlajka 

kongresu, jejímž autorem je J. Majewski, 
je tvo ena vlajkou DGF, v níž byl 
vexilologický uzel nahrazen bílým 
panterem ze znaku m sta Ingolstadt. 
Setkání v Síní vlajek vyzdobené cca 150 
v tšinou bavorskými vojenskými prapory 
zahájil 1. p edseda DGF G. Vehres. 
Zdravici pronesl editel muzea dr. 
E.Aichner. Se sbírkami vlajek umíst ných 
v muzeu seznámil ú astníky za použití 
videoprojekce vrchní správce sbírek 
muzea dr. J. Kraus (v záv ru zasedání 
provedl zahrani ní ú astníky expozicí 

originálních prapor  a historických zbraní a poskytl výklad). Pak  již následovaly odborné 
p ednášky, zahájené J. Martykánem s nám tem tvorby eských krajských vlajek. Po p estávce, 
v nované  první ásti výro ní lenské sch zi, což není z hlediska organiza ního bez zajímavosti, 
následovaly dv  p ednášky týkající se Bádenska-Württemberska. Dr. S. Schwoon hovo il o jeho 
komunálních vlajkách, R. Klimeš o „Symbolech útvar  p edcházejících této spolkové zemi“. 
P ednášku s profesionální tematikou „Od nápadu ke zhotovení vlajky“ pronesl s ukázkami 
materiál  H. Probst. Program zakon ila informace J. Majewského o restaurování antikvárního 
poškozeného výtisku anglické knihy „Vlajky všech národ “. Program prvního dne završila 
spole ná ve e e ú astník , která prob hla v restauraci moderního M stského divadla a b hem níž 
p edvedli lenové DGF adu originál  vlajek, z ásti exotických. 
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Druhý den jednání byl zahájen druhou ástí výro ní lenské sch ze, zatímco my jsme si prohlédli 
m stské opevn ní s jeho sou ástí, redutou pojmenovanou po vojev dci z t icetileté války  Tillym. 
V ní jsou umíst ny bohaté sbírky Bavorského armádního muzea od války t icetileté po II. 
sv tovou. Prohlídka pat ila k nejv tším zážitk m pobytu. P ednáškovou ást zahájil dr. 
M.Schmöger p ehledem rakouských komunálních vlajek. Následující p ednáška A. Brožka o 
„Používání n meckých vlajek a barev v SR do roku 1939“ zaujala eské i n mecké poslucha e. 
Poslední vystoupení pat ilo dr. A. Herzfeldovi a seznámilo s vlajkami v sov tském okupa ním 
pásmu N mecka v letech 1945-49. 
Na sekání nechyb l obvyklý bazar vexilologické literatury a p edm t .  S ú astníky se rozlou il 
editel muzea.  Jednání zakon il G.Vehres, když oznámil konání p íštího setkání n meckých 

vexilolog  v m st  Hexter, na n ž byli pozváni též lenové VS. 
Po celé trvání setkání vlály na nádvo í bavorská, m stská a kongresová vlajka DGF, která byla 
v nována Bavorskému armádnímu muzeu.                       L.Hnát 

 
 

JUBILEA 2009 
Také v roce 2009 se n kte í dlouholetí lenové naší spole nosti dožívají významného životního 
jubilea. Šedesátiny oslaví pánové Ji í Krej ík, Antonín Sluge  a Josef T ma, o p t let více pak 
Ing. Lubor Mojdl, Richard Št panovský a Ing. Richard Wotke. Sedmdesátiny si p ipomeneme 
u bývalého lena výboru Ing. Petra Hlavá ka a u Vladimíra Mjalovského, zatímco vzácného 
životního jubilea – 80 let – se letos dožívá Ing Zden k Mužík. Všem výše vzpomenutým p ejeme 
p i této p íležitosti hodn  zdraví, spokojenosti a životních sil.                                         Výbor VS 

 
 

POLSKÝ DEN VLAJKY 
editel St ediska pro vlajku zem  a jeden z po adatel  varšavského 16. mezinárodního 

vexilologického kongresu z r. 1995 W adys aw Serwatowski upozornil 20. 10. 2008 leny FIAV 
na skute nost, že od r. 2005 se adí Polsko mezi zem , které si zvláštním svátkem ctí svou státní 
vlajku. Zákonem . 467 z 20. února 2004, podepsaným prezidentem Kwa niewským a 
publikovaným v ástce . 49, s. 2766-2767, byly provedeny zm ny v zákonu o znaku, barvách a 
hymn  Polské republiky z 31. ledna 1980. Nov  vloženým lánkem 6a byl den 2. kv tna prohlášen 
Dnem vlajky Polské republiky. Poprvé byl slaven v r. 2005, tj. p esn  10 let po konání 
varšavského mezinárodního vexilologického kongresu, jehož úsp šné jednání i návšt vu mnoha 
p edních sv tových znalc  vlajek v polském hlavním m st  považuje autor zprávy za impuls 
k p ijetí takového zákona. Polskému státnímu symbolu je tak vzdávána úcta, kterou si zaslouží. 
                     -jm- 
 
 
ZM NY  K  LEPŠÍMU  I  U  NÁS 
Ukazuje se, že hlas eských vexilolog  za íná být slyšen i na t ch nejvyšších místech eské 
republiky.  Oslavy 90. výro í vzniku eskoslovenska, které se poprvé p i vojenské p ehlídce i p i 
p edávání státních vyznamenání na Pražském hrad  odehrály v režii historických vojenských 
prapor  a zástav, jakož i záb ry z eských televizí za ínají dokládat, že jsme ve Vexilologii . 149, 
s. 2904 ude ili na správnou strunu se svou kritikou ned stojného vyv šování eské státní vlajky. I 
následná vst ícná reakce editele protokolu Kancelá e prezidenta republiky již nese pozitivní 
výsledky. P i záb rech z interview, které poskytl na Pražském hrad  prezident republiky 26. 10. 
2008 televizi Prima, jsme s pot šením zaregistrovali umíst ní eské státní vlajky již správn , tedy 
nalevo od vlajky prezidentské, na tiskové konferenci ministra vnit ní bezpe nosti Chertoffa na 
ministerstvu vnitra o zrušení víz den následující byl eský prapor umíst n na estn jší pozici než 
prapor americký (na rozdíl od podpisu smlouvy o radaru na ministerstvu zahrani ních v cí v lét ). 
Tyto zm ny s pot šením kvitujeme.                 -jm- 
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SBORNÍK P EDNÁŠEK ZE 4. NVK 
V lednu 2009 vyšel pé í St ediska vexilologických informací Petra Exnera z Hradce Králové 
Sborník p ednášek ze 4. eského národního vexilologického kongresu, který se ve dnech 13.-15. 
ervna 2008 konal v P ibyslavi. Na 160 stranách textu bohat  doprovázených ernobílými 

ilustracemi a 16 stranách barevné p ílohy p ináší krom  stru ného shrnutí pr b hu kongresu (v 
eštin  i angli tin ) a podrobných informací o symbolech kongresu i jeho spolupo adatel , m sta 

P ibyslavi a Sdružení hasi  ech, Moravy a Slezska, i mnoho cenných vexilologických 
informací. Krom  13 p ednášek, prezentovaných v pr b hu dvou dní konání kongresu eskými i 
zahrani ními ú astníky a dopln ných jejich shrnutím v angli tin , je to poprvé i katalog 
vexilologické sbírky muzea Centra hasi ského hnutí, v jehož prostorách se celý kongres konal. 
Zatímco tradi ním obsahem sborník  z vexilologických kongres  je i tentokráte rekapitulace jeho 
pr b hu, pod kování po adatel m a organizátor m a pozvánka k 5. NVK v roce 2012 do 
Liberce z pera p edsedy VS, poprvé sborník p ináší i p epis emotivního projevu, kterým 
ú astníky kongresu v P ibyslavi p ivítal její místostarosta Michael Omes. eští zájemci o tuto 
jedine nou publikaci ji mohou získat za 150,- K , lenové VS pak za režijní cenu K  100,- 
formou mimo ádného navýšení lenského p ísp vku na b žný kalendá ní rok. S ohledem na 
omezený po et vydaných výtisk  je t eba se co nejd íve p ihlásit na adrese VS.    Redakce 
 
 
PROCEEDINGS OF THE 4

th
 CZECH NATIONAL CONGRESS OF VEXILLOLOGY 

The Flag Data Centre has prepared proceedings of this event held in the town of P ibyslav 
between June 13-15, 2008. In addition to a short summarization of the congress´ course both in 
Czech and English, information on symbols of the congress and both co-organizers (i. e. town of 
P ibyslav and the Association of the Firemen of Bohemia, Moravia and Silesia) and a full text of 
13 lectures delivered is presented in this publication. A detailed English summary is added to each 
paper presented during the congress. Moreover, a detailed catalogue of the flag collection of the 
Centre of the Firefighters Movement is also included in the Proceedings. This publication 
contains many vexillological data on 160 pages and 16 colour plates with many photos and 
illustrations related. If you are interested in obtaining this extraordinary vexillological 
publication, you are asked to pay an extra fee of EUR 10,- (for Europe) or USD 20,- (for oversea) 
in cash to the address of the Czech Vexillological Society.                              Editor. 
 
 
Auto i hlavních lánk : 
Michel Lupant (michel.lupant@scarlet.be), 6, Clos de la Pasture, B-1340 Ottignies, Belgie 
Ing. Aleš Brožek (brozek@svkul.cz), Keplerova 34, 400 07 Ústí nad Labem 
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