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Karel Černý 

TENTOKRÁT V PLZNI … 

… aneb organizační hříchy a strasti kolem  3. ČNVK v Plzni 

 

Když mě na 2. kongresu v Ústí nad Labem v roce 2000 plácl místo-
předseda J. Martykán po zádech se slovy „Co kdybys udělal další kongres 
v Plzni ty?“, tušil jsem, že je zle. Že začíná něco méně příjemného, snad až 
strastiplného. 

Další, již 3. český národní vexilologický kongres měl tedy být uspořá-
dán v roce 2004 v Plzni. Abych nic nezanedbal, začal jsem zajišťovat kon-
gresové zázemí už dva roky před akcí. Najít v Plzni instituci, která 
disponuje budovou, kde by bylo zajištěno jak stravování a nocleh, tak i 
přednáškový sál v jedné budově, aby se nemuselo přebíhat sem a tam, bylo 
dost problematické, protože objektů, které by splňovaly všechny tyto pod-
mínky, je v Plzni pohříchu málo. Nakonec padla volba na Lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy na plzeňské Aleji Svobody v areálu bývalé Krajské poli-
tické školy. Je pravda, že její vybavení odpovídalo délce existence této stav-
by, ale pro náš kongres byl tzv. Šafránkův pavilón vyhovující a vlastně 
jediný ve stosedmdesátitisícovém krajském městě a druhém největším měs-
tě v celých Čechách! 

Zpočátku šlo všechno hladce a předběžné objednávky měly být doru-
čeny do června 2003, třebaže nešlo vyřizovat zajištění sálu s technikou, 
stravy a ubytování u jediné kompetentní osoby LF UK. Ale takových osob 
s vlastní rozhodovací pravomocí bylo na můj vkus poněkud příliš. Ani vý-
bor Vexilologického klubu však nezahálel a jeho předseda L. Mucha dokázal 
neuvěřitelně zajistit pronájem přednáškového sálu a techniky u děkana LF 
UK zdarma. Také mi byl oporou tajemník výboru pro kongresovou činnost 
P. Exner, který jednou nebo dvakrát Plzeň navštívil, aby zjistil stav skóre 
mého souboje s organizačním šimlem, jenž hrál neúprosnou „přesilovku“, a 
spolu s dalšími členy výboru uspořádal kontrolu zajištění kongresu i do-
provodné výstavy týden před jejich zahájením. 

   I když termín kongresu byl stanoven až na 10. – 12. září 2004, za-
čal jsem již v  červenci telefonicky prověřovat všechny zajištěné skutečnos-
ti. Přes problémy, které se krátce před zahájením kongresu objevily se 
zajištěním snídaní a dopoledního občerstvení, byly všechny služby včetně 
technických otázek spojených s ubytováním účastníků zdárně zajištěny. 
Tradičním dárkem pro všechny účastníky kongresů jsou kromě jmenovek a 
odborných publikací i materiály propagující místo konání. Své publikace 
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zdarma poskytly Magistrát města Plzně, Úřad Plzeňského kraje, turistické 
informační centrum, Západočeské muzeum a Galerie města Plzně. Ta para-
lelně s námi připravenou výstavou vexilologické literatury ve Studijní a vě-
decké knihovně Plzeňského kraje uspořádala výstavu „Od zrcadlení 
k reflexi“ z prací tří slovenských výtvarníků, z nichž Otis Laubert používá 
ve svých dílech motivu vlajky či praporu. 

Nepříjemnou skutečností bylo dodatečné hlášení účastníků kongresu 
po stanoveném termínu 31.7.2004, a to nejen u zahraničních hostí, ale i 
tuzemských účastníků. Tím vznikl v účetnictví jistý zmatek, který byl zavr-
šen tím, že dva cizinci nakonec vůbec nepřijeli, ačkoliv strava pro ně již by-
la objednaná a také zaplacená. Celkem se kongresu zúčastnilo 32 vexilologů 
a jejich rodinných příslušníků z 8 zemí (Česko, Slovensko, Rusko, Ukrajina, 
Belgie, Kanada, Německo a Polsko), z nichž 25 bydlelo v areálu Šafránkova 
pavilónu. 

Program kongresu byl zahájen v pátek 10.9.2004 v 16,00 hod. verni-
sáží vexilologické literatury „VLAJKA – PRAPOR – NÁŠ SYMBOL“, jejíž pří-
pravě je věnován v tomto sborníku zvláštní článek. Po skončení vernisáže 
se účastníci, z nichž se již většina ubytovala během dne, vrátili do Šafrán-
kova pavilónu. Po výzdobě a úpravě přednáškového sálu bylo rezervováno 
místo pro neformální posezení účastníků v blízké restauraci U rytíře Lo-
choty. Přes počáteční problémy způsobené pozdním příchodem organizá-
torů a omezeným počtem byť rezervovaných míst, proběhla večeře 
v přátelské atmosféře. Ta se ostatně nesla celým průběhem vlastního kon-
gresu a i stravování a nocleh v Šafránkově pavilónu snad proběhly bez 
nejmenších potíží.  

Jednání kongresu začalo v sobotu 11.9.2004 po snídani registrací 
účastníků a slavnostním aktem, jehož součástí bylo poprvé v historii našich 
kongresů i vztyčení státní vlajky a vlajky 3. ČNVK. Dopoledne bylo vyplně-
no dvěma bloky přednášek, které moderovali P. Exner a P. Fojtík, a společ-
ným fotografováním účastníků v hale pavilónu.  Po polední přestávce, v níž 
byl podáván společný oběd, se zahraniční hosté kongresu zúčastnili pro-
hlídky městského centra, kterou pro ně připravil náš člen a plzeňský rodák 
L. Hnát. Ostatní členové VK se mezitím zúčastnili 33. výroční členské schů-
ze. V 16,30 hod. se obě skupiny účastníků kongresu setkaly před Pivovar-
ským muzeem, kde začala naše pouť po stopách plzeňského pivovarnictví. 
Po více než hodinové prohlídce muzea jsme se přesunuli do Plzeňského pi-
vovaru Prazdroj. Protože však přesun z muzea do pivovaru vypadal tak, že 
první skupinka byla již v bráně pivovaru a poslední loudové teprve na mos-
tě přes Radbuzu, čili asi tak 250 - 300 m nazpět, do pivovaru jsme přišli se 
zpožděním. Zatímco jsme vznikající konflikt překonali následnou vzájem-
nou zdvořilostí, poněkud nezdvořile se zachoval jeden náš člen 
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s partnerkou a německým párem, kterým se zdál výklad o výrobě piva na 
světelné elektronické tabuli ve varně pivovaru nudný a zbytečně dlouhý, a 
bez vědomí průvodkyně vstoupili do útrob výrobní haly. Teď byla zase řa-
da na mně, abych se i já omluvil průvodkyni za nezodpovědné chování čle-
nů naší skupiny. 

Vyvrcholením dne byla slavnostní večeře v proslulé Salzmannově piv-
nici v Pražské ulici v sousedství náměstí Republiky. Slavnostní sál jsme sice 
obsadili v mezích objednaného časového limitu, ale čas do podávání jídla, 
ovlivněný obsluhou další skupiny, která do pivnice přišla zřejmě o chviličku 
dříve, byl vyplněn oficiálním úvodem. Při něm nový předseda VK J. Marty-
kán jednak česky a anglicky přivítal tuzemské účastníky i zahraniční hosty 
kongresu a připil na jejich zdraví dlouho slibovanou sklenicí piva, jednak 
předal ocenění klubu udělená při příležitosti plzeňského kongresu: Čestné 
uznání společnosti LIBEA, s.r.o. (za mimořádný vydavatelský počin – vydání 
publikace Vlajky, prapory a jejich používání), Ing. Petru Exnerovi (za vydá-
vání Vexilologického lexikonu), Romanu Klimešovi (za badatelskou práci a 
dlouholetou spolupráci s VK) a Karlu Černému (za uspořádání 3. ČNVK), 
kongresové ocenění 3. ČNVK za zásluhy o českou vexilologii Ing. Jiřímu 
Tenorovi a čestné členství Vexilologického klubu jeho zakladateli a čest-
nému předsedovi doc. RNDr. Ludvíku Muchovi, CSc., kterému bude 
z důvodu nepřítomnosti diplom předán na příští VČS. Vyznamenaní se 
v průběhu večera vyfotografovali s prezidentem FIAV a předsedou VK. Po 
předání ocenění se už  dostalo i na naše žaludky. I když se jídlo roznášelo 
téměř po jednom talíři, jak se zřejmě odebíralo kuchaři z rukou, bylo teplé, 
čerstvé a výborné. Spolu s tradičně vyhlášeným pivem, jablkovým závinem 
a kávou dozajista přispělo ke všeobecné spokojenosti s průběhem prvního 
dne kongresu. 

Nedělní program již proběhl zcela bez problémů, i když byl věnován 
především cizojazyčným vystoupením hostů. Jejich referáty, jakož i další, 
které zazněly ve dvou blocích, moderovaných J. Martykánem a A. Brožkem, 
jsou spolu s přednáškami ze soboty obsahem tohoto sborníku, který dosta-
nou všichni účastníci 3. ČNVK zdarma. Ještě před společným obědem pro-
běhlo za slabého deště - jakoby i obloze bylo líto, že naše setkání skončilo – 
slavnostní zakončení kongresu a stažení české a kongresové vlajky. A když 
mě při loučení nový předseda J. Martykán opět plácal po rameni, věděl 
jsem, že nejen to příjemné a zdánlivě samozřejmé, ale i  méně příjemné a 
někdy až strastiplné, co stálo za vnějším leskem kongresu,  konečně skonči-
lo. 

P 
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Aleš Brožek 

PUBLIKACE, KTERÉ OVLIVNILY VEXILOLOGICKÁ 
BÁDÁNÍ  

 

Když jsem se zamýšlel v r. 2003 jak pojmout vexilologickou výstavu 
ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, chtěl jsem, aby ukázala 
vexilologická bádání poněkud z jiného pohledu, než jak tomu bylo na vý-
stavě v ústeckém muzeu. I tam sice byly vystaveny mnohé vexilologické 
publikace, ale akcent byl dán na ukázky ze sbírek členů klubu a na archivní 
materiály (privilegium z roku 1457, zápisy z jednání o vlajce města Střeko-
va v 30. letech 20. století, návrhy na ústeckou vlajku z 90. let 20. století). 
Výhodou byly totiž mé úzké osobní vztahy k ústeckým archivářům a mu-
zejním pracovníkům. V případě plzeňské knihovny, která ochotně nabídla 
své prostory k uspořádání akce, to zase byly mé osobní kontakty jak 
s ředitelem plzeňské knihovny, tak s řediteli dalších českých knihoven, což 
mne přivedlo na myšlenku požádat je o zapůjčení a vystavení některých 
starých vexilologických publikací z fondů českých a moravských knihoven. 
Ty sice běžně neopouštějí trezory knihoven, ale dobré jméno plzeňské 
knihovny a známosti umožňovaly učinit výjimku.  

Myšlenka ukázat vzácné vexilologické publikace korespondovala i 
s pracovním názvem výstavy uvedeným v názvu tohoto článku, tedy zamě-
řit se na vystavení významných vexilologických publikací. Nakonec výstava 
dostala jednodušší název navržený PhDr. Ivanou Horákovou z plzeňské 
knihovny, která převzala výstavu do své péče, a to Vlajka, prapor - náš 
symbol. Nový název byl jednak srozumitelnější pro běžného návštěvníka 
výstavy (název se vyhnul odbornému výrazu „vexilologická“), jednak 
umožnil upravit koncepci výstavy tak, aby bylo možné vystavit i běžné 
vexilologické publikace ve fondu plzeňské knihovny, publikace vydané Vexi-
lologickým klubem a jeho členy i publikace vydávané zahraničními vexilolo-
gickými společnostmi. Bylo tak možné snáze zaplnit všechny vitríny, které 
jsou na chodbách v 1. patře bývalého ženského dominikánského kláštera, 
kde nyní plzeňská knihovna sídlí. Navíc tak nic nebránilo tomu, aby výstavu 
zpestřily slíbené exponáty  ze  sbírky Západočeského muzea (cechovní a 
spolkové prapory). 

I přes určité změny v koncepci výstavy jsem zpracoval popisky tak, 
aby se nejen laik, ale i odborník dozvěděl důvody, proč se na výstavě obje-
vily některé vexilologické tituly. V dalším textu přetiskuji znění popisků 
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v závorkách doplněné  názvy zapůjčených publikací, pokud to z textů není 
jasné, a jmény institucí nebo jedinců, kteří publikace zapůjčili: 

1) Portolány (portulány) jsou nazývány středověké mapy vzniklé z 
knižních popisů pobřeží. Protože mnohé z nich začaly od počátku 14. stole-
tí zobrazovat prapory, jsou cenným zdrojem informací i pro vexilology. 
Bohužel se jich nezachovalo mnoho, protože byly zhotoveny z pergamenu, 
takže použité portolány knihvazači využívali při vazbě nových knih. (La 
Roncière, Monique de, Michel Mollat du Jourdin: Les portulans. Cartes 
maritimes du XIIIe au XVIIe siècle. Fribourg 1984 – zapůjčil ing. Jiří Teno-
ra.) 

2) Nezachované cestopisné dílo nazvané El libro del conoscimiento de 
todos los reinos vzniklo v 2. polovině 14. století a obsahovalo vyobrazení a 
popisy více než stovky praporů. Jeho autorem byl neznámý mnich (?) na-
rozený v r. 1305 v Seville. Ve čtyřech pozdních opisech je popsán český 
prapor jako „bílý s rumělkovým korunovaným lvem“. (Reprint vydaný 
v New Yorku v r. 1967  zapůjčil ing. Aleš Brožek.) 

3) O podobě vojenských praporů užívaných na počátku 15. století 
víme díky dílu Banderia Prutenorum (Křižácké prapory) polského kroniká-
ře a kanovníka v Krakově Jana Długosze (1415-1480). Popisuje a vyobrazu-
je v něm 56 praporů ukořistěných německým rytířům v bitvě u Grunwaldu 
v r. 1410. Autograf tohoto díla byl až do r. 1940 uložen u kapituly krakov-
ské, než ho odvezla nacistická vojska do Malborku. Po válce byl znovu obje-
ven a zakoupen v jednom londýnském antikvariátu. Naposled byl vydán 
v edici Karlem Górským r. 1958. (Gorski, K.: Jana Długosza Banderia Pru-
tenorum. Varšava 1958 – zapůjčila Vědecká knihovna v Olomouci.) 

4) Od konce 17. století věnovali kartografové  vlajkám zvýšenou po-
zornost a do atlasů začali zařazovat tabule s vyobrazením vlajek. Najdeme 
je v dílech Carla Allarda (1648-1706), Cornelia Danckertse (1664-1717) či 
Johanna Baptista Homanna (1663-1724), které vydával holandský naklada-
tel Pieter Mortier (1661-1711) a jeho potomci.(Der durchlauchtigen Welt. 
Hamburg 1698 – zapůjčila Moravská zemská knihovna v Brně, Der geöff-
nete Hafen, reprint dvou dílů vydaných v Hamburku v letech 1705 a 
1706. Lipsko: Zentralantiquariat der DDR, 1989 – zapůjčil ing. Jiří Teno-
ra. ) 

5) Vlajkami se nezabývali pouze kartografové, ale i námořníci a hyd-
rografové. Anglický vodopisec John William Norie (1772-1843)  vydal v ro-
ce 1824 vlajkovou tabuli a v letech 1832, 1840 a 1842 soubor 20 tabulí. 
S ním později začal spolupracovat  další vodopisec J. S. Hobbs a dílo rozšířil 
v r. 1848 na 24 tabulí, v r. 1853 pak přibyla ještě jedna. (Reprint z r. 1971 
zapůjčil ing. Aleš Brožek.) 
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6) Zdrojem kvalitních vyobrazení vlajek byly vždy publikace vydáva-
né americkým, britským, francouzským a německým námořnictvem. Brit-
ská admiralita je vydávala s názvem Flags of the world (Vlajky světa) v 
letech 1875, 1889, 1905,1915-1916, 1930, 1958 a 1989. Za nejkvalitnější 
je však považováno německé vydání z roku 1939 a francouzské Album des 
pavillons nationaux et des marques distinctives vydávané Service hydro-
graphique et océanographique de la marine od r. 2000 (Faksimile němec-
kého vydání z r. 1939 a francouzské vydání z r. 2000 zapůjčil 
Vexilologický klub.) 

7) V letech 1854 až 1967 vyšlo v Norimberku 101 svazků tzv. Nové-
ho Siebmacherova Wappenbuchu (pojmenovaného podle řezbáře Johanna 
Siebmachera, +1611) se 110 tisíci rytinami znaků. Na přípravě svazků spo-
lupracovali významní němečtí heraldici, jakým byli Adolf M. Hildebrant 
(1844-1918) či Maximilian Gritzner (1843-1902). Pro vexilology je toto 
dílo významné skutečností, že svazek z r. 1878 obsahoval 91 tabulí  se 
státními  vlajkami. (Dílo měla zapůjčit knihovna Uměleckoprůmyslového 
muzea v Praze, ale do Plzně nedorazilo, místo něho bylo vystaveno 
Berndt, Christian Samuel: Die allgemeine Wappenwissenschaft in Lehre 
und Anwendung nach ihren Grundsätzen in Europas Ländern aus den 
Quellen dargestellt, und mit Tausenden von Beispielen wirklicher Wap-
pen aus jenen Länden… Bonn 1849 z fondu Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje.) 

8) V roce 1877 vyšla vídeňskému knihkupci a heraldikovi Alfredu 
Grenserovi (1838-1891) drobná knížka nazvaná Národní a zemské barvy 
150 států na Zemi a pro velký úspěch se objevila na německých knižních  
trzích v novém vydání v r. 1881. V r. 1884 ji nechal přeložit do češtiny 
pražský knihkupec Alois Hynek, takže  první vexilologická publikace v češti-
ně oslaví v listopadu tohoto roku 120. výročí. (Vystaveno 1. vydání z r. 
1877 zapůjčené Knihovnou Národního muzea.)  

9) V lipském nakladatelství Alfred Ruhl vyšla v letech 1882 až 1937 
řada vexilologických děl sice bez textu, ale zato s kvalitními barevnými 
kresbami. Tyto publikace zpočátku nesly název Vlajky válečných a obchod-
ních lodí námořnictva všech států Země, později jen Vlajky všech států Ze-
mě a sestavitelem publikace byl zpočátku sám nakladatel, později jeho syn 
Julius Moritz Ruhl, Alfred Starke a Anton Sassmann. (Vydání z r. 1923 za-
půjčila Moravská zemská knihovna.) 

10) V 19. století byla ještě nauka o vlajkách součástí heraldiky a vět-
šina heraldiků se vlajkami zabývala okrajově. Výjimkou byl Hugo Gerard 
Ströhl (1846-1919), profesor knižní vazby a později heraldik na volné noze 
ve Vídni a Mödlingu. Navrhování a designu vlajek se věnoval v několika ča-
sopiseckých článcích, vlajky rovněž zobrazil v díle Oesterreichisch-
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Ungarische Wappenrolle vydaném ve Vídni v roce 1891, 1895 a  1900 a v 
díle Deutsche Wappenrolle vydaném ve Stuttgartu v r. 1897. (Vystavena 
kniha H.G. Ströhla Heraldischer Atlas. Wien 1899 z fondu   Studijní a vě-
decké knihovny Plzeňského kraje.) 

11) V roce 1894 začal londýnský nakladatel Frederick Warne vydávat 
kompendium s názvem Vlajky světa (Flags of the world). Autorem textu byl 
F. Edward Hulme (1841-1909). Úspěch tohoto díla vedlo nakladatelství k 
hledání pokračovatelů: Williama J. Gordona (vyšlo v l. 1915, 1924, 1929), 
Vincenta Wheelera-Holohana (1933 a 1939) H. Greshama Carra (1953, 
1956, 1961),  E.M.C. Barraclougha (1966, 1969 a 1971) a Williama G. 
Cramptona (s Barracloughem v r. 1978 a 1981) a tyto publikace význam-
ně ovlivnily bádání především anglicky hovořících vexilologů. (Vystaveno 
dílo  W. J. Gordona Flags of the world z r. 1915 zapůjčené ing. Alešem 
Brožkem.) 

12) Světoznámá Národní geografická společnost během své téměř 
120leté existence nepodpořila jen řadu expedic, ale ve svém periodiku Na-
tional Geographic Magazine otiskla i několik článků o vlajkách. V říjnu 
1917 jim věnovala dokonce celé číslo. Autorem byl Byron McCandless 
(1881-1946), korvetní kapitán amerického námořnictva, a Gilbert Gros-
venor (1875-1966), prezident společnosti a dlouholetý redaktor magazínu. 
(Vystaveno číslo NGM z r. 1917 ze sbírky ing. Aleše Brožka a číslo NGM z 
r. 1951 z knihovny Vexilologického klubu.) 

13)  Ve 20. a 30. letech minulého století začali někteří výrobci vklá-
dat do obalů k čokoládám, cigaretám a jiným výrobkům kartičky s vyobra-
zením vlajek. Aby zvýšili prodejnost svých produktů, nechávali dokonce 
vytisknout alba pro sběratele těchto kartiček, do nichž se kartičky vlepova-
ly. I v současnosti  jsou tato stará alba v zájmu pozornosti vexilologů, pro-
tože poměrně přesně informují o podobě vlajek v daném období. (Flaggen 
der Welt. Album 7 z 30. let 20. století zapůjčené ing. Alešem Brožkem.) 

14)  Jedním z fundamentálních vexilologických děl je kniha "otce vexi-
lologie" Ottfrieda Neubeckera (1908-1992) vydaná v r. 1939 lipským na-
kladatelstvím L. Staackmann. Nese název Fahnen und Flaggen (Prapory a 
vlajky) a podtitul Pestrý slabikář. Ve skutečnosti se jedná o poutavě napsa-
né odborné dílo začínající terminologií a končící bohatou bibliografií. Vlajky 
a prapory seskupuje podle typů a druhů a vyobrazuje je na 40 barevných 
tabulích.(Zapůjčila Moravská zemská knihovna v Brně.) 

15) V roce 1956 přišlo kodaňské nakladatelství Politikens Forlag 
s nápadem vydat lexikon, jehož hlavní část tvořily barevné číslované kresby 
téměř 900 vlajek a stručné vysvětlivky k obrázkům na konci, nazvaný Al-
verdens Flag i Farver. Autorem textů byl Preben Kannik, kterého vystřídal 
vexilolog Christian Fogd Pedersen při přípravě vydání v letech 1970 a 
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1979. Knihy byly přeloženy do švédštiny, norštiny, finštiny, holandštiny, 
angličtiny  i němčiny. (Das farbige Flaggen-Lexikon z r. 1958 zapůjčila 
Vědecká knihovna v Olomouci, vydání z r.1970 zapůjčil Vexilologický 
klub.) 

16) Dalším z fundamentálních vexilologických děl je kniha trierského 
primátora Hanse Horstmanna (1901-1983), v níž si všímá městských pečetí 
ze 13. a 14. století, které zobrazují prapory na lodích. Kniha s názvem "Die 
Rechtszeichen der europäischen Schiffe im Mittelalter" spatřila světlo světa 
v r. 1971. (Zapůjčil ing. Aleš Brožek.) 

17) V roce 1975 nakladatelství McGraw-Hill realizovalo velkolepý 
projekt vexilologické encyklopedie, obsahující vedle kvalitního textu i kva-
litní doprovodné fotografie dokládající užití vlajek. Kniha s názvem Flags 
through the ages and across the world (Vlajky staletí a světa) byla krátce 
nato přeložena do němčiny, francouzštiny, dánštiny, italštiny a japonštiny. 
Její druhá část týkající se současných vlajek a státních znaků vyšla i samo-
statně v angličtině, holandštině, chorvatštině, němčině, slovinštině, španěl-
štině a švédštině. Autorem textů byl Whitney Smith (1940-), ředitel 
amerického Střediska pro výzkum vlajek. (Německou verzi s názvem Die 
Zeichen der Menschen und Völker, Luzern 1975 zapůjčila Studijní a vě-
decká knihovna v Hradci Králové.) 

18) Větším počtem překladů než díla vexilologů Ch. F. Pedersena a 
W. Smithe se může pyšnit  nevexilolog  Ital Mauro Talocci. Jeho lexikon vy-
šel poprvé v r. 1977 u milánského nakladatele Arnolda Mondadoriho pod 
názvem Guida Alle Bandiere di Tutto il Mondo. V dalších letech byl přelo-
žen do angličtiny, francouzštiny, norštiny, švédštiny, japonštiny, finštiny a 
korejštiny. (Anglické vydání z r. 1982 zapůjčil ing. Aleš Brožek.) 

19) Nejvíce překládaným vexilologickým dílem - vyšlo ve 13 jazycích – 
byla kniha nazvaná jednoduše Flag (Vlajka). V roce 1989 ji napsal ředitel 
Vlajkového institutu William G. Crampton (1936-1997) pro edici Eyewit-
ness Guides vydávanou londýnským  nakladatelstvím Dorling Kindersley. 
Jednotlivé svazky této edice byly zaměřeny na jevy a předměty, které nás 
obklopují (počasí, auta, mince), a dokumentovány fotografiemi z muzeí i 
privátních sbírek. (Vystaveno anglické vydání z r. 1989 ze sbírky ing. Ale-
še Brožka.) 

20) Ačkoliv některé svazky edice Eyewitness Guides byly přeloženy do 
češtiny, svazek věnovaný vlajkám nikoliv. A tak se o vydání zahraniční vexi-
lologické publikace v češtině zasloužilo až bratislavské  vydavatelství INA v 
roce 1996. Českým překladem knihy geografičky Nicole Smithové Flags of 
the world z roku 1995 pověřilo  vexilologa Aleše Brožka (1952-), který tex-
ty navíc aktualizoval, do slovenštiny knihu přeložil slovenský geograf Ján 
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Lacika. Knihy byly tištěny společně s polským překladem v Harmanci. (Vy-
staveno anglické, polské a slovenské vydání ze sbírky ing. Aleše Brožka.) 

21) V 60. letech 20. století vycházela na Západě řada publikací o 
vlajkách, které však byly pro české vexilology  nedostupné. Proto čeští vexi-
lologové s velkým nadšením přivítali, když byla v Německé demokratické 
republice v r. 1966 vydána kniha Hanse-Ulricha Herzoga a Fritze Wolfa 
Flaggen und Wappen. Prodávala se i u nás v prodejnách Zahraniční litera-
tura. V nových aktualizovaných vydáních vyšla roku 1980 a 1982. (Vydání 
z r. 1966  zapůjčila   Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, vy-
dání z r. 1982  Vexilologický klub.) 

22) V roce 1968 získal doktorát na univerzitě v Münsteru za práci 
nazvanou Vizuální symboly jako jev neverbální publicistiky braun-
schweigský novinář Arnold Rabbow (1936-). Tu pak v roce 1970 přepraco-
val na Lexikon politických symbolů. Protože kniha obsahovala vyobrazení 
řady nacistických symbolů, nesměla být dovezena do Československa a  
nemohly ji získat ani české knihovny. Uspěla pouze knihovna Ministerstva 
zahraničních věcí a bratislavská univerzitní knihovna. (Vystaven dtv-
Lexikon politischer Symbole. München 1970 ze sbírky ing. Aleše Brožka.) 

23) Další dostupnou zahraniční publikací pro naše vexilology se stala 
kniha Flagi gosudarstv mira (Vlajky států světa), která vyšla v Moskvě v ro-
ce 1964 a znovu – značně rozšířená - v roce 1971. Její autor Konstantin 
Andrejevič Ivanov, námořní kapitán, měl s 2. vydáním značné potíže. 
Z distribučních skladů musela být kniha stažena a vytištěna její nová obál-
ka, když si cenzoři všimli, že se na obálku dostala fotografie autora 
v uniformě. Rovněž list, kde byla vyobrazena německá vlajka s hákovým 
křížem, musel být vytištěn znovu bez vlajky... (Vydání z r. 1971 zapůjčil 
Vexilologický klub.) 

24) 24 let po vydání vexilologické encyklopedie W. Smithe vyšlo další 
pozoruhodné dílo (The world encyclopedia of flags), v jehož názvu již slovo 
encyklopedie nechybělo. Jeho autor - polský vexilolog Alfred Znamierowski 
(1940-) nebyl zcela nováčkem, protože do encyklopedie z roku 1975 při-
spěl řadou kreseb. Tentokrát však od něho pocházejí i zasvěcené texty. En-
cyklopedie patří v současné době k nejprodávanějším v anglosaských 
zemích. Aktualizována proto byla v r. 2001, 2002 i 2003, v r. 2000 byla 
přeložena do němčiny a francouzštiny, v r. 2000 vyšla i jedna její část sa-
mostatně v angličtině a polštině. (Vystaveno anglické vydání z r. 2002 ze 
sbírky ing. Aleše Brožka.) 

25) První pokus o systemizaci vlajek podle barev (vlajky převážně 
červené, převážně bílé atd.) se objevil v knize Vlaggen van alle Natien, Pavil-
lons de toutes les nations, Flags of all Nations v šedesátých letech 19. stole-
tí. Autor – jakýsi Steenbergen – ji publikoval v Amsterdamu nejméně 
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třikrát. Reprint z r. 1999 obsahuje rukopisné poznámky autora. (Steen-
bergen: Vlaggen van alle Natien, Pavillons de toutes les nations, Flags of 
all Nations, Amsterdam ca. 1865. Reprint péčí Vlaggen Documentatie 
Centrum Nederland, 1999 – zapůjčil ing. Jiří Tenora.) 

 

 Moravská zemská knihovna navíc zapůjčila cennou knihu Traugott 
Bromme Illustrirter Hand-Atlas der Geographie und Statistik in 48 colorir-
ten Karten, mit 112 Bogen erläuterndem Texte, 218 Holzschnitten, 6 Blät-
tern in Farbendruck; Wappen und Orden der fünf europäischen 
Grossmächte und der vier deutschen Königreiche, und einem colorirten 
Flaggen-Atlas in 7 Blättern, die Flaggen aller Nationen der Erde darstellend 
vydanou ve Stuttgartu v r. 1862 a  Krajská knihovna v Liberci dílo Rudolfa 
Siegela Die Flagge. Geschichte der Entwicklung der auf den Kriegs- und 
Handelsschiffen zur Verwendung kommenden Flaggen unter Berücksichti-
gung des Gebrauchs von Flaggen zu Signal und Salutzwecken, vydané v 
Berlíně r.1912, které však nebyly opatřeny popiskami.   Popisky se nevy-
tvářely ani na ostatní soudobé vexilologické publikace zapůjčené Vexilolo-
gickým klubem, Knihovnou města Plzně a Studijní a vědeckou knihovnou 
Plzeňského kraje. 

 Pro úplnost uvádím, že výstavu uvozoval panel s textem vysvět-
lujícím termín vexilologie v tomto znění: 

 

Vexilologie je nauka o vlajkách a praporech, jejich 
historii a symbolice. Tento odborný výraz vznikl ze 
slov vexillum (latinsky prapor) a logos (řecky slovo). 
Autorství tohoto pojmu se přisuzuje jednak americké-
mu knihovníkovi v newyorském ústředí OSN Nathanielu 
Abelsonovi, jednak řediteli Střediska pro výzkum vlajek 
dr. Whitney Smithovi, kteří ho užili v r. 1957 v podobě 
vexillology. Postupně zdomácněl i v dalších jazycích (v 
německy mluvící oblasti mu dlouho odolával výraz 
Flaggenkunde) a podle místních jazykových zvyklostí 
byl upraven na Vexillologie v němčině, vexil.lología v 
katalánštině, veksillologija v ruštině či vexilologie v 
češtině a slovenštině. 

 

 Na dalších panelech byly fotografie a stručné životopisy tří svě-
tových vexilologických osobností a dvou našich: 
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WILLIAM GEORGE CRAMPTON (1936-1997) 

V r. 1967 vytvořil se skupinkou britských vexilologů vexilologickou 
sekci Heraldické společnosti a vydával její periodikum. V r. 1971 se stal ře-
ditelem Flag Institute a editorem časopisu Flagmaster. Napsal desítky popu-
lárních vexilologických publikací (Observer's book of flags, The world of 
flags, Flag aj.), které byly přeloženy do více než 10 jazyků včetně japonšti-
ny. Rovněž působil jako odborný konzultant při natáčení historických fil-
mů (např. Mise v r. 1986 či Bláznovství krále Jiřího v r. 1994). V r. 1995 
obhájil práci o symbolech Výmarského Německa, a získal tak doktorát na 
univerzitě v Manchesteru. V r. 1991 byl oceněn prestižní cenou Vexillon a 
o dva roky později byl zvolen prezidentem FIAV. Tuto funkci zastával až do 
své smrti. Posmrtně v r. 1999 mu byl udělen titul Laureát vexilologie. 

 

OTTFRIED NEUBECKER (1908-1992) 

Vystudoval dějiny v Ženevě, Heidelbergu a Berlíně. Od r. 1926 praco-
val pro "Reichskunstwart" - státní úřad německého ministerstva vnitra pro 
kulturu a umění - v prvé řadě v oboru vlajek a znaků. Kvůli sňatku s židov-
kou měl po roce 1933 velké potíže a přežil jen díky svým rozsáhlým a oje-
dinělým znalostem na poli heraldiky.Kromě knihy Fahnen und Flaggen, 
která vyšla pod jeho jménem v roce 1939 a patří do "zlatého fondu" vexilo-
logické literatury, publikoval anonymně nebo pod šifrou. Proslavil se také 
vlajkovou knihou říšského válečného námořnictva "Flaggenbuch des Ober-
kommandos der Kriegsmarine" z r. 1939, jejíž úplnost a přesnost nebyla 
dosud překonána.V letech 1973 až 1981 byl prezidentem  FIAV. Během 
svého poměrně dlouhého života nashromáždil obrovskou sbírku faleristic-
kých, heraldických a vexilologických knih. (Po r. 1945 základ své sbírky po-
stupně převážel podzemní drahou z východního  do západního Berlína, ke 
konci života celou sbírku prodal německé společnosti Pro Heraldica). Úsilí 
evropských vexilologů, aby sbírka O. Neubeckera zůstala v Evropě, ztrosko-
talo a v r. 1993 ji zakoupilo americké Středisko pro výzkum vlajek. 

 

WHITNEY SMITH (1940-) 

Vydává od r. 1961 vexilologické periodikum Flag Bulletin a v r. 1962 
založil společně s Garry Grahlem Středisko pro výzkum vlajek. Mnoho jeho 
článků a přednášek mělo zásadní vliv na teorii vexilologie (The Flag Infor-
mation Code, A Vexillological Classification Systém, FlagPlan 2011 aj.). Na-
psal též několik knih. K nejvýznamnějším patří "The Bibliography of Flags 
of Foreign Nations" (Boston 1965), "The  Flag Book of the United States" 
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(New York 1970) a "Flags Through the Ages and Across the World" (Maide-
nhead 1975). V letech 1967 až 1991 byl generálním tajemníkem FIAV. Je-
ho sbírky jsou úctyhodné. Zahrnují vlajky a prapory všech typů a jejich 
doplňků, heraldické předměty, znaky, kokardy, loga a jiné symboly. Stav z 
r. 1995 vykazoval 150 000 dokumentů, 12 000 knih, rukopisů a letáků, 
10 000 vlajek a příbuzných předmětů. Českou republiku navštívil několi-
krát, zúčastnil se i 1. českého národního vexilologického kongresu v Hradci 
Králové. 

 

Ing. JOSEF ČESÁK  (1921-) 

"Otec české vexilologie" je fundovaný ekonom s rozsáhlými jazykový-
mi znalostmi. Filatelie vzbudila jeho zájem o symboliku vlajek. V r. 1966 
otiskl článek v časopise Lidé a země, kterým upozornil na význam nauky o 
vlajkách. O tři roky později pak jako první Čech použil termín vexilologie v 
publikaci Sbíráme odznaky. Jeho kontakty s W. Smithem a s českými vexilo-
logy vedly k založení Vexilologického klubu. Četnými články otištěnými 
nejen ve Vexilologii, nýbrž i v zahraničních zpravodajích se zasloužil o roz-
voj české vexilologie a o propagaci znalostí o českých a československých 
symbolech za hranicemi naší země. Sestavil s Jiřím Tenorou šestijazyčnou 
příručku "Odborné výrazy a stylistické konstrukce používané ve vexilologii". 

 

Doc. RNDr. LUDVÍK MUCHA, CSc. (1927-) 

Práce na zeměpisné knize Celým světem (vyšla v r. 1958 ve spoluprá-
ci s K. Kuchařem a J. Jankou) ho přivedla do kontaktu s vexilologií. 
V šedesátých letech minulého století začal psát články o nových vlajkách do 
zeměpisného časopisu Lidé a země. Jeho prostřednictvím s ním navázali 
kontakty další čeští vexilologové. Společně s Alešem Brožkem, ing. Josefem 
Česákem, Jiřím Hlaváčkem a ing. Petrem Hlaváčkem založil v r. 1971 Vexilo-
logický klub. V roce 1975 mu vyšla kniha Vlajky, znaky zemí světa, další 
vydání se objevila na knižním trhu v letech 1978 a 1987. V roce 1985 Mu-
chovy texty přeložil do angličtiny Jiří Louda, revidoval je W. Crampton a 
kniha vyšla současně v londýnském nakladatelství Orbis a v newyorském 
nakladatelství Crescent Books, v roce 1987 anglické vydání zpřístupnilo 
českým čtenářům pražské nakladatelství Geodetický a kartografický podnik. 
Neméně lákavou vexilologickou publikací se stala i kniha Klíč k našim měs-
tům vydaná v r. 1979. 

 

 Výstava byla otevřena od  10. září do 8. října 2004 ve všední 
dny od 9 do 17 hodin a shlédlo ji 600 návštěvníků (mezi nimi i žáci 12 pl-
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zeňských škol v rámci exkurze v knihovně). Nebyl k ní sice vydán katalog, 
ale pro návštěvníky byl zdarma k dispozici Soupis vexilologických  doku-
mentů z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Sestavila jej 
Anna Sedláčková a vydala jej plzeňská knihovna v nákladu 80 výtisků.  

P 
 

 

 

 

 
Před vernisáží výstavy (zleva Ivana Horáková, Aleš Brožek a Josef Hubka)
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Petr Exner 

SYMBOLY 3. ČESKÉHO NÁRODNÍHO 
VEXILOLOGICKÉHO KONGRESU 

Symboly – ať už státní, korporátní, 
kongresové či jiné – jsou důležitým prvkem 
identifikace subjektu, který prezentují. Jejich 
využití sahá od vyznačení lokality subjektu, 
přes označení různých materiálů až po využití 
v upoutávce, či přímo reklamě, na subjekt či 
produkt jeho činnosti. 

Pro 3. český národní vexilologický 
kongres jsem vytvořil dva hlavní symboly – 
vlajku a emblém. 

Při vytváření vlajky kongresu jsem 
vycházel ze stejných úvah jako při navrhování 
vlajek minulých kongresů. Vlajka by měla 
symbolizovat, že se jedná o český vexilologický 
kongres a také mít vazbu na město, ve kterém 
se kongres koná. Měla by být jednoduchá a 
tvořena  vexilologickými figurami. 

Českým vexilologic-
kým symbolem je modrý 
klín, který se nachází i na 
obou vlajkách předcho-
zích kongresů. Stal se te-
dy i základním prvkem 
vlajky tohoto kongresu. 
Město Plzeň, kde se kon-
gres odehrává, používá 
historickou vlajku obsa-
hující čtyři barvy: bílou, 

 
Vlajka 3.ČNVK 

Vlajka je tvořena třemi klíny, žerďovým modrým vycházejícím 
z druhé a třetí čtvrtiny žerďového okraje a dosahujícího do 
středu vlajícího okraje a dvěma k němu přiléhajícími vlajícími 
klíny, bílým, vycházejícím z první poloviny vlajícího okraje, a 
červeným, vycházejícím z druhé poloviny vlajícího okraje, 
oba dosahující na žerďový okraj listu. Horní trojúhelníkové 
pole je zelené, dolní žluté. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

 

 
Vlajka kongresu 

Vlajka kongresu o rozměrech 
140x210 cm a vlajka České re-
publiky vlály na kovových stožá-
rech před místem konání 
kongresu – Šafránkovým pavilo-
nem LF UK v Plzni. Slavnostně 
byly vztyčeny v sobotu dopoled-
ne při zahájení 3. českého ná-
rodního vexilologického 
kongresu.  



3. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 

 17 

žlutou, zelenou a červenou. Bílá a červená jsou společné pro vlajku České 
republiky i města Plzně, a staly se tak spolu s modrou barvou klínu základ-
ními barvami kongresové vlajky.  

Základní vexilologickou figuru – klín, připomínající písmeno V jako 
vexilologie, jsem na list vlajky 
umístil třikrát, což symbolizuje 
pořadové číslo kongresu. Barva 
klínu vycházejícího z žerďového 
okraje listu je modrá, barvy 
dvou vlajících klínů jsou bílá a 
červená, tedy barvy společné 
vlajkám české a plzeňské. Dvě 
trojúhelníková pole u horního a 
dolního rohu listu mají zbývající 
barvy plzeňské vlajky – zelenou 
a žlutou. 

Uspořádání klínů připo-
míná českou vlajku a zelená a 
žlutá pole byla umístěna tak, 
aby odpovídala vexilologickým 
zásadám a vytvářela harmonický rytmus světlých a tmavých barev. 

Dalším kongresovým symbolem je emblém, jehož účelem je symboli-
zovat kongres především na tištěných materiálech. Je proto vytvořen ve 
dvou variantách – černobílé a barevné. 

Emblém kongresu je kruhového tvaru s hnědým opisem 3. ČESKÝ 
NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES – PLZEŇ 10. - 12. 9. 2004 umístěným 
na žluté stuze, jejíž hnědé okraje jsou dole svázány do vexilologického uzlu. 
Ústředním motivem emblému je 
pravidelný sedmiúhelník posta-
vený na hrot, složený z pěti 
trojúhelníkových polí v bar-
vách vlajky kongresu: zelené, bí-
lé, modré, červené a žluté.  

Hlavní motiv emblému 
3. ČNVK – barevný sedmiúhelník 
– byl také použit při návrhu 
účastnické visačky. Laminovanou 
visačku z bílého barevně potiště-
ného kartónu dostali všichni 
účastníci kongresu. 

P 

 
Emblém 3.ČNVK 

 

Visačka účastníka 
Motiv z emblému kongresu byl použit na 

kongresových visačkách. Barvy polí jsou zelená, 
bílá, modrá, červená a žlutá. 
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Jaroslav Martykán 

PROCEEDINGS OF THE 3rd CZECH NATIONAL 
CONGRESS OF VEXILLOLOGY  
Plzeň, 10-12 September 2004 

 

We are pleased to present you with this publication bringing 13 lec-
tures delivered during the 3rd Czech National Congress of Vexillology. 
These scientific contributions by ten authors from Czechia, Russia, 
Ukraine, and Canada are published in Czech but a short English summary 
is added to each of them. We pay tribute to each one of the authors for 
high quality of their lectures and the vexillological research undertaken by 
them. Furthermore, these proceedings contain the description of the con-
gress itself and of the accompanying exhibition of outstanding and curious 
vexillological books available in the libraries all over the Czech Republic. 

The program of the congress took place at the Charles University 
Medical Faculty campus in the town of Plzeň (Pilsen) in Western Bohemia. 
Our meeting attracted 32 people from 8 countries to this congress venue. 
On Friday, 10 September 2004 congress participants met in the Education 
and Research Library of Pilsener Region where a festive varnishing cere-
mony of the exhibition “Flag – Banner – Our Symbol” was conducted by 
the library management and the main organizer of the congress Karel 
Černý. The chairwoman of the Parliamentary Sub-Committee for Heraldry 
and Vexillology MP Ms. Ivana Levá and several officials of the Plzeň mu-
nicipality also attended this event.  

The official opening of the congress took place in the University 
campus pavilion on Saturday, 11 September 2004 in the morning. Jaroslav 
Martykán, Vice-President of the Vexillological Club, delivered welcome ad-
dress. The ceremony continued with the hoisting of Czech national and the 
3rd congress flags in front of the pavilion. Two of the organizers, Karel 
Černý and Petr Exner, were given the honour to hoist the flags. The latter 
is also the author of the congress flag. It contains colours of both Czech 
Republic (R-W-B), and Plzeň (W-Y-V-R) arranged into three piles and two 
triangular areas adjoining the upper and lower edge, respectively. The pile 
is a typical element of the Czech vexillology and it also recalls the letter 
“V” for vexillology. The number of three piles refers to the 3rd national 
congress organized by the Vexillological Club; their arrangement also re-
sembles the Czech national flag. 
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After presentation of 6 lectures, taking a group photo of all atten-
dants and the common lunch served to them, the Czech vexillologists held 
their regular annual meeting. In the meantime, our foreign guests partici-
pated in the sightseeing tour of the historical city centre guided by 
Ladislav Hnát who grew up in this town. Later on, both groups joined in 
front of the Brewing Museum in order to visit its collections and to obtain 
some information on the history of the brewing-industry in this old Bohe-
mian town famous its beer. The guided visit of the modern devices of the 
Pilsner Urquell Brewery finished our Saturday evening program. 

The gala-dinner was served on the late evening at the “U Salzmanů” 
Restaurant located in the very centre of Plzeň and famous with its deli-
cious beer. Before the main course, the newly elected President of the Vex-
illological Club Jaroslav Martykán welcomed the attendants both in Czech 
and English and handed over the Congress Award to the well-known Czech 
vexillologist Jiří Tenora and the Honorary Membership to the founder of 
the Club Ludvík Mucha in absentia who retired from the Club presidency 
after 32 years. Furthermore, Jaroslav Martykán awarded on behalf of the 
Vexillological Club four Diplomas of Honour to Petr Exner, Roman Klimeš, 
Karel Černý and Messrs. LIBEA Co. for their extraordinary contributions to 
the Czech vexillology. The photo of the awarded vexillologists with the 
FIAV President Michel Lupant will commemorate them this important 
event in their lives. 

On Sunday, 12 September 2004 the whole morning was spent with 7 
scientific presentations in the lecture hall of the pavilion. Before the clos-
ing ceremony, Gerd Vehres from the German Vexillological Association also 
invited all congress participants to the XXII ICV in Berlin 2007 and Josef 
Hubka reminded us of vexillological novelties from the recent period. Fi-
nally, Jan Vereščák – director of the LIBEA Co. – acquainted the audience 
with some products of his flag-making factory. 

The official closing ceremony took place again in front of the pavil-
ion the rainy noon. Jaroslav Martykán expressed his gratefulness to the 
congress organizers and then thanked all those who had contributed to 
the success of the congress. Then, the organizers Karel Černý and Aleš 
Brožek lowered the Czech and congress flags. After the delicious lunch, the 
congress slowly ended with shake hands and congress attendants returned 
to their homes like close colleagues or even good friends in flags. 

P 
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Část účastníků kongresu pod vlajkou Plzně namalovanou na boční zdi (zle-
va Karel Černý, Josef Hubka, Milan Týma, Vladimír Erban, Jiří Tenora, Petr 
Holas, částečně skrytý za Petrem Exnerem, a Viktor Lomancov). 



 

 

 

PŘEDNÁŠKY 
prezentované na 3. českém národním  

vexilologickém kongresu  
 
 
 

LECTURES 
delivered during the 3rd Czech National Con-

gress of Vexillology 
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Pavel Fojtík  

ROZDÍLY VE VLAJKOVÉ ETIKETĚ 

 

Vlajkové etiketě, čili poučení, jak máme správně vlajky a prapory po-
užívat, jsme se na stránkách časopisu Vexilologie dosud věnovali poměrně 
málo. Vlajková etiketa zahrnuje celou řadu prvků - počínaje technickým 
řešením vyvěšení vlajek a praporů, konče správným a důstojným užitím 
symbolu na správném místě, při vhodné příležitosti a ve vhodné kombinaci 
s ostatními symboly.  

Při vyvěšování vlajek je nutné řešit příslušnou problematiku  

a) z hlediska  vnitrostátní potřeby 

 tj. řešit vzájemné vztahy mezi různými vlajkami téhož státu: 
aa)  státní + jiná územní; 
ab)  státní + instituce, organizace i firmy; 
ac)  státní + osobní služební (např. hlavy státu, církevních 
                 funkcionářů, primátorů apod.). 

 V takových případech hovoříme o hierarchii vlajek.  

b) z hlediska mezinárodních vztahů 

 ba) - mezistátní (bilaterální či multilaterální); 
          - OSN a jiné významné instituce EU, NATO; 

bb)  - mezinárodní vztahy na nižší úrovni (např. subjekty 
                  federací či jiné územně správní celky, ať již  

tzv. vyšší - např. kraje - nebo nižší, tj. obce). 

Ve všech případech řešíme:  

a)  hierarchii či preferenci vlajek různé úrovně 
b) pořadí vlajek stejné úrovně. 

Zákony či jiné právní předpisy různých zemí obvykle řeší 

a) čestné místo mezi státními vlajkami (výjimečně mezi jinými); 
b) méně řeší vztahy vnitrostátní (hierarchii); 
c) někdy řeší čestné místo u vnitrostátních vlajek a pro vyvěšení 

státní odkazují na mezinárodní zvyklosti. 

Co to jsou mezinárodní zvyklosti? 

Neexistuje žádný mezinárodní "zákon", žádná mezinárodní smlouva, 
ani univerzální diplomatická příručka, a tak různé země či geografické ob-
lasti řeší tento problém odlišně. Jako pomůcku si můžeme vzít zákony či 
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jiné předpisy v různých zemích. Většinou 
se shodují na některých hlavních zása-
dách, detaily však řeší po svém.  

Obecně lze říci, že se všeobecně v 
mezinárodní praxi respektují následující 
skutečnosti:  

♦ čestné místo domácí vlajky 

Může být závislé na sudém či lichém 
počtu vyvěšených vlajek. Jen zcela výji-
mečně se dává čestné místo vlajce organi-
zace či nadstátního celku, např. 
Organizace spojených národů (OSN), Or-
ganizace Severoatlantické smlouvy 
(NATO), Evropská unie (EU), což obvykle 
bývá uvedeno v protokolu příslušné orga-
nizace, případně ve smlouvě či jiném 
předpisu. 

♦ stejná velikost více státních vlajek 

Toleruje se unifikace poměru stran 
současně vyvěšených různých státních vla-
jek podle domácí vlajky. U nás by šlo o 
poměr stran 2 : 3. 

♦ vlajky zásadně ve stejné výšce 

 Všechny státní vlajky musí být 
vyvěšeny ve stejné 
výšce, žádná se ne-
smí „vyvyšovat“ nad 

ostatní. To platí i pro domácí vlajku, která se zvidi-
telňuje tím, že je na čestném místě.  

♦ samostatné žerdě pro každou státní vlajku  

Různé státní vlajky se zásadně vyvěšují na sa-
mostatných žerdích. To znamená, že nepřipadá v 
úvahu vyvěsit dvě státní vlajky na společném vlajko-
vém stožáru, ať již je důvod jakýkoliv (např. nedosta-
tek stožárů). To se týká pochopitelně i vlajek 
mezinárodních organizací, které nemohou vlát na 
společném stožáru se státní vlajkou ani nad ní, ani 
pod ní. 

Zajímavé je, že ve Spojených státech americ-

Čestné místo pro českou vlajku 
podle zákona o užívání státních sym-
bolů a rozmístění dalších státních 
vlajek podle vexilologických zvyklos-
tí 

 
při lichém počtu vlajek 

 
a při sudém počtu vlajek. 

Vyvěšení vlajek různé hierarchie 
při aplikaci našeho zákona o užívání 
státních symbolů a vexilologických 
zvyklostí 

 
při sudém počtu vlajek. 

Ukázka novozélandské příručky. 
Čestné místo pro novozélandskou 
státní vlajku mezi jinými státními 
vlajkami (platí pro sudý i lichý počet 
státních vlajek). 

 
 

Ukázka povole-
ného vyvěšení dvou 
vlajek v USA na spo-
lečném stožáru podle 
internetové příručky  
o používání vlajky 
státu Ohio. 

 



3. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 

 27 

kých je oficiálně povoleno, aby vlajka státu Unie vlála na společném stožáru 
s vlajkou Spojených států, která je pochopitelně vždy výš. Vlajka státu do-
konce může být i menší. 

♦ čestná (domácí) vlajka se vyvěšuje jako první  

Vlajka, která se umístí na čestném 
místě, zpravidla státní vlajka domácí země, 
se vyvěšuje jako první a snímá jako po-
slední, nelze-li vztyčovat či spouštět 
všechny vlajky současně.  

♦ státní vlajky jsou nadřazeny vlaj-
kám nižších subjektů 

Státní vlajky jsou vždy nadřazeny 
vlajkám územně správních celků dané ze-
mě. Například vlajka Ruské federace bude 
vždy nadřazena vlajce subjektu této fede-
race, česká státní vlajka bude vždy nadřa-
zena vlajce kraje nebo města apod. Přesto 
právě v tomto důležitém pravidle nalez-
neme ojedinělé výjimky.  

Například kanadský vlajkový proto-
kol praví, že vlajka Kanady je vždy na 
čestném místě. Zákon její provincie Que-
bec z roku 1999, jakož i návazně vydané 
příručky,  v rozporu s federálními pravi-
dly praví, že čestné místo náleží vlajce 
provincie, která, jak známo, má čas od ča-
su větší či menší separatistické tendence.  
Nenajdeme v nich žádnou specifickou vý-
jimku pro užití státní vlajky Kanady, a pro 
quebeckou vlajku se tedy uplatňují beze 
zbytku pravidla, jako by šlo o vlajku svr-
chovaného státu. V Texasu, státu americké 
Unie, je sice vlajka Spojených států ame-
rických nadřazena vlajce Texasu, ale vyvě-
šují-li se současně s těmito vlajkami vlajky 
jiných svrchovaných států, je jim vlajka 
Texasu nadřazena! 

Výjimky mohou nastat v některých 
mezinárodních organizacích, jejichž čle-
nem je kromě svrchovaných států i sub-

Starší příručka o používání que-
becké vlajky. Quebecká vlajka je na 
čestném místě, druhá je kanadská, 
následují jiné cizí státní vlajky. 

 
 

Nová příručka o používání que-
becké vlajky. Quebecká vlajka je na 
čestném místě, o přednosti kanadské 
vlajky  před jinými státními vlajkami 
již není zmínka. 
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jekt některé federace či jiný územně správní celek. Nejčastěji se jedná o 
různé sportovní federace. Například v Mezinárodní federaci fotbalových 
asociací jsou jako samostatné subjekty Anglie, Wales, Skotsko a Severní Ir-
sko (Velká Británie nikoliv), nebo členy Olympijského hnutí jsou i četná zá-
vislá území či Národní olympijské výbory  (např. Taiwan). V takových 
případech jsou vlajky takových celků výjimečně postaveny na stejnou úro-
veň s vlajkami nezávislých států. 

♦ státní vlajky jsou nadřazeny vlajkám hlav států  

Státní vlajky jsou zpravidla nadřazeny služebním vlajkám nejvyšších 
představitelů těchto států. Toto pravidlo neplatí ovšem u některých mo-
narchií, především u Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, 
kde byla určena následující hierarchie vlajek:  

1) královská vlajka (standarta); dále osobní vlajky v pořadí:   
2) Její veličenstvo Alžběta - královna matka,  
3) Jeho královská výsost (dále jen HRH) vévoda z Edinburghu,  
4) HRH princ z Walesu, 
5) HRH princ William z Walesu, 
6) HRH vévoda z Yorku, 
7) HRH hrabě z Wessexu, 
8) HRH královská princezna (The Princess Royal), 
9) HRH vévoda z Gloucestru, 
10) HRH vévoda z Kentu, 
11) HRH princ Michael z Kentu, 
12) HRH princezna Alexandra, 
13) ostatní standarty panovnického rodu, 
14) "Union Flag",tj. státní vlajka Spojeného království, 
15) "White Ensign" královského vojenského námořnictva (Royal Navy), 
16) vlajka královského letectva (Royal Air Force), 
17) "Blue and Red Ensigns", tj. vlajky loďstva, 
18) státní vlajka hostitelského státu, korunní dependence či zámořského území (tj. 

územního celku Společenství), 
19) národní vlajky Anglie, Skotska, Walesu, korunních dependencí a zám. území, 
20) státní vlajky ostatních států (v pořadí podle anglické abecedy), 
21) vlajka OSN, 
22) vlajka Společenství, 
23) vlajka Evropské unie, 
24) vlajka britské armády, 
25) vlajky hrabství (Counties) a metropolitních měst (Metropolitan Cities), 
26) vlajky ostatních měst a obcí, 
27) vlajky osob a korporací, 
28) domácí vlajky (House Flags). 
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Pro srovnání si uveďme hierarchii vlajek, která obecně platí v ozbro-
jených silách Spojených států amerických: 

1) státní vlajky nezávislých států (abecedně po vlajce Spojených států), 
2) vlajky států USA (v pořadí podle data vstupu do Unie), 
3) služební vlajky v pořadí: 
 a) US Army (Armáda USA) 
 b) US Marine (Námořní pěchota USA) 
 c) US Navy (Vojenské námořnictvo USA) 
 d) US Air Force (Vojenské letectvo USA) 
 e) US Coast Guard (Pobřežní stráž USA) 
4) vlajky organizací (např. MAJCOM, SOA, DRU, NAF, GROUP, WING, SQ), abeced-

ně nebo numericky podle hostitele, jehož vlajka je uprostřed skupiny 
těchto vlajek (z čehož plyne, že takové vlajky, jsou-li ve skupině, jsou od-
děleně od státních) 

5) osobní (služební vlajky vyjadřující funkci) v pořadí:  
 a) prezident USA, 
 b) viceprezident USA, 
 c) ministr obrany, 
 d) náměstek ministra obrany, 
 e) generální inspektor 
  …   atd. 

 

 

Ukázka vyvěšení tří vlajek různé hierarchie v USA: vlajky Unie, vlajky státu a vlajky 
města či okresu podle internetové příručky o používání vlajky Colorada. 
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Finské zvyklosti ("právo přednosti vlajky") uvádějí tuto hierarchii vla-
jek: 

1) finská vlajka, 
2) vlajky ostatních nezávislých států v pořadí podle francouzské abecedy; vyvěšují-

li se jen skandinávské vlajky, mohou být vyvěšeny dle skandinávských jazyků, 
3) vlajky států v konfederaci, včetně skandinávských autonomních oblastí jako 

Alandy a Faerské ostrovy, 
4) vlajky celosvětových mezinárodních organizací, např. OSN, Mezinárodní červe-

ný kříž, Olympijské hnutí, 
5) vlajky ostatních oblastních organizací, jako je např. Evropská unie a Severská 

rada, 
6) národnostní vlajky, jako např. vlajka LAPONCŮ (Saami), 
7) vlajky oblastí pod vládní administrativou (provincie a regiony), 
8) vlajky národních organizací, 
9) vlajky ostatních organizací a asociací, 
10) vlajky soukromých společností. 
 

♦ vlajkou a praporem se vyjadřuje státní smutek  

V celém světě se dodržuje pravidlo, že vlajkou nebo praporem se vy-
jadřuje státní smutek. Vlajky se spouštějí na půl žerdi. Prapory (ty z tech-
nických důvodů pochopitelně nelze na půl žerdi spustit) jsou doprovázeny 
podle zvyklostí v různých zemích buď černým praporem na samostatné 
žerdi (např. v České republice), nebo přidáním černé stuhy k praporu (Rus-
ko, Nizozemsko). Právní předpisy Arkansasu (státu USA) uvádějí, že při 
státním smutku se vlajka USA a Arkansasu spouští na půl žerdi jen tehdy, 
nejsou-li vyvěšeny na společném stožáru. (Jak již bylo řečeno, ve Spojených 
státech je možné vyvěšovat vlajku USA a vlajku státu na společném stožá-
ru). 

♦ svislé vyvěšení státní vlajky  

Všeobecně se v některých státech připouští svislé vyvěšení státní vlaj-
ky či praporu utvořeného podle vlajky (nemluvíme o korouhvi vytvořené 
podle vlajky). Připadá ale v úvahu jen při absenci žerdě - například v interi-
éru na zdi, na vodorovných převěsech přes ulici mezi sloupy veřejného 
osvětlení či budovami. Bohužel právě toto pravidlo je v českém zákonu o 
užívání státních symbolů popsáno neúplně a nepřesně, takže je u nás všeo-
becně nevhodně chápáno téměř jako pokyn ke svislému vyvěšování vlajek. 
Tento zlozvyk se vyskytuje také v německy mluvících zemích, především v 
Německu a Rakousku. Na toto téma je možné připomenout jen tolik, že je-li 
takový zvyk uplatňován pro domácí vlajku (v našem případě pro českou), 
neznamená to, že je možné ho aplikovat i na jiné státní vlajky. U některých 
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to dokonce bez zásadní (a tedy nevhodné, či dokonce nezákonné) deforma-
ce původní vlajky ani není možné!  

♦ období vyvěšení státní vlajky 

V naprosté většině zemí platí pravidlo, že státní vlajka má být vyvě-
šována jen od východu do západu slunce, jinak má být osvětlena. Bohužel, 
u nás je zákonem výslovně určeno, že vlajková výzdoba začíná v 16 hodin 
předcházejícího dne (míněno např.před státním svátkem) a končí v 8 hodin 
následujícího dne. Je to pravidlo přebírané z předcházejících socialistických 
právních předpisů, umožňujících osobám pověřeným praktickou realizací 
slavnostní výzdoby (správy budov, bytové podniky, národní výbory apod.), 
aby svoji povinnost vykonávaly v pracovní době.  

♦ pořadí vlajek stejné úrovně 

Vlajky, které jsou v hierarchii vlajek na stejné úrovni, tj. nejčastěji jde 
o několik vlajek státních, se vyvěšují podle domácí abecedy. Méně často se 
vyskytuje vyvěšování vlajek v pořadí podle úřední řeči mezinárodní organi-
zace.  

Ukázka z internetové příručky o vyvěšování vlajky Austrálie 
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V Evropské unii a Organizaci Severoatlantické smlouvy je pořadí vla-
jek dáno sice abecedně, ale v úvahu se vždy bere název země v jejím úřed-
ním jazyku (tj. Německo bude ve všech členských zemích řazeno pod D – 
Deutschland). To zaručuje, že ve všech zemích budou vlajky vyvěšovány ve 
stejném pořadí.  

Ve Společenství (tj. někdejším Britském společenství národů) platí zá-
sada, že při výjimečných případech se nejdříve v pořadí dle anglické abece-
dy vyvěsí vlajky členů Společenství a teprve pak následují vlajky ostatních 
států. (To již bylo naznačeno v odstavci o hierarchii vlajek.) 

Ve Spojených státech amerických a v Kanadě platí, že vlajky subjektů 
federace se vyvěšují v pořadí podle data vstupu státu do Unie. Ve většině 
jiných zemí platí obvyklé pravidlo abecedního pořadí.  

 
Uvedli jsme si nejzákladnější vžitá pravidla i některé ojedinělé výjim-

ky. Jejich praktická realizace je ve skutečnosti často kamenem úrazu. Na-
prostá většina předpisů neřeší otázku, jak je pořadí vlajek (ať již 
vyvěšovaných dle hierarchie nebo podle abecedy) vlastně míněno. Nejčastě-
ji se určí jen čestné místo při vyvěšení dvou vlajek, někdy i při sudém a li-
chém počtu.  

Příkladem je opět nejdostupnější český zákon o užívání státních sym-
bolů č. 352/2001 Sb. Ten praví, že čestné místo pro českou státní vlajku je 
při vyvěšení dvou státních vlajek vlevo (při pohledu na zdobený objekt), 
při vyvěšení lichého počtu uprostřed a při vyvěšení sudého počtu v pro-
střední dvojici vlevo. Nespecifikuje už, jak se mají vyvěsit ostatní státní vlaj-
ky.  

Ve světové praxi existují dvě základní řešení, jak vyvěšovat vlajky:  

"Naše" pravidlo se používá na Slovensku (vzhledem k mnohaletému 
společnému soužití s Českem je to logické), v Itálii, v Argentině a u různých 
vnitrostátních vlajek v Rusku, ve Španělsku. Chybí ale,jak již bylo řečeno, 
bližší specifikace tohoto systému. Ten předpokládá, že další vlajky jsou vy-
věšovány v příslušném pořadí od středu, vždy střídavě na jednu a na dru-
hou stranu. Na toto pořadí správně naposledy upozornilo československé 
ministerstvo vnitra v roce 1946 v publikaci Státní vlajka a prapory při 
slavnostní výzdobě soukromé (Poučení o správném užívání státní vlajky, 
praporu a státních barev občanstvem podle platného právního stavu). 
Čestné místo uprostřed v trojici mezi státními vlajkami uplatňuje kromě 
uvedených zemí také Rakousko, Polsko a Austrálie. Jakmile se ale v těchto 
zemích vyvěšují čtyři vlajky (sudý počet) a více vlajek (bez ohledu na sudý 
či lichý počet), používá se jednoduché řazení všech vlajek zleva doprava, 
přičemž čestné místo je na začátku řady. Ve Spojených státech amerických 
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je toto pravidlo zcela samozřejmé i při vyvěšení jakéhokoliv počtu státních 
vlajek, tj. i v případě dvou nebo tří vlajek. Jen u vlajek různé hierarchie je 
při lichém počtu čestné místo pro vlajku Spojených států uprostřed skupi-
ny. 

Vlajkový kód OSN, který by mohl být chápán jako ukázka všeobecně 
nejrozšířenější vžité praxe, protože se na něm shodly členské státy (tj. 
všechny uznávané nezávislé státy světa), praví: "V řadě, skupině nebo půl-
kruhovém seskupení mají být všechny vlajky, kromě vlajky OSN, vyvěšeny v 
anglickém abecedním řazení zemí počínaje odleva. Vlajka OSN má být v ta-
kových případech buď vyvěšena odděleně ve vhodné oblasti nebo upro-
střed řady, skupiny nebo půlkruhu, nebo, v případech, kde jsou dostupné 
dvě vlajky OSN, na obou koncích řady, skupiny nebo půlkruhu." Názvy člen-
ských států OSN jsou stanoveny v příloze tohoto předpisu.  

Pokud bychom měli vyvěsit na našem území například vlajky člen-
ských států Mezinárodní atletické federace, např. při mistrovství světa, 
podle českého právního řádu, nezbývá nám, než organizátory litovat. Ať již 
je mezinárodní praxe jakákoliv, nám nezbývá, než respektovat český zákon.  

Na závěr je vhodné ještě připomenout chvályhodný počin předního 
českého výrobce vlajek, společnosti Libea, která letos vydala příručku Vlaj-
ky, prapory a jejich používání. (Poznámka: Účastníci 3. ČNVK, obdrželi tuto 
publikaci v rámci přednášky.)  

P 
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THE DIFFERENCES IN FLAG ETIQUETTE 
The author who recapitulates the basic principles used, compares 

domestic and international rules for the display of national and other 
flags. Apart from the regulations regarding flags in the Czech Republic, 
examples from the U.S.A., U.K., Canada, Finland and international bodies 
(e.g. United Nations, NATO, the European Union and Commonwealth) are 
mentioned. However few rules on flag etiquette are incorporated in the 
relevant law on the use of Czech state symbols No.352/2001. Under such 
circumstances it is necessary to appreciate the special publication issued by 
the LIBEA Co. in 2004.  This book was presented to all participants of the 
3rd Czech National Congress of Vexillology. 
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Aleš Brožek  

SYMBOLY POLITICKÝCH STRAN V ČESKÉ 
REPUBLICE PO ROCE 1992 

 

Na 2. českém národním vexilologickém kongresu v Ústí nad Labem 
jsem vystoupil s referátem o symbolech politických stran v Československu 
v r. 1992 (1). Čerpal jsem přitom z výsledků dotazníkové akce, kterou jsem 
podnikl v květnu  až říjnu 1992. Ta však nepřinesla příliš konkrétní výsled-
ky. V souhrnu jsem musel konstatovat, že odpověděla jen pětina existují-
cích stran a hnutí, tedy pouhá třicítka dotázaných vyplnila dotazník, ač 
jsem je i dvakrát urgoval. Z nich pětice dotázaných prohlásila, že neužívá 
žádné symboly, 18 stran uvedlo, že užívá emblém, přičemž 7 stran vedle 
emblému mělo i vlajku. 

Od té doby však rozmach internetu, který stranám umožnil snadněji 
vytvářet webové stránky s údaji o sobě a vydavatelům novin a časopisů vy-
stavovat plné texty periodik a jiných tiskovin, nabídl badatelům nové mož-
nosti. Toho jsem využil v r. 2001, kdy jsem připravoval referát pro 
vystoupení na 19. mezinárodním vexilologickém kongresu v Yorku a kdy 
jsem si vybral za téma problematiku symbolů českých a slovenských poli-
tických stran po tzv. sametové revoluci (2). Od symbolů Občanského fóra a 
hnutí Veřejnost proti násilí jsem se tehdy v referátu dostal až k symbolům 
Čtyřkoalice. 

Vývoj politických stran a jejich symbolů v České republice je však ni-
kdy nekončícím procesem, což dokládá i skutečnost, že dnes již neexistuje 
ani Občanské fórum a hnutí Veřejnost proti násilí, ale ani Čtyřkoalice. Pro 
vexilology jsou tak symboly politických stran stále zajímavým tématem a 
na rozdíl od symbolů českých a moravských obcí jich je mnohem menší po-
čet (3). Vexilologové mají navíc možnost ovlivnit jejich podobu, protože 
mohou založit svou vlastní stranu a být i tě-
mi, kdo určí, jak má emblém a vlajka strany 
vypadat. Nevyjadřuje se k tomu ani obecní 
zastupitelstvo, ani podvýbor pro heraldiku a 
vexilologii. Badatel pozná řadu osobností, pro-
tože většina představitelů stran jimi je. Navíc 
se dozví řadu zajímavých afér. 

Jedna taková poznamenala i situaci ko-
lem emblému nyní vládnoucí České strany so-
ciálně demokratické. Od XXV. sjezdu, 
konaného v r. 1991 v Ostravě, se užíval styli-

 
obr. 1 
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zovaný květ růže obklopený 
názvem strany Československá 
sociální demokracie (1). Em-
blém navrhl Jiří Novotný a za 
jeho nakreslení dostal 8 000 
Kč (4). Emblém byl v národních 
barvách, protože byl na bílém 
podkladu, dva spodní lístky 
byly modré a ostatní červené 
(obr. 1). Zlým jazykům však 
růže připomínala cosi mezi 
krabem a hlávkou zelí (5). Ve 
volební kampani v r. 1996 se  

emblém kladl na bílé i modré papírové praporky, kde jej obklopoval změ-
něný název strany (Česká strana sociálně demokratická). Navíc byla pod 
emblémem zkratka ČSSD (obr. 2).  

Jiří Novotný se později začal domáhat vyššího honoráře, a to i soud-
ně. Proto ČSSD logo před senátními volbami 1998 upravila. Na dotaz novi-
nářů, proč došlo ke změně loga, prohlásil v listopadu 1998 předseda strany 
Miloš Zeman: „Jakýsi vyžírka, který někdy počátkem devadesátých let stvo-
řil logo ČSSD, dospěl po našem vítězství ve volbách k tomu, že na tom mů-
že vydělat“. Jiří Novotný nakonec vysoudil na straně 700 tisíc Kč. Soud mu 
však nepřiznal 200 tisíc Kč, které požadoval za to, že logo bylo upraveno 
bez jeho vědomí. Nárok na omluvu od Miloše Zemana za to, že ho označil 
za vyžírku, musel J. Novotný uplatnit  občanskoprávní cestou (6). Autorem 
upraveného loga se stala firma M. Adverti, resp. Petr Mohyla, který po-
stoupil spolu s dalšími 4 uchazeči do užšího výběru v soutěži, do níž se při-
hlásilo 200 zájemců (7). Za vítězné logo bylo zaplaceno 200 tisíc Kč (8). Růže 
v něm byla stylisticky značně upravena a pod ní se objevil zelený lístek 
(obr.3). Jak dokládají snímky z internetu (9), logo Petra Mohyly zdobilo řeč-
nický pult při 31. sjezdu ČSSD i hruď maskota, tzv. socánka (10). Je i ve 

středu bílé vlajky, která vlaje před vcho-
dem do budovy ústředního výboru stra-
ny v Praze v Hybernské ulici (11). 

Ani emblém Občanské demokratic-
ké strany, tradičního rivala ČSSD, se ne-
obešel bez úprav a bez kritiky jeho 
podoby. Nejprve se užívalo logo vytvoře-
né Alešem Krejčím a obsahující pouze 
zkratku názvu strany (1). Ačkoliv bylo vy-
bráno z řady návrhů (12), jeho malá ná-
paditost brzy začala vadit, a tak v květnu 

 
obr. 3 

 
obr. 2 
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1992 navrhl Petr Šejdl straně dvě varianty 
loga: modrého ptáka, pod nímž byla modrá 
písmena ODS,  a modrého ptáka na modrých 
doprava se zužujících pruzích  nad zkratkou 
ODS (obr. 4). Na konci srpna 1996  při se-
nátní kampani představila ODS logo uprave-
né patrně  reklamní agenturou Koncept 
Praha (13). Silueta modrého ptáka se sice ne-
změnila, ale za jedním z jeho křídel vlály úz-
ké červené „praporky“ (obr. 5). Výsledná 
kombinace barev měla připomínat české ná-
rodní barvy. „Je to symbolika české státnosti, 
symbolika, že ODS je státotvornou stranou“, 
prohlásil při té příležitosti volební manažer 
Tomáš Ratiborský (14).  Komunisté však byli 
jiného mínění a místopředseda KSČM Vlasti-
mil Balvín se nechal slyšet, že rudé praporky 
jsou zřejmě výsledkem iniciativy bývalých 
souputníků KSČM, kteří před listopadem 
1989 kvůli mocenskému postavení a různým 
společenským výhodám vehementně mávali 
rudými knížkami (15). Sociální demokrat Pavel 
Dostál kritizoval nejen rudé praporky, ale i 
skutečnost, že pták pravicové strany letí do-
leva (16). Sněm jihomoravského regionu ODS 
proto v únoru 1998 požádal, aby byly červe-
né „vlnovky“ odstraněny. „Modrý pták by 
neměl být pronásledován rudým závojem,“ 
zdůvodnila požadavek brněnská senátorka 
Vlasta Svobodová, která umazání vlnovek na-
vrhla (17). A tak do listopadových senátních a 
krajských voleb v r. 2000 šla ODS s kresbou 
modrého ptáka s červeným srdcem (obr. 6), 
které připomínalo heslo „hlavou i srdcem“. 
Předseda Václav Klaus k tomu prohlásil: „Na-
še země potřebuje nejen zdravý rozum. Stej-
ně tak potřebujeme odvážná a citlivá srdce a 
vše pozitivní, co z nich vychází“ (18). Chybějící 
bílá barva možná byla důvodem, že se 
od června 2002 užívá logo opět modifikova-
né. Pták je bílý a bílá je i zkratka názvu stra-
ny v červenomodrém obdélníku (obr. 7). 

 

 

 
obr. 4 

 

 
obr. 5 

 
obr. 6 
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Po „nekrvavém sarajevském puči“ odešli z ODS někteří politici a 
v lednu 1998 založili Unii svobody. Její logo představil 23. ledna 1998 Jan 
Ruml. Na zaplacení autorovi loga se museli členové strany složit, protože 
strana v té době neměla ani korunu (19). Logo navrhla reklamní agentura 
SENS (obr. 8) (20) a stala se jím kresba zakořeněného stromu. Ten měl sym-
bolizovat konzervativní základy, na nichž se rozvíjí společnost. Strom mohl 
zpočátku připomínat i jednu z původních tezí Unie svobody, a to orientaci 
na ekologii (Jan Ruml původně navrhoval název strany Bobr či Jasan) (21). I 
kolem loga Unie svobody se strhl malý poprask, protože jeho podoba roz-
hořčila občany Jablonce nad Nisou. Ti v něm viděli jabloň z městského zna-
ku. Jan Ruml však odmítl obvinění z plagiátorství a uvedl, že v logu Unie 
svobody je lípa, na níž žádná jablka nerostou (22). 

 
  obr. 7 

 
obr. 8 

Po spojení Unie svobody s Demokratickou unií v lednu 2002 se užíva-
la loga obou stran (Demokratická unie měla nepříliš nápadité vycházející ze 
zkratky DEU – obr. 9) až do 18. září 2003, kdy bylo přijato logo vytvořené 
agenturou 2 x 15 = 18 (23). Ta doporučila užívat „pás“ 12 žlutých hvězd 
pod slovem Unie (obr. 10). Stejně jako logo Unie svobody z r. 1998 se 
umísťuje na bílých vlajkách (24). 

 
obr. 9 

 
 obr. 10 

Ani Občanská demokratická aliance nezůstala u 
jednoho loga (1) a od roku 1994 spojovala svou agita-
ci s kresbou jednorožce (obr. 11), kterého prosadil 
do loga v té době místopředseda strany  Daniel 
Kroupa. Mluvčí strany  David Rožánek v r. 1996 vy-
světlil přítomnost bájného zvířete v logu tím, že jed-
norožec je nepokojné zvíře, které je v zásadě dobré a 
hodné, ale nedá se zkrotit násilím. Zkrotit jej může 
jen nevinná panna, ke které potom jednorožec při-
jde, položí jí hlavu do klína, usne a je krotký jako be-

 
obr. 11 
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ránek (25). Změny v programu strany v roce 1998 mělo symbolizovat modi-
fikované logo, kdy v oválném poli byla třípísmenná zkratka názvu strany a 
nad ní vlevo hledící hlava jednorožce (26). Takto upravené logo se však uží-
valo jen krátce a současné stránky strany (27) uvádějí, že „základními sym-
boly ODA jsou znak a grafické vyobrazení názvu ODA. Základ znaku tvoří  
vyobrazení vzepjatého jednorožce.“ 

Klidná síla lidovců se projevila i 
v setrvávání u loga přijatého před 
rokem 1996. Podle místopředsedy Jana 
Kasala (25) nemá logo KDU – ČSL žádný 
konkrétní význam. Je na každém, aby 
popustil uzdu své fantazii. „Můžete si 
pod tím představit zeměkouli, oblohu, 
mraky. Kruh je kompaktní záležitost, 
barvy – červená, modrá a bílá – jsou 
naprosto přirozené“. Jeho přesné podo-
bě však lidovci přikládají důležitost, tak-
že zájemcům umožňují stáhnout jeho 

podobu ze svých stránek (obr. 12) (28). 

Dohoda o spolupráci Unie svobody, KDU – ČSL, ODA a DEU byla stvr-
zena na podzim 1999 takzvanou svatováclavskou smlouvou a 17. dubna 
2000 spatřilo světlo světa i logo Čtyřkoalice. Původně jím měla být prople-
tená lana, ale protože připomínala emblém české fašistické organizace, ne-

bylo logo v této podobě schváleno (29). 
Dne 17. dubna 2000 bylo představeno 
proto logo připomínající logo počíta-
čového programu Windows: žlutý, 
modrý, červený a zelený čtverec dopl-
něný o číslici čtyři (obr. 13). „Žádná 
ta barva nepatří k nikomu jednotlivě, 

ale všechny ty barvy patří nám všem“, prohlásil při té příležitosti předseda 
Unie svobody Karel Kühnl. Optimismem hýřil i šéf lidovců Jan Kasal, který 
věřil, že do konce roku se stane nový symbol Čtyřkoalice tak známý, že do-
savadní emblémy stran nebudou důležité (30).  

Rozpad Čtyřkoalice v r. 2002 z důvodů nesplace-
ných dluhů ODA znamenal i konec pro logo. Víceméně to 
totiž stanovovala smlouva o užívání společného loga z 3. 
května 2000. Tou se zavázala KDU-ČSL, ODA a DEU za-
platit Unii svobody za užívání loga po 20 000 Kč a ne-
používat je v případě vystoupení z koalice (31). Po 
odchodu ODA z Čtyřkoalice a sloučení Unie svobody 

 
oobr. 12 

 

 
obr. 13 

 
obr. 14 
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s DEU se Čtyřkoalice přejmenovala na Koalici a upravila logo vypuštěním 
číslice 4 a zkrácením slova Koalice na K (obr. 14). 

Z parlamentních stran zmiňme ještě Komunistickou stranu Čech a 
Moravy, která emblém zavedla asi v r. 1994, a to ve dvou podobách lišících 
se umístěním dvojice třešní a zkratkou názvu strany (obr. 15). Nedílnou 
součástí je pěticípá hvězda, která však nemusí být vždy červená, ale jen 
červeně lemovaná. Symboliku prvků v emblému vysvětlila mluvčí KSČM Vě-
ra Žežulková v r. 1996. Červenou pěticípou hvězdu komunisté považují za 
symbol dělnického hnutí. Je obvyklá ve všech zemích, je prostě symbolem 
budoucnosti. Červená barva má připomenout ty, kteří zemřeli ve jménu 
sociálně spravedlivé společnosti. K symbolu třešní KSČM údajně přivedla 
francouzská píseň z dob Pařížské komuny, v níž se zpívá o zralých třeš-
ních (25). Logo s třešněmi bylo využito na billboardech pro volby v r. 2002 
(billboard zobrazoval mj. mladou ženu na žebříku trhající třešně) i 
k výzdobě řečnického  pultu na sjezdu v květnu 2004. Naproti tomu loga 
5. a 6. sjezdu KSČM si vystačila se zkratkou strany a pěticípou hvězdou nad 
ní (obr. 16).  

 
obr. 15 

 
obr. 16 

Emblémy užívají také mnohé neparlamentní strany. Některé z nich 
mají i vlajku a těm bude patřit závěr tohoto článku.  

Hnutí samosprávné Moravy a Slezska uvádí na svých webových 
stránkách jak vyobrazení emblému, tak i černožlutočervenou vlajku 
s vodorovnými pruhy v poměru 1:2:1 a s emblémem uprostřed 
(obr. 17) (32). Oba symboly zavedla i Moravská demokratická strana 
(obr. 18), která je popisuje ve stanovách naposledy upravených VI. sjez-
dem MoDS 23. března 2002. Do té doby se ve stanovách uvádělo, že strana 
má svůj znak a vlajku, po VI. sjezdu navíc, že „znakem je půlená moravsko-
slezská orlice, vlajka odpovídá zlatočervené moravské zemské vlajce dopl-
něné o znak strany uprostřed praporu (sic!)“ (33). 

 
obr. 17 

 
        obr. 18 
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Na 1. řádném sněmu konaném 18. ledna 2003 zavedla logo Dělnická 
strana. Uprostřed červeného ozubeného kola jsou černá písmena DS (obr. 
19). Logo je kolektivním dílem zakladatelů Dělnické strany a používá se na 
všech stranických formulářích a na stranické vlajce. Ta je bílá a logo je 
v jejím středu (34). 

 
obr. 19 

 
  obr. 20 

 
   obr. 21 

Podobně bílá je i vlajka Strany za životní jistoty. Byla přijata na sjez-
du v Třebíči v r. 1998 a nese zelené logo obsahující bílou zkratku strany. 
Pod logem je pak celý název strany (obr. 20) (35), která se dříve jmenovala 
Důchodci za životní jistoty a měla tudíž i odlišný emblém (obr. 21). 

P 
 
Poznámky: 

(1) Brožek, Aleš: Symboly politických stran v Československu v r. 1992. In: Sborník před-
nášek z 2. českého národního vexilologického kongresu, s. 16-27. 

(2) Brožek, Aleš: Symbols of Czech and Slovak Political Parties after the “Velvet 
Revolution”. Proceedings of  ICV 19, v tisku. 

(3) Přehled zaregistrovaných stran zachycuje báze na 
 http://www.mvcr.cz/agenda/strany/index.html    

(4) Mladá fronta DNES z 2. listopadu 1999. 
(5) Mladá fronta DNES ze 14. prosince 1998. 
(6) Mladá fronta DNES z 19. července 2000 a z 3. listopadu 2000. 
(7) Lidové noviny ze 14. prosince 1998. 
(8) Právo ze 14. prosince 1998. 
(9) http://www.cssd.cz/vismo/galerie3.asp?u=422010&id_org=422010&id_galerie=3724

&id_fotopary=41040&p1=0&p2=&p3= 
(10) Socánek byl poprvé představen na tiskové konferenci České strany sociálně 

demokratické po zasedání ÚVV ČSSD dne 6. dubna 2002. 
(11) Za upozornění na tuto skutečnost děkuji P. Fojtíkovi. 
(12) Lidové noviny z 25. června 1991 přinesly nezřetelnou fotografii O. Němce s návrhy 

emblému ODS umístěnými v pražské výstavní síni Aurora. 
(13) Mladá fronta DNES z 29. srpna a 31. srpna 1996. 
(14) Lidové noviny z 3. září a 27. září 1996. 
(15) Lidové noviny z 6. září 1996. 
(16) Právo z 9. září 1996. 
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(17) Mladá fronta DNES z 9. února 1998. 
(18) Mladá fronta DNES z 22. srpna 2000. 
(19) Zemské noviny z 24. ledna 1998. 
(20) Lidové noviny z 24. dubna 1998. 
(21) Lidové noviny z 19. ledna 1998. 
(22) Lidové noviny z 27. ledna 1998. 
(23) Je vidět např.  na 

 http://www.unie.cz/picture/galerie/all/usdeu_hk/details/320_917_1_2.jpg za 
řečníkem na X. republikovém shromáždění US-DEU, které se konalo 26. a 27. června 
2004 v Hradci Králové. 

(24) Informace od Nadi Machkové z tiskového oddělení US-DEU zaslaná e-mailem 30. 
srpna 2004. 

(25) Lidové noviny z 25. dubna 1996. 
(26) Lidové noviny ze 14. března 1998. 
(27) http://www.oda.cz/clanek.asp?id=919 
(28) http://www.kdu.cz/Loga/default.htm 
(29) Zemské noviny z 21. března 2000. 
(30) Lidové noviny z 18. dubna 2000. Slovo z 18. dubna 2000. 
(31) http://www.deu.cz/clanek.asp?ID=17&word=logo 
(32) http://www.hsms.cz/  
(33) http://mujweb.cz/www/modestr/stanovy.htm 
(34) E-mail z tiskového odboru Dělnické strany z 22. srpna 2004 a z 23. srpna 2004. 
(35) E-mail V. Chvátalové z 31. srpna 2004. 

 

 

 

THE POLITICAL PARTIES' SYMBOLS IN THE 
CZECH REPUBLIC AFTER 1992 

Referring to his previous paper on this theme delivered during the 
2nd Czech National Congress of Vexillology in Ústí nad Labem in 2000, the 
author continues his explanation of political symbols and their changes 
within the 1990's.  The present emblems of the Social Democrats (Fig. 3), 
Civic Democratic Party (Fig. 7), Liberty Union (Fig. 10), Christian Democ-
rats (Fig. 12) and the Communists (Fig. 15) are shown in this article, while 
other symbols pertain to both non-existing alliances (Fig. 13) and to non-
parliamentary political parties. 
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Jaroslav Martykán 

VLAJKY SECESIONISTICKÝCH HNUTÍ 
V INDONÉSII    

 
Již od získání nezávislosti v r. 1949 se musí vláda v Jakartě vyrovná-

vat s trvalým bojem o udržení integrity národa, obývajícího 14 tisíc ostro-
vů. Většina odstředivých snah je však vedle územního oddělení způsobena 
kulturními a náboženskými rozdíly, stavějícími muslimy proti křesťanům 
nebo jedno etnikum proti druhému. A v případech, kdy tyto odlišnosti chy-
bí, jde o to, že jednotlivá hnutí neusilují o nic menší než o nezávislost na 
centrální vládě. Jejich naděje navíc vzrostly po vyčlenění a osamostatnění 
Východního Timoru v r. 2002. Zatímco první dva indonéští prezidenti Su-
karno a Suharto drželi tuto různorodou směsici ostrovů pohromadě želez-
nou pěstí a za pomoci faktické diktatury ozbrojených sil, po Suhartově 
pádu v r. 1998 vedly demokratizační reformy k oslabení dříve všemocné 
armády. To je spojeno zákonitě se vzrůstem vlivu secesionistických hnutí, 
resp. s politickými snahami o větší autonomii jednotlivých národů. A II. ko-
lo prezidentských voleb 20. září, ve kterém se rozhodne, zda se moci ujme 
penzionovaný generál Yodhoyono či v prezidentském paláci zůstane Mega-
wati Sukarnoputriová, hodně napoví, zda proces pomalého rozpadu In-
donésie bude pokračovat či nikoliv. 

PAPUA 
Toto území, známé kdysi i jako Irian Jaya, je zmítáno odštěpeneckým 

násilím již od r. 1962, kdy zde formálně skončila nizozemská nadvláda. Do-
savadní vládci 1.12.1961 souhlasili s tím, že zemi bude přiznána samosprá-
va, dozorovaná původně OSN a později Indonésií. Mnoho Papuánců vidělo 
dokonce v odchodu Holanďanů příležitost k získání plné nezávislosti, ale 
indonéská armáda západní část ostrova Nová Guinea obsadila a r. 1963 ji 
prohlásila integrální součástí Indonésie. Bez ohledu na dané sliby jakartská 
vláda ani neumožnila, aby se po 6 letech Papuánci svobodně vyslovili, zda 
s připojením k Indonésii souhlasí. Od té doby začalo mezi nimi působit 
Hnutí za svobodnou Papuu (OPM) a přes značné množství indonéských vo-
jáků umístěných na ostrově vyprovokovalo během posledních 40 let mno-
ho útoků a šarvátek, v nichž byly zabity tisíce Papuánců. Avšak i příchod 
muslimských osadníků, které v rámci repatriačních programů vysílala na 
ostrov ústřední vláda, vedl k napětí mezi nimi a místními obyvateli, jimiž 
jsou Melanésané křesťanského nebo animistického vyznání. Když odešel 
z prezidentské paláce Suharto, zastánci papuánského separatismu obnovili 
své volání po nezávislosti. I když prezident Wahid se po svém nástupu v r. 
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1999 omluvil za některé chybné kroky vlády vůči Papue, mají její obyvatele 
stále mnoho co vyčítat Indonésii. Zejména pokud jde o rozdělení příjmů 
z rozsáhlého nerostného bohatství mezi Papuu a ostatní ostrovy republiky. 
Po ojedinělých výbuších hněvu místního obyvatelstva, ke kterým došlo 
v září 1999, se ve dnech 31.5.-4.6.2000 konal kongres papuánského lidu, 
který obnovil platnost deklarace nezávislosti z r. 1961. V r. 2001 se 
ústřední vláda pokusila uklidnit Papuánce tím, že jim svěřila větší pravo-
moci v otázkách místní správy a povolila jim ponechat si až 80 % zisků 
z prodeje surovin a zemědělské produkce. Dne 23.10.2001 přijal dokonce 
parlament zákon o autonomním statutu Západní Papuy, ačkoliv byl den 
před tím odmítnut zástupci Hnutí. Stejně tak vyšla vstříc tlaku separatistů 
o obnovení původního názvu a k 1.1.2002 bylo jméno provincie Irian Jaya 
změněno na Papua. Přes tyto ústupky však situace zůstává citlivá a ostrov 
bude patrně prvním v řadě, který se v případě nějakého dalšího chaosu od-
trhne od Indonésie. 

Nejznámějším symbolem papuánských separatistů je tzv. Vlajka jit-
řenky, totožná s vlajkou bývalé Nizozemské Nové Guineje (1828-1961). Se-
stává ze 13 vodorovných střídavě modrých a bílých pruhů a z bílé hvězdy 
ve svislém červeném pruhu při žerdi. Podle autora Nicolaase Jouweho před-
stavují vodorovné pruhy 13 kmenů žijících na ostrově, červený pruh poli-
tický boj a bílá pěticípá hvězda jitřenku jako hvězdu víry. Červená, bílá a 
modrá barva vyjadřují vděčnost Nizozemsku. Vlajka byla přijata prozatímní 
revoluční vládou Západní Papuy v Dakaru 19.10.1961 a uznána nizozem-
skými úřady 20.11.1961; poprvé byla vztyčena 1.12.1961 vedle vlajky ni-
zozemské. Její oficiální charakter skončil patrně 1.10.1962, kdy Holanďané 
předali správu nad zemí Prozatímní správě OSN (UNTEA), zajisté však 
1.5.1963, kdy byl ostrov anektován jako tzv. Západní Irian (Irian Barat) 
Indonéskou republikou. Když zmíněné Hnutí za svobodnou Papuu vyhlásilo 
1.7.1971 separatistickou Republiku Západní Papua, tzv. Vlajka jitřenky byla 
revoluční prozatímní vládou přijata za její symbol, i když byla následně 
samozřejmě zakázána indonéskými úřady.  Mnohokrát se stala předmětem 
srážek místního obyvatelstva s policií, která její používání tvrdě postihova-
la až do října 2001, kdy indonéský parlament přijal zákon o autonomii pro-
vincie, vč. práva na vztyčování „vlajky nezávislosti“, kterou je evidentně 
míněna tzv. Vlajka jitřenky. Také se poněkud změnil výklad její symboliky – 
jitřenka má představovat světlo a víru v příchod nového dne a nové éry, 
červený pruh krev prolitou Papuánci v jejich boji za sebeurčení a modré a 
bílé pruhy oceán a jeho písečné pobřeží.  

SULAWESI 
Místem zvláště krutých srážek mezi křesťany a muslimy se 

v posledních letech stal převážně křesťanský sever ostrova Sulawesi v okolí 
města Poso. Podle analytiků sem bylo poprvé v r. 1998 náboženské násilí 
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přeneseno z Moluckých ostrovů a po určitém uklidnění v r. 2000 se srážky 
mezi křesťanskou a muslimskou komunitou obnovily koncem listopadu 
2001. Stovky mrtvých a tisíce vyhnanců jsou výsledkem činnosti militant-
ních islamistických skupin Laskar Džihád a Džemá Islamíja, zatímco ochra-
nu křesťanského obyvatelstva, jež tvoří 17 % populace ostrova, vzala za 
svou polovojenská organizace tzv. Rudé síly. Dlouhodobé řešení se stalo 
v prosinci 2001 předmětem mírových rozhovorů, organizovaných ústřední 
vládou. Tzv. Dohoda z Malina přispěla výraznou měrou ke snížení napětí, 
ale ojedinělé, i když systematické, jednostranné bombové útoky převážně 
na nemuslimské obyvatelstvo nadále pokračují. 

Reakcí na vládou prezidenta Suharta organizovaný program osídlo-
vání ostrova většinovým muslimským obyvatelstvem a s ním spojené mus-
limsko-křesťanské šarvátky je vznik autonomistického hnutí. Separatisté, 
kteří v listopadu 1999 manifestovali za samostatnost ostrova, vystupovali 
pod světle oranžovými prapory s oranžovou siluetou ostrova v bílém kru-
hovém poli uprostřed. Jsou připisovány Separatistickému hnutí Sulawesi. 

MOLUKY 
Další oblastí rozsáhlých násilností jsou Molucké ostrovy, známé také 

jako Ostrovy koření. Poté, co vládní vojska obsadila 29.12.1999 provincii 
Ambon, zde bylo v letech 1999-2002 zavražděno na 5.000 a ze svých do-
movů vyhnáno přes 500.000 obyvatel, kteří se museli usídlit v jiných ob-
lastech Indonésie. Ačkoliv po mnoho let žila křesťanské a muslimská 
komunita ve shodě a porozumění, imigrační politika vlády vytvářela 
z křesťanů, jež zde tvoří 44 % obyvatel, faktickou menšinu a jejich tradičně 
lepší postavení a vzdělání bylo s ohledem na výsady přesunovaných musli-
mů ohroženo. Banální dopravní nehoda na ostrově Ambon vedla v lednu 
1999 k erupci násilí, které se rychle rozšířilo na sousední ostrovy a bylo 
zvnějška podporováno jak indonéskou armádou, tak militantními islamisty. 
Dne 12.2.2002 se sice podařilo uzavřít příměří, které v zásadě pomáhá 
oběma komunitám normalizovat svůj život, individuální pokusy o narušení 
příměří přetrvávají. Naposledy např. v dubnu 2004, kdy více než 40 lidí 
zahynulo v potyčkách vyprovokovaných na Ambonu ilegálním shromáždě-
ním militantních křesťanů sdružených ve Frontě osvobození Moluk (FKM), 
vedené Alexem Manuputtym. Tyto sporadické akty násilí proto vedou ke 
skepsi při hodnocení dlouhodobých dopadů smíru z r. 2002. 

Napětí mezi muslimskou většinou Moluk (54%) a jejich původními 
obyvateli vede k opakovanému živelnému používání symbolu tzv. Republiky 
Jižních Moluk (Republik Maluk Selatan), vyhlášené na Ambonu 25.4.1950 a 
existující de facto do října 1952, kdy ji pohltila Indonésie. Vlajku tvoří čer-
vený list s modro-bílo-zelenou svislou trikolorou zaujímající třetinu délky 
listu při žerdi. Zatímco červená barva má podle výkladu vlády tohoto sepa-
ratistického státu ze 4.5.1950 znamenat předky a krev lidu, modrá moře a 
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věrnost, bílá čistotu, mír a bílé pláže a zelená barva odkazuje na bohatou 
vegetaci země. 

KALIMANTAN 
Zatímco v dosud zmíněných oblastech Indonésie probíhaly především 

náboženstvím inspirované nepokoje, indonéská část ostrova Borneo trpěla 
především etnickým násilím mezi původními Dajáky a přistěhovalci 
z ostrova Madura. Na konci 90. let minulého století skrývané nepřátelství 
obou etnik propuklo v řadu otevřených násilných střetů a útoků. V r. 2001 
byly stovky přistěhovalců zabity a desítky tisíc jich přinuceny k opuštění 
ostrova. Příčinou nepokojů byl, jako ostatně všude v zemi, vládní program 
násilné a hromadné repatriace, prosazovaný zejména po r. 1966, kdy se 
k moci dostal generál Suharto. Nahradil tak přirozenou migraci obyvatel-
stva mezi ostrovy, kterou by nové prostředí pokojně absorbovalo bez nega-
tivních důsledků. V 50. a 60. letech tak vzrostl příliv povětšinou 
muslimského obyvatelstva z Madura, které spolu s přistěhovalci z dalších 
ostrovů tvořilo v r. 2000 21 % obyvatelstva centrálního Kalimantanu. Da-
jákové nebyli schopni vyrovnat se s konkurencí nově příchozích, kteří byli 
navíc nespravedlivě favorizováni na úkor domorodců. Maduřané záhy 
ovládli většinu zemědělsky obdělávané půdy, těžby surovin i výroby papíru 
a palmového oleje na ostrově. I když nebyli největší přistěhovaleckou sku-
pinou, stali se objektem nenávisti Dajáků pro své bohatství i odlišné kul-
turní zvyklosti. Zatímco za Suharta vojenský režim etnickou nenávist 
tlumil, jeho pád v r. 1998 a následující snížení zájmu jakartské vlády o dění 
v provinciích podnítily Dajáky, aby převzali iniciativu do svých rukou. Násilí 
se znovu rozhořelo v r. 1999 na západním Kalimantanu, ale především 
v únoru 2001 v centrální části v okolí města Sampit, kde bylo zabito nej-
méně 500 Maduřanů; aby uniklo masakrování, dalších 100.000 bylo donu-
ceno oblast opustit. V dubnu 2001 prakticky nikdo z přistěhovalců na 
středním Kalimantanu nezůstal.  

Třebaže vznik event. separatistického hnutí byl na Kalimantanu eli-
minován praktickým vyhnáním nepohodlných Maduřanů, tradiční symboly 
obou soupeřících komunit se občas objevovaly při vzájemných šarvátkách, 
manifestacích a demonstracích. Zatímco Maduřané se historického žlutého 
praporu koloniálního knížectví Madoera dovolávali jen zřídkakdy, Dajákové 
se shromažďovali pod tyrkysově-černo-bílými trikolorami, jejichž používání 
je doloženo od začátku 70. let minulého století. 

ACEH 
Převážně muslimská provincie Aceh na severozápadním výběžku ost-

rova Sumatra má obdobně jako Papua dlouhou historii odporu proti vněj-
ším mocnostem. Stejně jako ona nebyl Aceh plně inkorporován do 
Nizozemské Východní Indie, a když v r. 1949 po čtyřech letech guerilové 
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války uznali Nizozemci nezávislost Indonésie, stal se i on jaksi „nedopatře-
ním“ součástí nové republiky. Indonéská vláda musela použít k připojení 
tohoto území vojenské síly, což vyvolalo v místním obyvatelstvu nepřátel-
ské postoje. Ve snaze uspokojit nepřátelsky naladěné obyvatele Acehu při-
znala mu Jakarta v r. 1959 zvláštní status, který mu umožňuje určitou 
samosprávu v oblasti náboženství a školství; tato autonomie vedla i k zave-
dení islámského práva šaríja v r. 2002. Přes tyto ústupky však mnoho 
místních obyvatel odmítalo ústřední vládu, protože nechtěla provincii při-
znat větší podíl na výnosech z těžby ropy a zemního plynu, jejichž zásoby 
se v Acehu nalézají. Obdobně jako v jiných oblastech, i tady přispěla ke zvy-
šování napětí Suhartova politika transferu obyvatel z přelidněné Jávy, kte-
rá zhoršovala vyhlídky starousedlíků získat dobře placenou práci. 
Nespokojenosti využilo Hnutí za svobodný Aceh (GAM), které již v r. 1976 
zahájilo kampaň za odtržení provincie od zbytku Indonésie. V ní bylo zabi-
to již nejméně 10.000 lidí, zejména civilistů. Když v r. 1998 padl Suharto, 
ukončil tehdejší velitel ozbrojených sil generál Wiratno vojenskou kontrolu 
provincie a veřejně se omluvil za porušování lidských práv na jejím území. 
Protože však bojovníci GAM odmítli ustoupit od svých separatistických po-
žadavků, vojenské akce proti nim pokračovaly. Při přestřelce s vládními vo-
jáky byl 23.1.2002 zabit předák Hnutí za svobodný Aceh Abdullah Syafei, 
což vedlo k dalšímu zvýšení napětí. Naděje na mír v Acehu vzrostly, když 
obě strany konfliktu podepsaly 9.12.2002 v Ženevě dohodu o příměří, kte-
rá za odzbrojení rebelů nabídla provincii částečnou autonomii a svobodné 
volby. Neschopnost obou stran splnit své sliby vedla v květnu 2003 
k ukončení jednání s tím, že rebelové si ponechali své zbraně a indonéská 
armáda se nestáhla do dohodnutých pozic. Dne 19.5.2003 vyhlásila 
ústřední vláda v provincii válečný stav a zahájila rozsáhlou ofenzívu proti 
bojovníkům GAM. Jejím výsledkem je cca 2 000 zabitých a dalších 3.000 
zajatých vzbouřenců. I když po roce byl válečný stav v Acehu zrušen a na-
hrazen stavem výjimečným, problémy v provincii přetrvávají a přes roz-
místění mnoha vojáků nebudou v dohlednu vyřešeny. Předák GAM Hasan di 
Tiro je navíc nucen žít v emigraci. 

Když Hnutí za svobodný Aceh vyhlásilo 4.12.1976 obnovení nezávis-
losti bývalého sultanátu, byla vztyčena jeho historická vlajka, prokazatelně 
použitá již r. 1586 v námořní bitvě proti Portugalcům. Na červený list s 
bílým půlměsícem a hvězdou jenom nejvyšší představitel Acehu Tengku 
Tjhik di Tiro Muhammad Hasan přidal dva černé vodorovné proužky 
s bílým lemem při horním a spodním okraji vlajky na připomínku těch, 
kteří padli při její obraně (černá), a vznešenosti jejich oběti (bílá). Islámské 
symboly půlměsíc a hvězda vyjadřují podřízení Bohu, jeho právu a sprave-
dlnosti, červená barva připomíná hrdinství, věrnost, pravdu a odhodlání 
k obětem na správné cestě k Bohu. Vedle vlajky papuánských separatistů je 
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vlajka Hnutí za svobodný Aceh ze všech dnes zmiňovaných nejčastěji publi-
kovanou v našich sdělovacích prostředcích, i když někdy chybně, jak odpo-
vídá „lidové tvořivosti“ uživatelů. Např. na fotografii z manifestace před 
sídlem OSN v Jakartě (viz Právo z 27.10.2000) má jeden z účastníků na 
prsou přišpendlenu doma vyrobenou vlajku s černou pěticípou hvězdou 
vedle bílého půlměsíce a přidaným černým a bílým proužkem při horním, 
resp. bílým a černým proužkem při dolním okraji červeného listu. 

RIAU 
Na střední Sumatře leží poblíž Acehu další muslimská provincie, mezi 

jejímž obyvatelstvem jsou rovněž rozšířeny secesionistické nálady. Hnutí za 
nezávislost Riau používá také modifikované podoby historické vlajky Acehu 
(bílý půlměsíc s hvězdou na červeném listu), k níž byl při dolním okraji při-
dán modrý vodorovný pruh. Bližší informace o ní zatím nejsou k dispozici. 

P 
 
Plnobarevná vyobrazení vlajek viz barevná příloha  
 
 
THE SECESSIONIST FLAGS IN INDONESIA 

The downfall of the military régime led by Suharto in 1998 and the 
ensuing independence of East Timor in 2002 encouraged the rise or ren-
aissance of separatist political movements in various parts of Indonesia.  
Apart from the famous "Morning Star" flag, hoisted on 1 December 1961 
by the transitional revolutionary government of West Papua, and assumed 
by the Free Papua Movement when the Republic of West Papua was pro-
claimed on 1 July 1971, the flag of another former separatist state, the 
Republic of the South Moluccas, is shown.  It is still displayed by the mili-
tant Christian followers of the Liberation Front of the Moluccas during 
their clashes with the Muslim majority.  On the other hand, the Sulawesi 
Separatist Movement is a new player on the political map of Indonesia; it is 
a consequence of the influx of Muslim immigrants from Java under Su-
harto's transmigration programme.  The SSM's orange flags were used dur-
ing its supporters' demonstration asking for autonomy in November 1999.  
The symbol of the former Indonesian princely state of Aceh, a white cres-
cent and star on a red field, influenced flags of the present Muslim move-
ments fighting for self-government for the regions of Aceh (Free Aceh 
Movement) and Riau (Riau Independentist Movement) respectively. 
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Petr Exner 
NEREALIZOVANÉ NÁVRHY NA SYMBOLY KRAJŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Zákon 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ze dne 12. dubna 
2000 stanovil v paragrafu 5, že kraj a jím zřízené nebo založené organi-
zační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor kraje. Proto-
že kraje zrušené po roce 1989 neměly své heraldické, ani jiné obdobné 
symboly, otevíralo se zde volné pole pro vytváření nových znaků a vlajek (v 
tehdejší terminologii praporů) krajů České republiky. V dobovém tisku se 
objevovaly více či méně zdařilé návrhy na nové symboly, ale protože větši-
na návrhů pocházela od laiků, nesplňovaly ani základní heraldické a vexilo-
logické požadavky. Od roku 1990, kdy vstoupil v platnost zákon 367/1990 
Sb., o obcích (obecní zřízení), podle kterého mají právo na své symboly 
všechny obce České republiky, vzniklo mnoho obecních symbolů. Návrhy 
obcí procházely heraldickou komisí, později přeměněnou na podvýbor pro 
heraldiku a vexilologii, kde byly před udělením posuzovány, zda odpovídají 
heraldickým a vexilologickým zásadám. Proto také vznikla snaha ovlivnit 
prostřednictvím podvýboru podobu krajských vlajek. Tehdejší místopřed-
seda Vexilologického klubu Jaroslav Martykán spolu s dalším členem výboru 
VK, členem podvýboru Pavlem Fojtíkem navrhli čtvrcený list a použití zem-
ských symbolů, což zároveň předurčilo heraldický charakter krajských vla-
jek.1 Zásadami pro návrh krajských symbolů se zabývali také heraldici. 
Karel Müller a Jan Tejkal došli k obdobným výsledkům.2 Podvýbor v reakci 
na zveřejněné návrhy a podněty a veden snahou, aby se krajské symboly 
odlišovaly od obecních připravil soubor kritérií pro udělování znaků a pra-
porů krajům, který byl schválen usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kul-
turu, mládež a tělovýchovu PS PČR č. 39 dne 8. listopadu 2000. Kritéria 
stanoví, že znak bude tvořit čtvrcený štít ve formě francouzského štítu 
(podobně jako velký státní znak ČR) bez klenotů. V první, nejčestnější čtvr-
tině bude historický znak země, ve které se kraj či jeho většina nachází, 
v další čtvrtině figura ze znaku města, kde kraj sídlí, a ve zbylých čtvrti-
nách budou heraldické či obecné figury charakterizující kraj. Prapor kraje 

                                   
1 Jaroslav Martykán: Jak jsem navrhoval prapor Ústeckého kraje. In: Genealógia, 

heraldika a príbuzné disciplíny – stav a perspektívy, Slovenská genealogicko-heraldická 
spoločnosť, Martin 2003, s. 138 

2 Karel Müller, Jan Tejkal: Předběžný návrh koncepce krajských znaků a praporů. 
In: Genealogické a heraldické informace, Brno 2000, s.48. 



3. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 

 50 

bude heraldický, tj. odvozen od znaku prostým přepisem na list  o poměru 
stran 2 : 3. 

Kromě jednotlivých návrhů na znak či vlajku kraje se objevily i kom-
pletní soubory návrhů řešící v jednotném stylu návrhy na symboly všech 
krajů. Jedním z nich byl i  soubor návrhů Mgr. Petra Bahníka. Ten vypraco-
val návrhy znaků a vlajek vycházejících ze symbolů historických zemí a sí-
delních měst krajů doplněných někdy o symbol charakterizující kraj. 
Středočeský kraj měl ve znaku svatováclavskou orlici, Jihočeský kraj stříbr-
ného lva držícího červenou růži na modrém štítě, znak Plzeňského kraje byl 
polcený a nesl českého lva a svatováclavskou orlici, kraje Karlovarský a Ús-
tecký měly ve znaku lva – symboly sídelních měst krajů doplněné o vlnitá 
břevna, Liberecký kraj zlatého lva na modrém štítě, znak Královéhradecké-
ho kraje vycházel ze znaku města Hradec Králové, jen místo zlatého G lev 
drží zelený jehličnatý strom. Znak pro Pardubický kraj kombinoval pardu-
bického koně s moravským a slezským křídlem, zatímco kraj Vysočina poltil 
českého lva s moravskou orlicí. Pro Jihomoravský kraj byl použit znak mo-
ravský, zatímco pro Zlínský kraj to byla vlevo hledící orlice zlato-stříbrně 
šachovaná na modrém štítě. Ve znaku Olomouckého kraje byla moravská 
orlice na zlatém štítě a Moravskoslezský kraj poltil moravskou a slezskou 
orlici. Vlajky krajů byly navrženy v jednotné podobě čtyř vodorovných 
pruhů, v poměru 1 : 3 : 3 : 1, a lišily se pouze barvami jednotlivých pruhů, 
které vycházely z barev znaku. Pouze vlajka hlavního města Prahy měla 
svoji tradiční podobu.  
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Člen Vexilologického klubu – Josef Hubka – vytvořil podobný jednotně 
koncipovaný soubor návrhů na krajské vlajky. Všechny byly tvořené čtvr-
ceným listem, pro kraje české červeno-bíle s českým lvem v červených po-
lích, pro kraje moravské modro-žlutě s moravskou orlicí v modrých polích 
a se znakem krajského města ve zbývajících. Pro kraje nacházející se na 
území dvou historických zemí kombinací těchto barev a symbolů. Kraj Vy-
sočina měl horní polovinu listu v českých barvách a dolní v moravských, u 
Moravskoslezského kraje bylo horní žerďové pole žluté se slezskou orlicí, 
dolní vlající modré s moravskou orlicí a zbývající dvě pole byla červená (se 
znakem Ostravy). 
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Pro návrhy krajských symbolů jejich autoři často vycházeli 
z tradičních symbolů kraje – růže pro Jihočeský kraj, vřídlo pro kraj Karlo-
varský, vinný hrozen pro Jihomoravský kraj, ozubené kolo pro kraj Morav-
skoslezský. Jindy se snažili vytvořit novotvar, který by kraj symbolizoval. Je 
to např. srdce pro kraj Středočeský, brána pro Ústecký kraj nebo silueta 
Ještědu pro Liberecký kraj. Po stanovení kritérií se často mnoho autorů 
shodlo na jednom prvku ze znaku krajského města – písmeno G pro Králo-
véhradecký kraj či například chrtice pro kraj Plzeňský.  

Mezi mnoha návrhy na symboly krajů se jen vzácně objevily také ná-
vrhy na vlajku, a to i v době před ustanovením kritérií, která stanovila, že 
vlajka bude přepisem znaku na list vlajky. Při výběru nových symbolů krajů 
se obvykle objevilo několik návrhů, které odpovídaly kritériím podvýboru a 
mohly být přijaty, avšak zastupitelé se přiklonili k jinému návrhu, a také 
návrhů zajímavých, avšak kritériím neodpovídajících. 
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obr.6 

 

Ve Středočeském kraji se jednalo o návrhu heraldika Milana Bubna, 
který vytvořil pro kraj znak tvořený modrým štítem s bílým ondřejským 
křížem a červeným srdečním štítkem s českým lvem. Vlajku kraje tvořil 
modrý list s bílým červeně lemovaným ondřejským křížem (obr. 1).  

Karlovarský kraj se zalekl složitosti vlajky vzhledem k jejímu předpo-
kládanému hromadnému používání při příležitosti filmového festivalu a 
dalších akcích a navrhoval červeno-modře čtvrcenou vlajku bez dalších 
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symbolů. Tu posléze vtělil do symboliky kraje jako tzv. „standardní vlajku“ 
(obr. 2). 

V Ústeckém kraji navrhli vlajku tak, že v horním vlajícím a dolním 
žerďovém poli čtvrcené vlajky byly tři vodorovné pruhy, zelený, bílý a 
modrý, tedy v barvách figur na znaku (obr. 3). 

Původní návrh na vlajku Libereckého kraje byl tvořen listem se třemi 
vodorovnými pruhy, bílým, modrým a červeným, v poměru 2 : 1 : 2 a bíle 
lemovaným znakem kraje uprostřed (obr. 4). Po zveřejnění kritérií byla 
vlajka upravena na heraldickou. 

Pro Královéhradecký kraj byl v novinách uveřejněn návrh na vlajku 
kraje vycházející z bílo-žluto-červené vlajky krajského města doplněné o 
písmeno G v žerďové části (obr. 5). Na jiném návrhu, pocházejícím také 
z doby před zveřejněním kritérií, se objevuje novotvar – pět žlutých korun 
(pět královských věnných měst nacházejících se na území kraje) vzájemně 
se dotýkajících a tvořících kruh na podkladě české historické vlajky 
(obr. 6). 

O návrh krajských symbolů se také pokusili někteří členové Vexilolo-
gického klubu. Uznávaný olomoucký heraldik Jiří Louda byl osloven přímo 
a jeho návrh byl zastupiteli přijat. V Královéhradeckém kraji byl jako sym-
bol kraje přijat návrh Petra Exnera s písmenem G a korunou symbolizující 
věnná města.  

Veřejné soutěže vyhlášené Jihočeským krajem se zúčastnili další čle-
nové Vexilologického klubu a účastníci tohoto kongresu – Pavel Fojtík, kte-

rý navrhoval jako symbol pro kraj vo-
lavku (obr. 7) a Milan Týma s figurou 
růží (obr. 8). Do soutěže v Plzeňském 
kraji zaslal svůj návrh s chrticí Jan Pe-
lant (obr. 9), ale ve finále soutěže 
skončil na druhém místě. Této soutě-
že se také zúčastnil Karel Černý, který 
použil žluté figury sladovnického ná-
řadí a paroží v zelených polích (ved-
lejší obrázek). Soutěž v Karlovarském 

kraji obeslali dokonce tři členové Vexilologického klubu Petr Exner 
(obr. 10), Jan Pelant (obr. 11) a Milan Týma. Návrh s vřídly Petra Exnera, 
s figurami z rodových erbů Milana Týmy ani návrh Jana Pelanta se svato-
václavskou orlicí, vřídlem a hroznatovským parožím však v soutěži neuspě-
ly. Soutěže v Ústeckém kraji se zúčastnil Jaroslav Martykán (obr. 12) 
navrhující jako symbol kraje řeky symbolizované vlnitými pruhy, ozubené 
kolo a hornická kladívka. Ani tento návrh v soutěži neuspěl. Veřejnou sou-
těž na symboly kraje Vysočina obeslali svými návrhy Petr Exner (novotvar 
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deseti oblouků symbolizujících hory kraje uspořádaných do kruhu a při-
pomínající také půdorys kostela na Zelené hoře – památky UNESCO) 
(obr. 13) a Milan Týma (ostrve) (obr. 14). Také tyto návrhy nepostoupily 
do konečného výběru. Jiří Louda byl také požádán o návrh na symboly pro 
Moravskoslezský kraj, ale se svým návrhem obsahujícím ozubené kolo a 
hornická kladívka (obr. 15) se umístil na druhém místě se ztrátou jediného 
hlasu za vítězným návrhem.  

 

 
obr.7 

 
obr.8 

 
obr.9 

 
obr.10 

 
obr.11 

 
obr.12 

 
obr.13 

 
obr.14 

 
obr.15 

Viz též barevná příloha 

Velké množství spontánních návrhů z řad občanů a velký počet ná-
vrhů ve veřejných soutěžích krajů na své nové symboly spolu s podporou 
odborníků a velkým zájmem krajských zastupitelů o novou symboliku krajů 
svědčí o tom, že myšlenka krajských symbolů padla na úrodnou půdu. Vý-
sledná podoba souboru krajských symbolů svou konzistencí i provedením 
bezpochyby obstojí v evropském i světovém měřítku. 

P 
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NON-REALIZED PROPOSALS FOR REGIONAL 
SYMBOLS IN THE CZECH REPUBLIC 

The majority of the re-established regions only opened public com-
petition for the designing of regional arms in 2001.  Their flags had to be 
derived specifically from the arms in the form of heraldic flags.  Therefore, 
some complete sets of flags for all the regions designed by some individu-
als failed to gain acceptance.  Also individual proposals were characterised 
by their varying quality.  Due to the specified criteria, the country symbols 
(the Bohemian lion for Bohemia or Moravian and Silesian eagles for Mora-
via and Silesia respectively) and the coat of arms of the regional seat were 
to be automatically incorporated into the arms.  Thus the proposers had 
to design only one quarter of the arms.  Traditional symbols associated in 
public perception with the respective regions were chosen for this pur-
pose. In some cases also, striped flags were proposed and even adopted by 
local authorities.  They had to be replaced by heraldic designs later.  Some 
members of the Vexillological Club took part in the process of the adop-
tion of regional symbols. 
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Roman Klimeš 
SYMBOLY MEZINÁRODNÍ ZÓNY TANGER  
(1912-1956) 

 

Přístav Tanger je nejstarší známé osídlení v severozápadní Africe, 
které existovalo již 1600 let před naším letopočtem. Bylo založeno Berbery 
a známe je poté pod názvem Thingi jako důležité obchodní středisko Foini-
čanů, Řeků a Karthaginců. 

Římané město dobyli rok před začátkem našeho letopočtu, o nece-
lých 40 let později, v roce 38, se pod názvem Tingis stává římskou kolonií a 
v roce 42 hlavním městem provincie Mauretania Tingitana. 

Později městu vládnou různí vládcové, např. r. 429 Vandalové, r. 533 
Byzantinci a od r. 682 Arabové. V roce 1471 získávají město Portugalci, 
kteří jej drží - s výjimkou let 1581-1643, kdy patřilo Španělsku – až do ro-
ku 1662, kdy přechází pod britskou nadvládu. Marockým sultanátem se 
stává Tanger  v roce 1684. Od roku 1727 je samostatným knížectvím pod 
vládou paši. Od druhé poloviny 19. století dochází k napětí mezi Francií a 
Španělskem ohledně Maroka. Již v roce 1892 je zřízena mezinárodní komise 
pro Tanger a v roce 1906 obdržel Tanger obchodní svobodu. Na konci ro-
ku 1912, 27. prosince, je Maroko rozděleno mezi Francii a Španělsko; Tan-
ger se přitom stává mezinárodní zónou. Dohoda mezi Velkou Británií, 
Španělskem a Francií o zmezinárodnění Tangeru nabývá platnosti 28. pro-
since 1923, kdy je též rozhodnuto o demilitarizaci Tangeru. Marocký sul-
tán se formálně stává nejvyšším představitelem Tangeru a v městě samém 
jej zastupoval jeho zástupce nazývaný mendoub. Mezinárodní správu vy-
konávala komise složená z osmnácti místních obyvatel (9 mohamedánů, 9 
židů) společně s šesti zástupci Španělska, šesti z Francie a šesti z Velké Bri-
tánie. Zákonodárné shromáždění se skládalo z 21 osob - dvanácti Evropa-
nů, šesti mohamedánů a tří židů. Španělsko vykonávalo správu nad policií a 
přístavem. Mezinárodní zóna Tanger měla rozlohu 373 km2 a žilo v ní 
v roce 1930 asi 70 000 obyvatel  poarabštěných Berberů, dále Židů a Ev-
ropanů (z toho asi 10 000 Španělů). Dne 4. června 1940 Španělsko mezi-
národní zónu obsadilo a teprve 11. října 1945 byl obnoven mezinárodní 
status. V roce 1953 byl reorganizován mezinárodní kontrolní výbor za 
účasti Francie, Španělska, Velké Británie, USA, Portugalska, Itálie, Belgie a 
Nizozemska. 

Dne 18. srpna 1938 byl publikován  v jazyce francouzském dekret 
(dahir) mendouba týkající se znaku města Tanger, který se stal taktéž zna-
kem mezinárodní zóny Tangeru. Zde vidíme jistou paralelu mezi znaky ji-
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ných mezinárodně spravovaných území po 1. světové válce, kdy se městské 
znaky staly znaky celého území (Danzig, Memel). Text dekretu zní:  

 

Zákon vyhlašující zřízení a popis znaku města Tanger  

Nařízení mendouba 

 

Dekret ze dne 16. února 1924 (10. radzebu 1342) zřizuje adminis-
traci zóny v Tangeru. Vzhledem k nutnosti ustanovuji městu Tanger spe-
ciální emblém, jenž jemu sloužit bude při příležitostech veřejných 
manifestací komerčního charakteru, uměleckých, literárních, sportovních 
atd. 

Vyhlašuji zákon schválený zákonodárným shromážděním na zase-
dání 20. července 1938, jehož obsah následuje: 

Článek první: Znak města Tangeru je vytvořen přiměřeně 
s popisem, jenž je uveden níže. Znak vycházející z foinického původu měs-
ta reprezentuje dělený štít okrášlený částí vyšší, kde na černém podkladě 
je z profilu hlava Foiničana. Dolní část štítu nese dva klasy ve zlatě na 
modrém podkladě. Štít je převyšován stříbrnou hradební korunou. Na-
pravo a nalevo od štítu jsou dvě olivové větévky ve stříbře se zlatými 
plody, svázané stužkou modré barvy. Pod větévkami je stuha zlatá obsa-
hující nápis TINGIS. To vše je shodné s kresbou připojenou k originálu 
zákona. 

Článek druhý: Znak nahoře ustavený je rozlišovacím znamením 
města Tangeru a nárokuje užívání v mezinárodní zóně. Nicméně místní 

oficiální úřad, tedy zákon-
né oficiální asociace mají 
právo užívat tento rozlišo-
vací symbol. Autorizaci 
schvaluje administrátor 
zóny. 

Článek třetí: Admi-
nistrátor zóny je oprávněn 
zaregistrovat tento em-
blém u mezinárodního 
úřadu v Bernu. 

 

Tanger 18. srpna 
1938, menhoud jako zástupce jeho jasnosti  Serifa M´Hamed Tazi. 
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K popisu znaku doplníme, že hlava Foiničana je zlatá a nápis TINGIS 
na stuze je barvy černé. 

Ve dnech 8. – 29. října 1956 se konala konference ve městě Fedala za 
účasti zástupců Belgie, Francie, Velké Británie, Itálie, Maroka, Nizozemska, 

Španělska, Portugalska a 
USA, která rozhodla o zru-
šení mezinárodního statutu 
Tangeru ke dni 1. ledna 
1957 a o jeho připojení 
k Maroku, které získalo ne-
závislost již dne 2. března 
1956 (jeho francouzská 
část). Španělské Maroko zís-
kalo nezávislost dne 7. dub-
na 1956 a bylo současně 
připojeno k Maroku.  

V mezinárodní zóně 
Tanger se používala jako národní a jako obchodní vlajka národní vlajka 
Francouzského Maroka. Ta byla tvořena červeným listem, v jehož středu 
byl umístěn zelený pentagram (tzv. Šalamounova pečeť), přičemž průměr 
kružnice opsané pentagramu byl 1/3 šířky vlajky. V horním rohu vlajky byl 
umístěn kanton v barvách francouzské vlajky o velikosti 1/3 výšky a 1/3 
délky listu. Od červeného podkladu byl oddělen úzkou bílou lištou. Poměr 
šířky k délce obnášel 2:3. 

Vlajka obchodního námořnictva mezinárodní zóny Tanger byla zave-
dena na základě článku 3 de-
kretu  ze dne 20. června 
1953 a zrušena dekretem ze 
dne 1. dubna 1957. Prakticky 
však tato vlajka nebyla použí-
vána. Měla formu marocké 
vlajky (ale bez francouzské 
trikolory v kantonu), tedy 
marocké vlajky před rokem 
1915, přičemž pentagram byl 
posunut ze středu vlajky do 
středu vlající části. V žerďové 
části vlajky byl umístěn úplný 
znak města Tanger. Poměr 

šířky k délce byl 2:3.  

P 



3. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 

 58 

Literatura:  
• Ottfried Neubecker – Wilhelm Rentzmann: Wappen Bilder Lexikon, München 

1974, s.140. 
• Flaggenbuch, Marine Dienstvorschrift Nr. 377, Oberkommando der Kriegsmarine, 

Berlin 1939, s. 122. 
• Lucienn Philippe – Ottfried Neubecker: 2. Tanger (Zone Internationale 1923-

1956); in: Flaggenmitteilungen Nr. 32, Liestal 1978, s. 2. 
• Loi portant creation et description des Arbes de la ville Tanger, Tanger, 18 août 

1938. 
• Lucien Philippe: Tanger (Zone Internationale: 1923-1956); materiály ze sbírky vý-

še jmenovaného včetně kresby vlajky a štítu znaku. 
• Aleš Brožek: Lexikon vlajek a znaků zemí světa, 2. vyd. Praha 2003, s. 128. 
• Vladimír Liščák – Pavel Fojtík: Státy a území světa, 2. vyd. Praha 1998, s. 567-570. 

 
 

SYMBOLS OF THE TANGIERS INTERNATIONAL 
ZONE, 1912-1956 

When under the international administration of Morocco, Spain, 
France and Britain, the Moroccan king's deputy "Mendoub" issued a decree 
on the arms of Tangiers on 18 August 1938.  It refers to the Phoenician 
origin of the town and the agricultural character of the local economy.  
Since international administration was established on 27 December 1912, 
the national and merchant flag of the International Zone was identical 
with that of French Morocco, the Moroccan flag with the French tricolour 
in the canton.  From 20 June 1953, the merchant navy displayed its own 
flag, the pre-1915 Moroccan national flag with the full arms of the town of 
Tangiers at the hoist.  Its ratio was 2:3. 
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Viktor Lomancov 
SEVEROKAVKAZSKÝ EMIRÁT (1919) 

 
V září roku 1919 (tedy v těchto dnech  je tomu právě 85 let) imám 

Uzun-Hadži vyhlásil nezávislost severního Kavkazu a založení Severokavkaz-
ského emirátu. Do nově vzniklého státu spadaly horské regiony Dagestánu 
a Čečenska a část Ingušska. Sídlem emíra byl aul Vedeno. Formou vlády 
v emirátu byla monarchie, opírající se o islámské právo šaríja a ideologii 
panislamismu. 

Emirát byl uznán Ázerbájdžánem, Gruzií a Tureckem. Z Turecka zís-
kal Uzun-Hadži zbraně a vojenské instruktory v čele s Kerim-bejem a gene-
rálem Nuri-pašou. Z Gruzie dorazily do Čečenska vojska generála 
Kereselidzeho. To vše mělo pomoci emirátu v boji proti bělogvardějské Dě-
nikinově armádě. Proti emirátu stála asi třetina Děnikinovy armády a pro-
to také bolševici poskytli Uzun-Hadžimu vojenskou pomoc. Celá pátá 
armáda emirátu byla tvořena bolševiky. Vojska emirátu vedla boje 
v prostoru Derbentu, současné Machačkaly a Bujnakska, kde prováděla ná-
jezdy na kozácké stanice. 

V březnu 1920 byl Severokavkazský emirát náporem bolševických sil 
zlikvidován, Uzun-Hadži získal post kavkazského muftího a již v létě téhož 
roku zemřel. 

V roce 1919 emirát emitoval své papírové peníze (kreditní lístky) 
v nominálech 5, 25, 50, 100, 250 a 500 rublů s textem v ruštině, arabštině 
a francouzštině. Kromě textu na nich byl vyobrazen i znak emirátu a sto-
žár na hoře se vztyčenou vlajkou. Znak (emblém) byl tvořen puškou a šavlí 
opřenými o sebe a ne-
soucími váhy symbolizu-
jící spravedlnost. Nad 
nimi byl turban 
s korunou. Na miskách 
vah byl z jedné strany 
zelený prapor proroka 
Mohameda na žerdi 
s hrotem v podobě půl-
měsíce (někdy bez hro-
tu) a na druhé straně otevřený korán. Ve spodní části znaku je ležící půl-
měsíc a tři pěticípé hvězdy. 

Vlajka emirátu je tvořena zeleným listem s bílým ležícím půlměsícem 
pod třemi (2, 1) hvězdami. Na storublové bankovce jsou hvězdy čtyřcípé, 
na pětirublové pěticípé, na ostatních nominálech není možno počet cípů 
určit. Nicméně na znacích jsou hvězdy vždy pěticípé, a tak je možno logicky 
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předpokládat, že na vlajce budou hvězdy pěticípé. Poměr šířky k délce listu 
vlajky je na vyobrazeních blízký poměru 2 : 1. 

P 
Vyobrazení vlajky a znaku na bankovkách viz barevná příloha 

 

THE EMIRATE OF THE NORTH CAUCASUS (1919) 
Imam Uzun-Hajji proclaimed this state in the mountainous area of 

Daghestan, Chechnya and Ingushetia in September 1919.  Despite its ac-
tivities against the counter-revolutionary army led by Admiral Denikin, the 
emirate was attacked by Bolshevik militia in March 1920 and consequently 
incorporated into Soviet Russia.  The symbols of this state appeared on its 
banknotes issued in 1919.  The flag consisted of a white crescent, points 
upward, below three (2+1) white stars, all on a green field.  Coloured illus-
trations are shown in the enclosed table of illustrations. 
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Andrij Grečylo 

NOVÉ ZNAKY A VLAJKY ADMINISTRATIVNÍCH 
JEDNOTEK UKRAJINY 
(NA PŘÍKLADU LVOVSKÉ OBLASTI) 

 
Nejvyšší rada Ukrajiny schválila r. 1997 zákon O místní samosprávě, 

který 21.5. téhož roku podepsal ukrajinský prezident a který byl v červnu 
úředně publikován. Zákon mj. dovoluje administrativním jednotkám (ob-
lastem a okresům) používat vlastní symboly – znaky a vlajky, o jejichž při-
jetí rozhoduje příslušná místní rada. Dnes sestává Ukrajina z 24 oblastí a 
Krymské autonomní republiky, které se dělí na 490 okresů. Nařízení prezi-
denta Kučmy z 18.5.2000 o uspořádání heraldických záležitostí na Ukraji-
ně umožnilo orgánům místní samosprávy upravovat metodická doporučení 
ve věcech heraldiky tak, jak je zpracovala Komise pro státní vyznamenání a 
heraldiku. Tato doporučení jsme připravovali my v Ukrajinské heraldické 
společnosti (UHT) již v r. 1995, řídila se jimi UHT a nyní se staly obecným 
doporučením této komise (viz Znak č. 23, 2001, s. 8-9). Upravovalo se jimi 
používání vlajek oblastí a okresů do poměru stran 2:3, stejně jako státní 
vlajky Ukrajiny. Také stanovovala hlavní normy a pravidla pro tvorbu  vla-
jek, využívání barev atd. Rovněž se jimi stanovily hlavní zásady pro tvorbu 
znaků. Praktické uplatnění těchto doporučení je možno dokumentovat na 
symbolech několika okresů Lvovské oblasti (má jich celkem 20), které jsme 
navrhli a jež byly již potvrzeny okresními radami. 

 
 
OKRES STARYJ SAMBIR 
Symboly byly přijaty usnese-

ním č. 58 z 29.12.1998.  
Znak: Štít je polcený na zelené 

a červené pole, v zeleném je zlatý 
kamzík, který se zdvihl na zadní no-
hy, v červeném zlaté jablko, probod-
nuté stříbrným mečem se zlatou 
rukojetí.  

Velký znak: Štít se znakem 
okresu přidržují dva lvi s červenýma 
očima, jazyky a zbrojí, štít završuje 
stylizovaná stříbrná koruna 
z jedlových větévek, nad ní modrá 
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korouhev se zlatým trojzubcem, pod štítem je štítek s tzv. znakem Sas (šíp 
a dvě hvězdy pod půlměsícem – oblíbený emblém mnoha ukrajinských a 
rusínských šlechtických rodin) zavinutý do modro-žluté stuhy.  

Vlajka: Obdélníkový list v poměru stran 2:3, svisle rozdělený jedlo-
vým řezem na dvě pole – při žerdi je žlutý pruh (široký 1/3 délky vlajky), 
ve vlající části zelený pruh se žlutým kamzíkem na zadních nohách.  

Symbolika: Znak dokumentuje, že současný okres vytvořily dva his-
torické újezdy, Staryj Sambir (kamzík) a Dobromil (odvozený od erbu rodu 
Herburtů). Stylizovaná koruna symbolizuje podhorský charakter okresu. 
Tzv. znak Sas zdůrazňuje velké množství panství šlechtických rodů užívají-
cích tohoto znaku v okresu. 

 
 

 



3. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 

 63 

OKRES ŽOVKVA 
Symboly byly přijaty usnesením č. 2 z 18.10.2000.  
Znak: Ve štítě děleném pošikem na modré a zelené pole stojí ve stří-

brné bráně zlatý lev se zlatým klíčem v pravé tlapě.  
Velký znak: Štít se znakem okresu, korunovaný teritoriální korunou 

z lipového a dubového listí, přidržují štítonoši – zprava stříbrný gryf, zleva 
zlatý korunovaný lev. Dole je ma-
linově červená stuha se žlutým 
(zlatým) nápisem „ЖОВКІВСЬКИЙ 
РАЙОН“.  

Vlajka: Obdélníkový list v 
poměru stran 2:3, úhlopříčně roz-
dělený z horního cípu na modré a 
zelené pole, uprostřed stojí na 
zadních tlapách žlutý lev 
s červenýma očima, jazykem a 
zbrojí, který drží v pravé tlapě žlu-
tý klíč.  

Symbolika: Nakolik byl tento okres příhraničním územím Ruského 
vévodství a i nyní je hraničním okresem Ukrajiny, lev s klíčem zosobňuje 
postavení okresu a jeho dějinnou úlohu opevněného předpolí na cestě 
k městu Lvovu. Brána svou architekturou zobrazuje žovkovské motivy a 
tradice. Dělení štítu a vlajky symbolizuje zeměpisnou zónu Roztočí a ev-
ropské rozvodí, které tudy prochází. Zelená – bohatá vegetace, modrá – 
štěstí a štědrost. Území současného okresu v 15.-18. stol. patřilo Belzské-
mu vévodství a Lvovsku, které připomínají štítonoši – gryf a lev. 

 
OKRES BRODY 
Symboly byly přijaty usnesením č. 191 z 29.3.2001.  
Znak: Štít je polcen na zlaté a 

červené pole, přes která je modro-
stříbrně polcený kříž. V místě pol-
cení se nachází heraldická lilie 
v opačných barvách.  

Velký znak: Štít se znakem 
okresu, korunovaný zlatou teritori-
ální korunou se zuby z lipových a 
dubových lístků, přidržují z obou 
stran dva bobři – zprava červený, 
zleva zlatý. Zespoda se vine modrá 
stuha se zlatým nápisem 
„БРОДІВСЬКИЙ РАЙОН“.  
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Vlajka: Obdélníkový list v poměru stran 2:3 s křížem (šířka ramen 
odpovídá 1/4 šířky vlajky), uprostřed svisle rozdělený – na žlutém žerďo-
vém poli modrá polovina kříže, v červeném vlajícím poli bílá polovina kříže, 
v místě polcení je lilie v obrácených barvách.  

Symbolika: Dělení štítu symbolizuje geografickou polohu na hranici 
Haliče a Volyně (ve 12.-13. stol. patřilo území dnešního okresu do Lucké 
země Vladimírského knížectví, později do Lvovské země Ruského vévodství, 
do r. 1569 tudy probíhala hranice mezi polskou korunou a Litevským vel-
koknížectvím, v letech 1772-1918 hranice mezi Rakouskem a Ruskem), což 
mělo podstatný vliv na hospodářské a historické poměry regionu. Znakem 
Volyně je stříbrný kříž v červeném poli, Halič představuje modrý kříž ve 
zlatém poli, spolu pak tvoří jediný historický celek ve znaku okresu. Znak 
lilie převzat z městského znaku Brodů a vyzdvihuje jejich postavení jako 
administrativního střediska. Ve velkém znaku štít přidržují dva bobři, kteří 
symbolizují pracovitost a průbojnost obyvatel okresu. 

 
OKRES SOKAL 
Symboly byly přijaty usnesením č. 32 ze 16.8.2002.  
Znak: Na modrém poli zlatý sokol s rozpjatými křídly stojí na zlaté 

koruně.  
Velký znak: Štít se znakem okresu přidržují z obou stran dva stříbrní 

gryfové s červenými jazyky; štít je završen zlatou teritoriální korunou, pod 
štítem je modrá stuha se zlatým 
nápisem „СОКАЛЬСЬКИЙ РАЙОН“.  

Vlajka: Obdélníkový list v 
poměru stran 2:3, ve vlající části je 
na modrém poli (jehož šířka odpo-
vídá 2/3 šířky vlajky) vyobrazen 
žlutý sokol s rozpjatými křídly. 
Žerďová část je vodorovně rozdě-
lena na dvě stejně velká čtvercová 
pole – horní červené se žlutou ko-
runou uprostřed a spodní černé.  

Symbolika: Sokol připomíná 
název okresu stejně jako městský znak Sokalu. Koruna symbolizuje staré 
Belzské údělné knížectví, jehož centrum se rozkládalo na území dnešního 
Sokalského okresu. Sokol na koruně potvrzuje historické tradice státnosti 
tohoto okresu. Dva stříbrní gryfové přidržující štít velkého znaku byli zem-
skými symboly Belzského vévodství v 15.-18. stol. Černo-červené pruhy 
vlajky podtrhují tradice boje obyvatel okresu za nezávislost Ukrajiny. Černá 
barva také představuje těžbu uhlí, v níž je zaměstnáno mnoho obyvatel 
okresu. 
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OKRES MYKOLAJIV 
Symboly byly přijaty usnesením č. 18 z 19.9.2002.  
Znak: Zelený dub s vyrvanými kořeny a zlatými žaludy na zlatém poli 

polceném modrým lomeným břevnem, dole po obou stranách modrá osmi-
cípá hvězda.  

Velký znak: Štít se znakem 
okresu přidružují z obou stran sva-
tý Mikuláš s biskupskou berlou a 
zlatý lev s červeným jazykem; štít je 
završen zlatou teritoriální korunou, 
pod štítem je modrá stuha se zla-
tým nápisem „МИКОЛАІВСЬКИЙ 
РАЙОН“.  

Vlajka: Obdélníkový žlutý list 
v poměru stran 2:3 s modrým vo-
dorovným lomeným pruhem upro-
střed (jeho šířka odpovídá 1/4 šířky 
vlajky) a zeleným žaludem s dvěma lístky nad a dvěma modrými osmicípý-
mi hvězdami pod ním (rozpětí paprsků odpovídá 1/4 šířky vlajky).   

Symbolika: Dub s mohutným kořáním ve znaku potvrzuje dlouhé 
historické osídlení území okresu a připomíná starověkou osadu Stilsko 
(dub je rovněž prvkem městského znaku Mykolajeva). Hvězdy představují 
věčnost a nepřetržitost života, mohou rovněž symbolizovat rozvinutý 
průmysl. Zalomené břevno připomíná písmeno „M“ a současně představuje 
řeku Dněstr, která protéká okresem. Zlatá – zemědělství, jež dává práci vět-
šině obyvatel, a také přírodní bohatství, symbol blahobytu a štědrosti. Sva-
tý Mikuláš ve velkém znaku je alegorií jména okresu, zlatý lev připomíná 
příslušnost okresu ke Lvovské oblasti. 

 
OKRES SAMBIR 
Symboly byly přijaty usnese-

ním č. 27 ze 27.9.2002.  
Znak: Na zeleném poli modré 

a stříbrně lemované břevno. Upro-
střed zlatý jelen ve skoku a nad ním 
vpravo zlatá bojkovská rozetka.  

Velký znak: Štít se znakem 
okresu přidržují z obou stran dva 
zlatí lvi s červenými jazyky; štít je 
završen zlatou teritoriální korunou, 
pod štítem je modrá stuha se zla-
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tým nápisem „ САМБІРСЬКИЙ РАЙОН“.  
Vlajka: Obdélníkový zelený list  v poměru stran 2:3, který tvoří 5 vo-

dorovných pruhů – zelený, bílý, modrý, bílý a zelený – ve vzájemném po-
měru šířek 5:1:3:1:5. Uprostřed listu se nachází žlutý jelen ve skoku; 
v horním rohu na vzdálenost 1/4 šířky vlajky nebo 1/12 jeho délky od žer-
di je vyobrazena žlutá bojkovská rozetka o průměru rovném 1/4 šířky vlaj-
ky.  

Symbolika: Jelen je představitelem místní fauny, je i součástí znaku 
města Sambor. Bojkovská rozetka (sluneční znak) připomíná, že jižní část 
okresu patří do Bojkovštiny, a současně zvýrazňuje roli Samboru v rozvoji 
bádání v této národopisné zóně. Zlatí lvi ve velkém znaku vyjadřují přísluš-
nost okresu ke Lvovské oblasti. Modrý pruh představuje řeku Dněstr, která 
protéká okresem a dělí ho na dvě části. Zelená barva upomíná na přírodní 
bohatství Podkarpatska. 

 
OKRES ŽIDAČIV 
Symboly byly přijaty usnesením č. 104 z 8.5.2003.  
Znak: Pod sebou tři zlatí kráčející lvi s červenými jazyky na modrém 

poli.  
Velký znak: Štít se znakem okresu přidržují z obou stran dva zlatí lvi 

s hlavami obrácenými dozadu a 
s červenými jazyky; štít je završen 
zlatou teritoriální korunou, pod 
štítem je modrá stuha se zlatým 
nápisem „ЖИДАЧІВСЬКИЙ  
РАЙОН“.  

Vlajka: Obdélníkový list v 
poměru stran 2:3, rozdělený svisle 
na dvě stejná pole – žerďové mod-
ré, na kterém jsou tři žlutí kráčející 
lvi s červenými jazyky, a vlající žlu-
té.  

Symbolika: Tři zlatí lvi v modrém poli byli symbolem Židačovského 
újezdu ještě ve 2. polovině 17. stol., a proto bylo doporučeno vrátit se 
k tomuto historickému znamení (i když hranice současného okresu neod-
povídají hranicím bývalého újezdu ze 17.stol.). Zlatí lvi ve velkém znaku 
vyjadřují skutečnost, že okres je součástí Lvovské oblasti. 

 
OKRES TURKA 
Symboly byly přijaty usnesením č. 89 z 10.6.2003.  
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Znak: Na zeleném poli z en face zlatý tur se zelenýma očima, ve zlaté 
hlavě štítu oddělené lomenou čarou (jeden zub je vyšší než druhý) je mod-
rá bojkovská rozetka (sluneční znak).  

Velký znak: Štít se znakem okresu přidržují z jedné strany zlatý lev 
s červeným jazykem a z druhé voják – bojko s mečem ve stříbrném brnění 
a zlatém plášti. Štít je završen zlatou teritoriální korunou, pod štítem je 
zelená stuha se zlatým nápisem „ТУРКІВСЬКИЙ РАЙОН“.  

Vlajka: Obdélníkový list v poměru stran 2:3, rozdělený svisle na dvě 
stejná pole – žerďové žluté s modrou bojkovskou rozetkou (její průměr 
odpovídá polovině šířky vlajky) a vlající zelené se žlutou hlavou tura.   

Symbolika: Tur, který byl kdysi představitelem místní fauny, je jak 
mluvícím znamením okresu a jeho centra, tak vyjadřuje sílu a hrdost míst-
ních obyvatel. Bojkovská rozetka 
(sluneční symbol) připomíná, že 
okres patří do Bojkovštiny. Za-
lomené dělení štítu připomíná 
hornatý charakter území, nejvyš-
ší výstupek pak poukazuje na ho-
ru Pikuj – nejvyšší bod okresu. 
Zlatý lev ve velkém znaku doklá-
dá příslušnost okresu ke Lvovské 
oblasti. Voják „bojko“ v oděvu 
z 12.-13.stol. připomíná strate-
gický význam regionu a boj jeho 
obyvatel proti různým nepřátelům, útočícím na obchodní stezku. Zelená 
barva – husté lesy a přírodní zdroje, zlatá barva – zemědělství, hlavní za-
městnání místního obyvatelstva. 

 
OKRES HORODOK 
Symboly byly přijaty usnesením č. 142 z 1.7.2003.  
Znak: Ve zlatém poli červená věž s uzavřenou bránou a osmicípými 

hvězdami po každé straně. Pod ní je vlnovitě oddělena modrá pata štítu, v 
modré hlavě kráčí zlatý lev s červeným jazykem.  

Velký znak: Štít se znakem okresu přidržuje z jedné strany zlatý lev 
s červenou zbrojí a  jazykem, z druhé pak kozák ve zlatém kaftanu a se 
šavlí; štít je korunován zlatou teritoriální korunou, pod štítem se vine 
modrá stuha se zlatým nápisem „ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН“.  

Vlajka: Žlutý obdélníkový list v poměru stran 2:3 má upro-
střed červenou věž se zavřenou bránou a po každé její straně po modré 
osmicípé hvězdě.  
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Symbolika: Městská brána s jednou věží je jako modifikace městského 
znaku Horodku známa z fojtovských pečetí již ze 17.stol.; věž je proto his-
torickým znakem střediska okresu. Dvě modré hvězdy připomínají další dvě 
města – Komarno a Velikij Ljubiň. Hvězdy rovněž ztělesňují věčnost a tr-
vanlivost. Zlaté pole představuje zemědělský charakter okresu, blahobyt a 
bohatství. Zvlněná modrá pata 
představuje bohaté zásoby vody. 
Zlatý lev v modré hlavě svědčí o 
umístění okresu v důležitém smě-
ru vedle střediska oblasti. Zlatý 
lev ve velkém znaku připomíná 
příslušnost okresu ke Lvovské ob-
lasti, kozák pak historické tradice 
boje za nezávislost Ukrajiny 
(zejména pak porážku polského 
vojska u Horodku v r. 1655). Žlu-
té pole na vlajce představuje ze-
mědělství, kde pracuje většina 
obyvatel okresu. 

 
OKRES RADECHIV 
Symboly byly přijaty usnesením č. 90 z 28.10.2003.  
Znak: Ve štítu, čtvrceném na červené a zelené pole, se nachází zlatý 

kříž. V horních polích je po stříbrném čtverci, v dolních po zlatém snopu.  
Velký znak: Štít se znakem okresu přidržují z jedné strany stříbrný 

graf a z druhé zlatý lev; štít je korunován zlatou teritoriální korunou, pod 
štítem se vine modrá stuha se zlatým nápisem „РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОН“.  

Vlajka: Obdélníkový list v poměru stran 2:3 je rozdělený žlutým kří-
žem (šířka ramene odpovídá 1/8 
šířky vlajky) na čtyři stejně velká 
pole, při žerdi červená, zbývající 
zelená. V horních polích je po bí-
lém čtverci, ve spodních po žlutém 
pšeničném snopu.  

Symbolika: Kříž ukazuje na 
umístění okresu při hranici 
s Volyní, jejímž znakem je stříbrný 
kříž na červeném poli. Zelená 
barva – lesní bohatství okresu. 
Červená barva zdůrazňuje historic-
kou příslušnost území k Belzské 
zemi, jejímž znakem byl stříbrný gryf na červeném poli. Zlatá (na vlajce 
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žlutá) barva a snopy pšenice vyjadřují štědrost a bohatství a poukazují na 
zemědělství jako hlavní způsob zaměstnání obyvatel okresu. Dvě stříbrná 
(na vlajce bílá) čtvercová pole připomínají pěstování cukrovky v okrese a 
cukrovarnictví. Zlatý lev ve velkém znaku odkazuje na příslušnost okresu 
ke Lvovské oblasti, gryf na historickou vazbu k Belzské zemi. 

 
OKRES PUSTOMYTY 
Symboly byly přijaty usnesením č. 152 z 23.4.2004.  
Znak: Na modrém poli zlatá hlava lva z en face, pod ní stříbrná pod-

kova přeložená zlatým klíčem směrujícím zuby dolů.  
Velký znak: Štít se znakem okresu přidržují z jedné strany zlatý lev 

s klíčem, z druhé stříbrný gryf se zlatým zvonem; štít je korunován zlatou 
teritoriální korunou, pod štítem se 
vine modrá stuha se zlatým nápi-
sem „ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОН“.  

Vlajka: Obdélníkový modrý 
list v poměru stran 2:3, uprostřed 
něhož je žlutá hlava lva z en face, 
pod ní žlutý klíč a po žlutém zvonu 
v každém z horních rohů.  

Symbolika: Zlaté zvony při-
pomínají Zvenigorodské knížectví 
z 12.-13. stol., jehož centrum – Zve-
nyhorod – se nachází na území 
okresu. Lví hlava připomíná soused-
ství Lvova, podkova sděluje charak-
ter polohy území okresu kolem hlavního města oblasti a klíč zdůrazňuje 
tento význam. Zlatý lev ve velkém znaku dokládá příslušnost okresu ke 
Lvovské oblasti a gryf připomíná historické tradice knížectví. 

 
 
 
Práce na symbolech ostatních okresů buď ještě pokračuje, nebo se již 

nachází ve fázi posuzování a schvalování okresními radami. Tento přístup 
k řešení otázky tvorby symbolů správních okresů dává možnost předpoklá-
dat, že se v době 1-2 příštích let podaří přijmout znaky a vlajky všech okre-
sů Lvovské oblasti a dalších oblastí Ukrajiny. 
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Andrij Grečylo  

 
 

 
NEW ARMS AND FLAGS OF THE 
ADMINISTRATIVE UNITS OF UKRAINE 

The Supreme Council of Ukraine passed the Local Self-Government 
Act in 1997. This law allows the administrative units (both regions and 
districts) to display their own symbols as adopted by the relevant local 
council.  When on 18 May 2002, President Kuchma decreed the manner of 
dealing with the heraldic and vexillological aspects, the methodical recom-
mendations already elaborated in 1995 by the Ukrainian Heraldry Society 
(UHS) acquired legal force.  These regulations fixed both the proportions 
of the newly adopted flags (2:3) and the main vexillological standards and 
rules required.  The practical application of these recommendations is 
demonstrated through symbols (Lesser Arms, Greater Arms and Flag) of 
some districts belonging to the Lvov region.  All have been designed by the 
UHS and approved by the district councils. 
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Viktor Lomancov 
OBECNÁ PRAVIDLA TVORBY MĚSTSKÝCH VLAJEK 
V RUSKÉ FEDERACI 

 
 

Městské vlajky jsou v Rusku poměrně nedávno se objevivším jevem. 
Neexistovaly tady ani před revolucí. Městská nebo oblastní symbolika se 
objevovala na vlajkách jachetních klubů, obchodních společností, na vlaj-
kách námořních lodí gubernátorů; obvykle to byly štíty znaků položené na 
jednobarevné listy nebo tzv. křížové vlajky se znakem v jedné čtvrti, ob-
dobně jak byly řešeny vlajky jachtklubů. 

Na začátku so-
větské éry byly zru-
šeny také městské 
znaky. Až v 60. le-
tech minulého století 
se začaly městské 
erby ponenáhlu vra-
cet. Je ovšem pravda, 
že některá města mě-
la v SSSR své vlastní 
prapory. Zpravidla 
to byly prapory 
městských sovětů 
poslanců. Existovaly 
v jediném exempláři 
a tvořil je rudý list se 
zlatými třásněmi. 
Uprostřed listu byly 
vyobrazeny státní 
znaky SSSR nebo 
svazových republik a 
také byly doplněny 
vysvětlujícími nápisy. 

Na tyto prapory byly připevňovány řády, kterými byla města vyznamená-
na. 

Opravdové městské vlajky se v Rusku objevily až v 90. letech, přičemž 
z počátku nebyla fantazie jejich autorů ničím omezována. Dne 11. prosince 
1993 bylo schváleno Nařízení o státní vlajce Ruské federace. V tomto naří-
zení se vymiňuje, že státní vlajka nemůže sloužit jako podklad pro vlajky 
regionů ani municipalit. Tímto způsobem bylo postaveno „mimo zákon“ 
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několik městských vlajek používajících ruskou trikoloru. Rovněž tak se sta-
novoval nový poměr stran státní vlajky – 2:3 místo dosavadního 1:2. Pro-
tože pak při současném vyvěšování nemohla být vlajka města nebo oblasti 
větší než vlajka státní, začaly i vlajky municipalit odpovídat těmto propor-
cím.  

Výnosem prezidenta  Borise Jelcina z 29.6.1999 byla zřízena Heral-
dická rada při úřadu prezidenta Ruské federace, jejíž předchůdkyní byla 
Státní heroldie zřízená v r. 1994. Předsedou Státní heroldie a tím i Heral-
dické rady je nepřetržitě státní herold G.V. Vilinbachov. Heraldická rada má 
za povinnost vést státní heraldický registr. 

Heraldická rada vypracovala všeobecné požadavky na municipální 
vlajky (jejich koncepce byla schválena 26.12.2002), Rada zformulovala ná-
sledující téze: 

1)  Nemůže být schválena vlajka municipality, která má samostatný de-
sign, a barevné provedení, které jsou v rozporu s heraldickým obsa-
hem znaku. 

2) Nedoporučuje se také přijímat vlajku v podobě jednobarevného nebo 
pestrého listu s vyobrazením štítu městského znaku. 

3)  Základní principy správné tvorby municipální vlajky: - co není ve 
znaku, nemůže být na vlajce; základní prvky se přenášejí ze znaku na 
vlajku a hierarchie jejich umístění musí být zachována. 

4) Optimálním řešením je ve většině případů převzetí barvy štítu znaku 
za barvu listu (je-li štít vícebarevný, list se rozdělí stejně) a umístění 
figur znaku na listu tak, jak jsou umístěny na štítu. 

5) V případě, kdy štít znaku je komponován velmi složitě, je možné 
zjednodušit některá znamení při přenosu na list vlajky. Jindy je přija-
telné doplnit list pruhy (odpovídajícími co do barvy i umístění zna-
ku), nebo provést některé úpravy výkladu obecných prvků znaku 
(např. hlava štítu se může proměnit v pruh při žerdi). Ale všechny 
podobné „úpravy“ musejí být přijímány s velkou opatrností a po od-
souhlasení experty z Heraldické rady prezidenta RF. 

6) Při přenosu znamení štítu znaku na list vlajky se stříbro a zlato mění 
na bílou a žlutou barvu. 

7) Přednost se dává tradičnímu poměru stran ruských vlajek (2:3) a ob-
délníkovému tvaru listu. 

 
V úzkém sepětí s Heraldickou radou pracuje Svaz heraldiků Ruska ve-

dený K. Močenovem. Jím navržené vlajky měst Moskevské, Čeljabinské a 
mnoha dalších oblastí odpovídají požadavkům Heraldické rady a byly zane-
seny do státního heraldického rejstříku. I když mnohé vlajky nebyly takto 
registrovány, pořád jsou platné a existují. Spočívá to v tom, že právo přijí-
mat vlajku mají místní orgány moci (municipality), úloha Heraldické rady 
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je konzultativní, místní orgány se jejími radami nemusejí řídit. Je však 
možné, že postavení rady bude změněno v nové redakci Zákona o místní 
samosprávě. 

P 
 

 
GENERAL RULES ON THE CREATION OF 
MUNICIPAL FLAGS IN RUSSIA 

Municipal flags are very recent symbols in Russia.  They did not exist 
before the 1917 revolution, but municipal arms occasionally appeared on 
specific flags of yacht clubs, governors' naval vessels and shipping compa-
nies based in the town.  When the Decree on the State Flag of the Russian 
Federation was adopted on 11 December 1993, its use on flags of regions 
and/or municipalities was strictly prohibited.  As a result, many civic flags 
adopted before this decree had to be cancelled.  The Heraldry Council at-
tached to the Presidency of the Russian Federation was established in 1999 
and it set the general requirements on municipal flags in 2002.  In its de-
sign and colours, a municipal flag should be derived from the arms of the 
town, but the arms themselves cannot be shown on the flag. Heraldic con-
ventions and armorial colours are preferred when a municipal flag is de-
signed and heraldic flags are recommended.  In the case of a compound 
composition of arms, an adequate simplification is permitted when the flag 
is derived from these arms.  The traditional oblong shape and width to 
length ratio of 2:3 are priorities. 
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Jiří Tenora – držitel Kongresového ocenění 2004 
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Jiří Tenora 

VLAJKY JAKO PŘEDMĚT INSPIRACE MALÍŘŮ A 
GRAFIKŮ  

 
Až doposud jsem se zúčastnil pěti mezinárodních kongresů, a to ak-

tivně, na všech jsem měl přednášku. Moje zkušenosti v souvislosti s jejich 
uveřejněním nejsou příliš radostné. Buď jsem nedostal sborník vůbec 
(Varšava 1995), nebo s dvanáctiletým zpožděním po urgencích (Barcelo-
na 1991), s chybějícími barevnými přílohami (Curych 1993) nebo se 
zkomoleným obsahem (Victorie 1999). Spolupráce s vydavatelem kap-
ského sborníku byla vynikající a tvoří do jisté míry výjimku. Z tohoto dů-
vodu se mi zdá, že nemá velký smysl se namáhat a připravovat 
pojednání pro mezinárodní setkání. Je to ovšem čistě subjektivní pohled 
na věc a nemíním tím brzdit elán mladších kolegů. Světlou výjimku v 
tomto výčtu tvoří české kongresy. Sborník vyjde během několika málo 
měsíců a myšlenky v něm obsažené jsou téměř okamžitě k dispozici vexi-
lologické veřejnosti. Proto jsem kladně odpověděl na výzvu výboru, 
abych přispěl svou hřivnou ke zdaru tohoto kongresu.  

Vybral jsem záměrně téma, ve kterém není citátů (snad si vzpome-
nete na recenzi o výsostných značkách vojenských letadel celého světa, 
Vexilologie č. 127 z března 2003, s. 2399, kde citáty nebyly uvedeny od-
sazeně, a tudíž se nemohly rozeznat od mého textu), ani konvenčních 
symbolů pro vizuální vexilologické informace, jako je funkční mřížka ne-
bo datum prvního použití (viz články o vlajce Evropské unie v čísle 132, 
kde vytištěné značky působily mylný dojem, že jde o zavedení zcela no-
vých symbolů), takže mám naději, že příspěvek bude otištěn bez závad 
způsobených všemocnou elektronikou při zpracování a předávání dat, tj. 
při úpravě do knižní podoby. 

Svůj příspěvek jsem nazval Vlajky jako předmět inspirace malířů a 
grafiků. 

 
Více méně známé jsou obrazy ze starších dob, v nichž figuruje jedna 

nebo i více vlajek. Nejznámější je snad olej, který namaloval francouzský 
malíř Eugène Delacroix (1798-1863), Svoboda vedoucí lid čili 28. červenec 
1830, ukazující alegorickou ženskou postavu na barikádě třímající v pravici 
ohromnou trikoloru a v levici pušku s nasazeným bodákem (ukázka 1). 
Obraz je nesmírně sugestivní a má, jak se domnívám, stejný strhující úči-
nek jako v hudbě Marseillaisa. V 16. a 17. století si celá plejáda holand-
ských a anglických malířů jako motiv s oblibou vybírala válečné plachetnice 
s úplnou vlajkoslávou (ukázka 2). Reprodukce na s. 84 tzv. velkého Smithe 
jsou mnohem působivější, moje ukázka zato neznámá. Jiné obrazy, vzniklé 
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hlavně v 19. a 20. století, mají za motiv městské scény, nábřeží, náměstí 
nebo bulváry vyzdobené vlajkami na stožárech. Na těchto obrazech nejsou 
vlajky hlavním motivem, jsou jen vítanou dekorací, neboť svou barevností 
oživují olejomalbu (ukázka 3). 

Dnešní doba je poněkud jiná. S vlajkou se experimentuje, vlajka už 
není jen barevné osvěžení vybrané situace, nýbrž stojí v samotném středu 
malířova zájmu. Chci tu uvést tři příklady z osobní zkušenosti. 

Nejstarší je z roku 1997, kdy jsem se zúčastnil ve Štrasburku ve 
dnech 22. a 23. května mezinárodního setkání o vlajkách a barvách Evropy. 
Referoval jsem o tomto sympoziu v našem zpravodaji v čísle 105 na straně 
2009. Setkání doprovázela výstava obrazů Španěla José Luise Verdese, na-
rozeného roku 1933 v Madridu. Soubor 33 děl se nazýval Sobre Europa (O 
Evropě). Co obraz, to vlajka, ovšem v osobitém uměleckém podání, které se 
neodvažuji podrobit jakékoliv kritice. Motiv národní vlajky je podle mne 
zpracován impresionisticky, obraz tedy chce navodit určitý dojem, který, 
to už ponechává malíř pozorovateli. Zde tři ukázky, aby si čtenář udělal 
úsudek sám. Obrazy se jmenují O Československu, O Spojeném království a 
O Sovětském svazu (ukázky 4, 5, 6). Vybral jsem právě tyto tři, protože je 
každá ukázka v jiném stylu, a československou ovšem i z citových důvodů. 

Zajímavým setkáním byla návštěva paní Anett Frontzek(ové) 
z Kasselu (nar. roku 1965) v mém vlajkovém kabinetu. Bylo to někdy 
v roce 2001. Podruhé jsme se setkali v Kasselu, kde se v roce 2003 konala 
výroční schůze německých vexilologů. Byl jsem jí doporučen jako vlajkový 
expert nakladatelstvím, pro které už léta pracuji. Chtěla mít co nejpřesnější 
údaje o národních vlajkách světa, u kterých si nebyla zcela jistá, zajímaly ji 
hlavně zákonem stanovené rozměry, definice barevných odstínů a pokud 
možno přesný tvar případných emblémů. Vysvětlila mi také, oč jí jde.  

Její umělecká tvorba je značně matematická a geometrická. Zajímají ji 
plochy, které na jednotlivé vlajce zaujímají barevná pole a emblémy. Vypo-
čítá plochy, což u emblémů není vždycky jednoduchá záležitost, a ty pak 
seřadí v pořadí daném úhlopříčkou jdoucí od horního rohu po dolní cíp. 
Čtverec, který tvoří základní tvar její tvorby, vyplní různě širokými svislými 
pruhy podle výpočtu. Na ukázce 7 je vidět na základě andorrské vlajky vý-
sledek její práce. Barevné pruhy nemaluje, nýbrž vystřihuje z kvalitního 
samolepícího barevného papíru. 

Její plošně rekonstruované vlajky mají dvojí zaměření. Ve větším 
formátu jsou určeny pro výstavy na umístění na zdi. Druhé použití je v 
knižní formě, kde je každá vlajka zobrazena na jednom listě. Existuje pět 
knih, pro každý světadíl jedna. Vazba je pak v převládající barvě na vlajkách 
každého kontinentu, tedy nikoliv například podle vzoru olympijské vlajky. 
Náklad je pochopitelně mizivý, protože jde o ruční práci, a koupi těchto 
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knih si může dovolit jen instituce, u které několik tisíc euro nehraje pod-
statnou roli. 

A konečně do třetice, opět ze zcela jiného soudku. V mém předplace-
ném deníku vyšla dne 19. února 2004 zpráva o výstavě berlínské malířské 
dvojice Nikolai von Rosen (ročník 1967) a Florian Wojnar (ročník 1972) 
působící pod firmou FUTURE7. Píše se to dohromady, protože sedmička je 
v pořadí sedmý znak. Vyobrazení v novinách vyvolávalo dojem, že jde o vý-
stavu obrazů, u kterých hlavní roli hrají vlajky. Při první příležitosti jsem 
se vydal do města a prohlédl si výstavu. Jejich styl spočívá v tom, že si vy-
brané téma rozloží na několik obrazů, které pak navzájem propojí. Vznik-
nou tak barevné plochy s ostrými konturami, u kterých není vždy snadné 
poznat, oč jde. Malou pomůckou, ne však dostatečnou, bývá název tvorby. 
Malé zklamání, z dvacítky obrazů byly pouze dva s očekávanou, tj. vlajko-
vou tematikou. Ale i tak velice poučné.  

První obraz (ukázka 8) je značně složitý, dokonce až příliš složitý. 
Název Global Player nic nenapovídá, zvláště když se v běžném smyslu slova 
tohoto pojmu používá v ekonomice pro velké firmy působící na celém svě-
tě. Až katalog, ve kterém se praví, že jde o vlajky 32 účastníků mistrovství 
světa v kopané v roce 2002, napoví, co hledat. Jasně rozeznat lze vlajku 
Spojených států, Jižní Koreje, Brazílie a Jižní Afriky, také čínskou a turec-
kou, ale dál to bez seznamu fotbalových mužstev už nejde, propletenec 
emblémů hlavně ve středu vlajky je příliš divoký. Je způsobený především 
argentinským sluncem se svými paprsky. Symbolicky je vítězství brazilské-
ho mužstva znázorněno výběrem barev, je tu pouze zelená, modrá, žlutá a 
bílá. 

Autoři si uvědomili, že je třeba zjednodušovat, aby celkový dojem byl 
průrazný. Druhý obraz, nazvaný Colours, ten, který jsem poslal elektronic-
kou poštou několika přátelům (ukázka 9), znázorňuje průnik vlajek teh-
dejších patnácti členů Evropské unie spolu s deseti kandidáty, dnes už 
rovněž plnoprávnými členy. Některé vlajky lze rozeznat na první pohled, 
například českou, maltskou nebo britskou, na jiné je třeba soustředit po-
zornost (Kypr se zjednodušenými ratolestmi, Slovinsko a Slovensko repre-
zentované pouze štítem, do jisté míry i Portugalsko, kde z armilární sféry 
se stal prostý kotouč, nebo Španělsko s Herkulovými sloupy ve tvaru pou-
hých hranolů), jiné nemá smysl hledat, protože pozůstávají z podélných 
nebo příčných pruhů. Barvy působí dojmem, že jsou rozhozeny libovolně, 
ale není to úplně pravda, třeba irskou oranžovou najdeme jen ve vlající 
třetině. 

Třetí ukázka (ukázka 10) navazuje na obraz Colours. Je to výřez 
symbolů ukazující letícího ptáka na modrém "evropském" podkladě. Obraz 
nazvaný Talisman byl koncipován pro výstavu v uralském Jekatěrinburku.  
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Musím zdůraznit, že autoři nejsou akademicky vzdělaní malíři. Jejich 
studijní zaměření byly všeobecné dějiny, filozofie a dějiny umění. Proto se 
zajímají víc o mediální efekt než o obrazovou tvorbu. Na počátku tvorby je 
ovšem idea - vlajky, hranice evropských zemí, kurzy nejdůležitějších akcií - 
pak následuje na počítači nakreslení kontur zvolených emblémů a zvlášt-
ním programem jejich navrstvení. Vzniklé geometrické obrazce pak umělci 
barevně vyplní podle předem daného systému. Vzniklý obraz promítnou ve 
formě diapozitivu na plátno a na něm protáhnou všechny přímky a křivky. 
Jednotlivá pole potom lepicí páskou ohraničí a vzniklou plochu vybarví. 
Vzhledem k formátům jsou obrazy určeny pro velké místnosti. Tak na pří-
klad obraz Colours zakoupila ústředna odborových svazů v Berlíně. 

Toto vyprávění si samozřejmě nečiní nárok na úplnost, nezabývám se 
„vexilologickým malířstvím“ systematicky. Je to ale zajímavý jev na okraji 
naší disciplíny. 

 

P 
 

 
Vyobrazení k textu: 

 

 

1 

 

2 

Ukázka 1: Eugène Delacroix (1798-1863), Svoboda vedoucí lid čili 28. 
červenec 1830, převzato z knihy Olgy Spalové, Malá světová obrazárna, 
Praha, Svoboda, 1971, s.149. 

Ukázka 2: Obraz neznámého malíře vlajkoslávy na válečné lodi. Zde je 
to Mary Rose, která se měla stát pýchou anglického královského loďstva 
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Jindřicha VIII. Potopila se však roku 1545 při zahajovací plavbě. Převzato z 
časopisu Das Magazin č. 4/1984, s. 37. 

 

3 

 

4 

Ukázka 3: Pierre Thévenet (1870-1937): Brusel - Namurská brána 21. 
července 1932. Převzato z Vexillacta č. 12, červen 2001. 

Ukázka 4: José Luis Verdes: O Československu, olej na plátně, 162 x 130 
cm, 1991. Převzato z výstavního katalogu. 

 

5 

 

6 

Ukázka 5: José Luis Verdes: O Spojeném království, olej, dolomit a pig-
menty na plátně, 160 x 132 cm, 1989. Převzato z výstavního katalogu. 
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Ukázka 6: José Luis Verdes: O Sovětském svazu, koláž a olej na plátně, 
150 x 150 cm, 1990. Převzato z výstavního katalogu. 

Ukázka 7: Anett Frontzek(ová): Znázornění postupu při její tvorbě. (viz 
následující strana) 

Ukázka 8: FUTURE7: Global Player, akryl na plátně, 150 x 300 cm, 
2002/2003. Autorova fotografie z výstavy. (viz též barevná příloha) 

 

9 

Ukázka 9: FUTURE7: Colours, akryl na plátně, 180 x 300 cm, 2004. Au-
torova fotografie z výstavy. (viz též barevná příloha) 

Ukázka 10: FUTURE7: Talisman, akryl na plátně, 160 x 290 cm, 2004. 
Fotokopie z katalogu Евровидение. (viz též barevná příloha) 

 

8 

 

10 
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Ukázka 7: Tvorba Anett Frontzek(ové) z Kasselu (kopie autorčina letáku). 
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Příloha: 

Seznam fotbalových mužstev na světovém mistrovství v roce 2002: 

Anglie Chorvatsko Mexiko Senegal 

Argentina Irsko Německo Slovinsko 

Belgie Itálie Nigérie Spojené státy 

Brazílie Japonsko Paraguay Španělsko 

Čína Jižní Afrika Polsko Švédsko 

Dánsko Jižní Korea Portugalsko Tunisko 

Ekvádor Kamerun Rusko Turecko 

Francie Kostarika Saúdská Arábie Uruguay 

 

FLAGS AS OBJECTS OF INSPIRATION TO 
PAINTERS AND GRAPHIC ARTISTS 

Many Dutch and English painters of the 16th and 17th centuries en-
joyed portraying naval vessels with full displays of flags (Fig. 2), while the 
landscape paintings of many towns decorated with flags hoisted on poles 
(Fig. 3) were popular in the 19th and 20th centuries.  However, the flags 
were not the main motif of these pictures, but were used as an attractive 
decoration only.  Nowadays, flags have become a topic of many experi-
ments of contemporary graphic artists.  Spanish painter José Luís Verdes 
represented 33 European states through their flags in his collection "Sobre 
Europa" exhibited in Strasbourg in 1997 (Figs. 4-6).  Mathematics and ge-
ometry are reflected in the works of Anett Frontzek who calculates the ra-
tio of the areas occupied by particular colours when the relevant flag is 
designed. Then these colours are presented in vertical stripes arranged in 
accordance with their appearance on the diagonal from the upper hoist to 
the lower fly (Fig. 7).  Two German painters nicknamed FUTURE7 combine 
the main motifs of various national flags on one painting in order to ex-
press some international events, e.g. Soccer Championship 2002 (Fig. 8), 
or international organizations, e.g. the European Union (Fig 9.). 
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Kevin Harrington 

VLAJKY V RUSKO-JAPONSKÉ VÁLCE 
PŘED 100 LETY 

  

(prezentace diapozitivů) 

 

Když jsem se zabýval vlajkami, které byly používány na konci 19. sto-
letí, narazil jsem na nepřeberné množství ilustrací vlajek z rusko-japonské 
války. Bylo to v době, kdy velké obrázkové týdeníky jako Illustrated Lon-
don News, The Graphic, ĽIllustration, Illustrazione italiana přecházely od 
kreseb válečných dopisovatelů k fotografiím pohybujících se objektů. Sa-
mozřejmě, ani jedna z těchto forem nepřinášela dokonalé vyobrazení vla-
jek. Tyto obrázky vedou vexilology k zamyšlení nad množstvím 
používaných vlajek, jejich podobou, umístěním a způsoby použití; často 
v rozporu s tím,  co považujeme za adekvátní použití my. Že tato válka by-
la v Japonsku populární, je zřejmé z množství obrázků vlajek. Pouliční au-
tomobily byly ozdobeny vycházejícím sluncem, obchodníci prodávali 
papírové vlaječky po stovkách, odvedenci pochodovali pod rozvinutými 
prapory a vojáci byli při transportu na frontu zobrazování, jak mávají do-
konce dvěma vlajkami, národní a námořní válečnou. Spolu s císařskou 
standartou, nesoucí květ chryzantémy, byly distribuovány i obrázky císaře. 
Jeden voják si napsal do svého deníčku: .. „zemřít pod vlající vlajkou 
s vycházejícím sluncem bylo přáním každého z nás“. A samozřejmě vítěz-
ství ještě vystupňovalo tyto projevy, zvláště při triumfálním návratu admi-
rála Toga, který osobně signalizoval vítězství signálními praporky. Vlajka 
s vycházejícím sluncem byla vztyčována i na frontě, dokonce i důstojníky 
jízdy nad zasněženými vrcholky hor. Používání vlajek však nebylo vůbec 
omezeno na námořní válečnou vlajku, např. polní poštovní stanice vztyčo-
valy nad svými stany vlajku pošt. Rovněž tak vlajky či znaky Červeného kří-
že byly široce používány oběma stranami konfliktu. Japonci tvrdili, že ruské 
síly neoprávněně používaly vlajky s červeným křížem, bílé vlajky parlamen-
tářů a dokonce i japonskou „hinomaru“. Ta byla vztyčena na kopcích polo-
ostrova Liaotung, přičemž v japonském vojsku sloužila každému vojákovi 
k označení jeho postupu vzhůru do svahu. Také Rusové používali na pev-
nině dvou vlajek, aniž mezi nimi činili rozdílu – národní trikolory a vlajky 
s křížem sv. Ondřeje. Jejich lodi vyvěšovaly obě vlajky ve správných pozi-
cích. Rusové nosili plukovní prapory s carovým monogramem a také pra-
pory s náboženskými ikonografickými výjevy. Při ústupu nebo před 
vzdáním se nepříteli pálili ruští vojáci své bojové zástavy, aby nepadly do 
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rukou nepřátel. Při spuštění nové ruské lodi nesla plavidla carovu standar-
tu a vlajku carevičovu spolu s národní a válečnou vlajkou. 

P 
 

 
Další obrázky v barevné příloze 

 

FLAGS IN THE RUSSO-JAPANESE WAR ONE 
HUNDRED YEARS AGO 

That this war was popular in Japan is evident in the many images of 
flags as presented in the contemporary great weekly magazines.  Street-
cars were decorated with the rising sun, vendors were selling hundreds of 
paper flags, conscripts paraded with flags and troops were seen waving ei-
ther the national flag or the naval ensign as they were transported to 
ports for the front.  The Russians also made use of two flags indiscrimi-
nately on land, the national tricolour and the St Andrew's Cross flag.  The 
Russians bore regimental flags with the Tsar's cypher and also banners de-
picting religious icons. 
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Pavel Fojtík 

LOGOMÁNIE OHROŽUJE VEXILOLOGII 
 

K této přednášce mě inspiroval článek Michala Weina v internetovém 
magazínu Grafika On-line "Lesk a bída symboliky krajů, čili mnoho psů zají-
cova smrt". Autor kritizuje nové znaky a tedy i prapory českých krajů a 
zamýšlí se nad logy těchto celků: "Z hlediska designérského, grafického er-
by, respektive znaky (není to zcela totéž!) musí respektovat zákony, pravi-
dla heraldiky, z nichž jeden říká, že znak má být jasný, zřetelný, snadno 
poznatelný a popsatelný. To má heraldika s tvorbou značek společné. Co 
nelze slovy heraldické terminologie popsat, do znaku nepatří. Navrhování 
znaků má tedy ještě přísnější zákonitosti než design loga. Jak několik webo-
vých stránek VÚSC dokládá, vedle znaku kraje vznikají i loga krajů, vesměs 
kompozice elegantnější, svižnější, jednoznačnější, v posledku i funkčnější."  

Fenomén, kterému říkám logománie, ovládá svět  od sedmdesátých a 
osmdesátých let 20. století. Snaha o vizuální zdůraznění vlastní identity 
postihla nejdříve firmy a později územní celky. Logo, které není v zásadě 
nic jiného než značka, emblém, není ve svém principu nic nového. Symboly 
- znaky - bez štítu, např. jen jednotlivé figury, jsme znali již dříve např. v 
britské heraldice (tzv. badge), v případě firem se jim dříve říkalo docela 
prostě - ochranné známky.  

Nás pochopitelně na prvém místě zajímá, jak se loga promítnou do 
regionální symboliky - tedy do symbolů samosprávných územních celků - 
od obcí a jejich částí až po vyšší územně správní celky (VÚSC) či státy a 
nadstátní celky. Tvůrci log dnes používají nezřídka atypických barev a je-
jich extravagantní kombinace, přesně definované grafickými manuály, je-
jichž nedodržení je považováno za porušení autorských práv. Snahou 
tvůrců log, a zřejmě i jejich uživatelů, je patrně snaha oprostit se od dosa-
vadních tradic a především od zákonitostí heraldiky. Jak ale ukazuje praxe, 
heraldika, je-li správně chápána, je sice přísná, ale ve svém výtvarném poje-
tí mnohem volnější, protože umožňuje výtvarníkovi vždy uplatnit vlastní 
grafické cítění. V případě přesně definovaného loga nastává pravý opak. 
Nezřídka jsme svědky případů, že uživatelé log jsou v jejich užívání značně 
svázáni grafickými manuály, které si sami objednali (mnohdy za ne zrovna 
malé peníze). Proti logům nelze samozřejmě nic namítat. Jejich role je pře-
devším v propagaci firmy, města, regionu nezastupitelná. Ne vždy je vhod-
né používat klasický znak a degradovat jeho užívání inflačním používáním. 
Ale je škoda, že loga málokdy hledají společnou řeč se znaky.  

Typickou zemí, která je logománií doslova nemocná, je Francie. A její 
nemoc je nakažlivá a rychle se šíří po celém světě. A tak není divu, že příz-
nivci log dávají právě Francii za vzor:  
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"Co do formy a obsahu lze soubor znaků, tedy spíše značek, log fran-
couzských departementů charakterizovat buď jako anarchii, anebo slovem 
z hesla Francouzské velké buržoazní revoluce - Liberté, Svoboda, Volnost. 
Ostatně jeden rys svobody, vznik různosti, je nezbytnou součástí dobré 
značky - odlišit se."  

Ano, skutečně už od dob revoluce je ve Francii zakořeněna averze k 
tradičním znakům, které se spojovaly s obdobím monarchie. Celonárodním 
a jediným oficiálním emblémem se stala trikolora. Státní znak prostě nee-
xistoval. Stát se ale pochopitelně neobešel bez státní pečeti. Její současný 
vzor pochází z roku 1848. Klasická francouzská pečeť je oboustranná, ale 
pro běžné použití na razítkách se používá jen její lícová strana se sedící 
alegorickou postavou Svobody. Projíždíme-li dnes Francií, snadno zjistíme, 
že dodnes, více než dvě staletí od Velké francouzské revoluce, potřeba zna-
ku stále přetrvává, i když někdy jen pro dekorativní účely.  

Proto v četných městech a obcích na úředních budovách, především 
na radnicích, můžeme spatřit nesčetné množství různých náhražek znaku. 
Klasické i oválné štíty s trikolorou ve svislé, kosmé i šikmé podobě, někdy 
prázdné, jindy doplněné o známé liktorské svazky, ratolesti nebo písmena 
RF (zkratka úředního názvu státu). Nejznámější emblém nahrazující státní 
znak - oválný štít s liktorským svazkem a mottem "Volnost, rovnost, bra-
trství", dekorovaný řetězem řádu Čestné legie - vznikl pro potřeby repre-
zentace země v OSN a běžně se uvádí ne příliš přesně jako státní znak v 
četných příručkách o státních symbolech. Nespatříme ho však například na 
cestovních pasech - na těch se užívá jiný emblém, i když jeho námětem jsou 
rovněž liktorské svazky, avšak kombinované s písmeny RF na specifickém 
štítku. V nedávné době vedla absence znaku francouzskou vládu k zavedení 
"státního loga", které dnes prakticky v běžném styku plní funkci státního 
znaku. Pochopitelně zatím vyjma razítek. 

A nyní se dostáváme k tomu, proč na vexilologickém kongresu hovo-
řím na téma logo či logománie. Právě Francie aplikuje ve velkém loga na 
vlajkách. Jedná se sice často formálně ne o regionální či departementální 
vlajky, ale "jen" o vlajky generálních či regionálních rad. V praxi se však lo-
ga a vlajky používají mnohem více, než abychom hovořili jen o jakémsi slu-
žebním symbolu státního či samosprávného orgánu. Snahou symbolů 
územně správních celků vždy bylo odlišit se (jak ostatně Wein správně uvá-
dí) a tedy symbol si zapamatovat. Jde to? 

"Naštěstí Francie není jen dědičkou racionálních encyklopedistů, ale 
také básníků všech forem a hlavně země s věhlasnou, dnes prozíravě a vel-
koryse státem podporovanou vizuální kulturou, takže i v oblasti grafického 
designu, komunikačního designu najdeme nádherné ukázky řešení daného 
úkolu, včetně bezproblémové funkčnosti a aplikace."  
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Inspirace autorů francouzských log regionů a departementů je větši-
nou jednotná. Zpravidla jde o: 

 a) přírodní krásy; 
 b) geografickou polohu vyjádřenou na mapě; 
 c) název nebo číslo území. 
Obvykle schází vazba na historii. Na rozdíl od znaků, které obvykle 

zůstávají neměnné (často i po staletí), v některých územích snaha po neu-
stále nové vizuální identitě vede k častým změnám symbolů. Snaží se tak 
vyjádřit dnešní neutuchající dynamiku rozvoje. Ve skutečnosti neustálé 
přeměňování této vnější identity vede ve skutečnosti k její ztrátě, protože 
než se občan s jednou ztotožní, už je tu nový pohled…  

Podívejme se na pár ukázek, jak se loga uplatňují na vlajkách v jed-
notlivých zemích. Největší prostor věnuji celkem z pochopitelných důvodů 
Francii. Připomínám, že dobrý symbol se snadno pamatuje… 

 
FRANCIE 
Departement Ain používá na vlajce pouze graficky provedené jméno, 

doprovázené jménem správního orgánu, tj. generální rady. Departement 
Loire Atlantique  (Atlantická Loira) užívá kromě jména a označení generál-
ní rady ještě graficky provedené iniciály departementu. Tvůrci loga depar-
tementu Bouches du Rhône (Ústí Rhony) se nechali inspirovat číslem 13 
(úřední číslo departementu) a jeho grafickou blízkostí s iniciálou B v jeho 
jménu. Departement Hautes Alpes (Horní Alpy), jehož logo ve svém pří-
spěvku Michal Wein výslovně chválí (druhé v pořadí - tentokrát jen s gra-
fickým náznakem iniciál HA, evokujících v barevném provedení a stylizaci i 
slunce, sníh a strmé svahy hor; z hlediska moderně chápaného loga jde 
opravdu o zdařilý počin), během let vystřídal již tři loga. To třetí bylo sho-
dou okolností přijato krátce po publikování Weinovy práce, takže vychva-
lované logo již neplatilo. Departement Alpes de Haute Provence 
(Hornoprovensálské Alpy) se nechal inspirovat ve svém logu užívaném i na 
vlajce náčrtem skal (v barevném provedení si můžeme přimyslet i lesy, hor-
ské jezero) a slunce a pochopitelně nechybí ani obvyklý text, bez něhož se 
tvůrci log zřejmě neumějí obejít. Text je hlavním motivem loga a vlajky ta-
ké v případě departementu Hérault. 

 

 
Ain 

 
Loire Atlantique 

 
Hérault 
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Zajímavý byl vývoj symbolu departementu Alpes Maritimes (Přímoř-
ské Alpy). Původně užíval moderně pojaté logo, jehož ústředním motivem 
byly opět jen načrtnuté horské štíty, vytvořené ve skutečnosti z písmen 
AM. Po jedné změně loga (se stejnými elementy) se v departementu nedáv-
no přešlo ke konzervativnějšímu emblému, který je už svojí nápaditostí a 
symbolikou mnohem bližší klasickému heraldickému znaku, snad proto, že 
má původ v medaili departementu z roku 1997. Základní kruhová kompo-
zice loga má připomínat četné románské kaple departementu. Modřín, no-
blesní strom, symbolizuje horské oblasti a má pro své vlastnosti tradiční 
význam v ekonomice. Palma představuje Azurové pobřeží, a tak ekonomic-
ký význam turistického ruchu. Lilie se vyskytovala na hraničních kamenech 
s oblastí Provence, kříž se objevoval na hraničních kamenech se Savojskem. 
Žlutá barva v kombinaci s červenou je připomínkou rodu z Barcelony, čer-
vená je tradiční savojskou barvou, modrá je barvou rodu z Anjou. Logo je 
umístěno netradičně uprostřed  modré vlajky (ostatní francouzské depar-
tementy mají list vlajky bílý). Bohužel ani tato vlajka se neoprostila od ná-
pisu Conseil général des Alpes-Maritimes (Generální rada Přímořských Alp), 
který je na rubové straně, ostatně jako u všech vlajek tohoto typu, nečitel-
ný.  

 

 
Bouches-du-Rhône 

 
Hautes-Alpes 

 
Hautes-Alpes (nové logo) 

 
Loga pronikají bohužel i na vlajky mnoha francouzských měst a obcí. 

Vyhledávané moderní letovisko La Grande Motte (v departementu Hérault) 
si umístilo na vlajku logo se sluncem nad moderními budovami, které jsou 
pro toto místo charakteristické. Ani u této vlajky nechybí jméno obce, na 
rozdíl od vlastního loga zkrácené o slova "en Petite Camargue", ukazující na 
polohu La Grand Motte v této geografické oblasti Francie. Jiné turisticky 
významné městečko, Port Grimaud, které se nachází pár kilometrů od slav-
ného Saint Tropez, má na modro-zelené vlajce bílou kresbu ryby (stylizo-
vanou do podoby, jako by ji kreslilo dítě), která je pochopitelně ústředním 
námětem portgrimaudského loga. Naštěstí se autoři vlajky vzdali alespoň 
bílého listu a doprovodných textů. Město Agde (departement Hérault), ač-
koliv má historický znak (zlatý štít se třemi modrými vlnitými břevny) i 
vlajku, na skutečně užívané vlajce se nedrží historického námětu, ale fak-
ticky se jedná o logo převedené na list. Jeho námětem je jednoduchý bílý 
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náčrt dívčí tváře s názvem Ville ďAgde (Město Agde) ve světle hnědém poli. 
Městské části používají na vlajkách stejný motiv, ale list má jinou barvu a 
jméno města je doplněno v dalším řádku o název dílčí jednotky, např. La 
Tamarissière či Le Cap ďAgde. Známé francouzské historické město La Ro-
chelle (departement Charente-Maritimes) na pobřeží Atlantiku užívá, rov-
něž bez jakékoliv vazby na historický znak (v červeném štítu pod modrou 
hlavou se třemi liliemi zlatá plachetnice se stříbrnými plachtami na zele-
ných vlnách), prostou nenápaditou bílou vlajku se jménem města, částečně 
zasahující do modrého trojúhelníku. Užití jména obce na vlajce můžeme 
dokumentovat také u bretonského městečka  Bénodet (departement Finis-
tère), které užívá modrý list s bílým textem, doplněným ještě o turisticky 
motivované zvolání "bon idée!" (dobrý nápad), což se jménem města dává 
oficiální motto. Na vlajce nalezneme ještě úzkou bílou linku a v rozích a 
cípech drobnou mušli.   

 

 
Alpes de Haute Provence 

 

 
Alpes-Maritimes (1997) 

 
La Grande Motte 

 
Port Grimaud 

 

 
Agde 

 
La Rochelle 

 
Benodet 

 

 
Guadeloupe (region) 

 
Guadeloupe (dep.) 

 
Další kategorii francouzských symbolů představují vlajky regionů, re-

spektive jejich regionálních rad. V metropolitní Francii můžeme do jisté 
míry rozlišit z vexilologického hlediska dvě kategorie regionů: oblasti s tra-
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diční vlajkou (především Bretaň, Korsika) a oblasti bez této tradice, při-
čemž v některých je alespoň jakási tradice užívání vlajky historických fran-
couzských provincií. Mezi takové patří například region Rhône-Alpes 
zahrnující historickou oblast Savojska. Se savojskou vlajkou (červený list s 
bílým středovým křížem) se setkáme velmi často v departementech Savoie 
a Haute-Savoie, přesto regionální rada zavedla vlajky jiné. Množné číslo je 
na místě, protože v současnosti jde již o druhou vlajku. První byla zavede-
na již v roce 1982. Tvořilo ji 11 střídavě bílých a bleděmodrých pruhů 
(modré byly užší), uprostřed bylo logo, v němž stylizovaná písmena RA 
připomínala název regionu, ale také svým grafickým provedením (písmeno 
A bylo stylizováno do podoby trojúhelníku) navozovala atmosféru vysoko-
horských štítů. V trojúhelníku byla mapa regionu s hranicemi departemen-
tů! Opět nechyběla slova Région Rhône-Alpes. Na počátku roku 1991 
zavedla regionální rada nové logo, které se objevilo i na nové bílé vlajce. 
Logo tvoří osm krátkých různobarevných linek různého sklonu (od šikmé 
přes svislou až ke kosmé), které mají opět připomínat strmé štíty hor a 
současně osm departementů regionu. Pod linkami je jakoby od ruky načrt-
nutá modrá čára představující řeku Rhône, která departementy protéká. 
Původně bylo v logu i na vlajce jen jméno regionu, v poslední době se pod 
ním objevuje termín "la région" (tj. region, oblast). V poslední době se ob-
jevily informace o regionální vlajce heraldického typu, která má ale zřejmě 
pouze neoficiální charakter.  

 

 
Martinik (departement) 

 

 
Martinik (region) 

 
Réunion 

 
Rhône-Alpes (1982) 

 
Rhône-Alpes (1989) 

 
Provence-Alpes-Côte ďAzure 

(původní) 
 
Další region, Provence-Alpes-Côte ďAzure, původně používal modrou 

vlajku s logem, jehož hlavním námětem byla (kromě textu) barevně prove-
dená politická mapa departementů regionu. V roce 1999 bylo logo nahra-
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zeno klasickým heraldickým znakem, který kombinuje jeden z historických 
znaků Provence (osmkrát zlato-červeně polcené pole) se znakem historické 
provincie Dauphiné a znakem hrabství Nice. Nová vlajka regionu přepisuje 
znak, ale "provensálské pole" zahrnuje dvě třetiny délky listu, zatímco ve 
znaku zabírá půl štítu.  

Regiony Picardie (Pikardie) a Bourgogne (Burgundsko) sice mají his-
torické vlajky heraldického typu, dokonce se často vyvěšují, oficiálními 
symboly jsou ovšem vlajky regionálních rad s nepříliš pěknými logy. Logo 
Pikardie nenavazuje na historický symbol ani námětem, ani barvou (písme-
no P a jméno oblasti). Logo Burgundska, užívané na bílé vlajce, bylo poprvé 
zavedeno v roce 1982.  Černá šipka šestkrát lomená do tvaru šestiúhelníku 
(stylizované zobrazení Francie) ukazovala svojí poslední částí na malý čer-
vený šestiúhelník, umístěný v předchozím (tj. ve "Francii") zhruba tam, kde 
je Burgundsko. Symboly se zřejmě nelíbily, protože už o rok později vzniklo 
nové logo (a vlajka), ve kterém byl opět hlavním námětem šestiúhelník, 
tentokrát bílý, modře lemovaný, v jehož středu byl stylizovaný historický 
znak Burgundska, barevně ale zjednodušený jen na modro-bílou kresbu. 
Není divu, že již v roce 1984 bylo logo opět změněno a jeho tvůrci si ten-
tokrát zahráli s motivy vzdáleně možná připomínajícími burgundský znak 
(ve skutečnosti ho opět deformujícími barevně i obsahově), spojujícími ho 
s psacím písmenem B. Není divu, že historická heraldická vlajka Burgundska 
je mnohem populárnější než tento symbol.  

 

 
Provence-Alpes-Côte ďAzure 

(1999) 

 
Pikardie (hist.) 

 
Pikardie (region) 

 
Burgundsko (hist.) 

 

 
Burgundsko (1982) 

 
Burgundsko (1983) 

 
Z francouzských regionů ještě vzpomeňme dva, jejichž historické, 

shodou okolností obě černobílé vlajky patří mezi celosvětově známé symbo-
ly. Přesto i zde se regionální instituce snaží prorazit s moderními logy. Kor-
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sika (fr. Corse) používá historickou bílou vlajku s černou hlavou mouření-
na s bílou páskou přes čelo. V korsickém znaku je tato figura doložena již v 
roce 1350. Přesto regionální rada zavedla logo (a vlajku), kde je z černých 
teček vytvořen šestiúhelník (opět představující mateřskou Francii), který se 
částečně překrývá s jakoby od ruky provedeným modrým náčrtkem vzdá-
leně připomínajícím siluetu Korsiky. Tento námět je doplněn úředním ná-
zvem regionu Collectivité Territoriale de Corse (Územní společenství 
Korsika). V podobné situaci je i Bretaň (fr. Bretagne), jejíž tradiční černo-
bíle pruhovaná vlajka s hermelínovým kantonem je v celé oblasti velmi po-
pulární a všeobecně rozšířená. Všeobecně je chápána jako bretonská ná-
rodní vlajka. Přesto regionální rada zavedla v roce 1988 logo a vlajku, 
mající za hlavní námět stylizovanou mapu regionu (zelené rozšiřující se 
volné obloukové pole či pruhy), provázenou po stranách dvěma podobný-
mi bleděmodrými obloukovými poli, symbolizujícími průliv La Manche a 
Atlantický oceán, jež omývají bretonské břehy.  

 

 
Burgundsko (1984) 

 

 
Korsika (region) 

 
Bretaň (region) 

 
Podobné tendence jako v metropolitní Francii můžeme vidět i ve 

všech ostatních francouzských územích. V některých sice existovaly histo-
rické znaky a dokonce i vlajky, ale i zde místní orgány začaly upřednostňo-
vat loga. Situaci v zámoří komplikuje i poměrně složitý statut některých 
území. Guadeloupe, Martinik a Réunion tvoří současně zámořský departe-
ment i region, oboje s na sobě nezávislými orgány a vlastními symboly.  

Pro Guadeloupe se uvádí historický znak (dokonce ve dvou varian-
tách, buď s červeným či s černým štítem se zlatým sluncem kosmo podlo-
ženým stvoly cukrové třtiny, v modré hlavě štítu tři zlaté lilie) a od toho 
odvozená neoficiální, poměrně málo používaná vlajka. Generální rada de-
partementu zavedla logo, užívané i na bílé vlajce, ve kterém vidíme v koso-
délníkovém poli dvě stylizované tváře hledící ke slunci (to představuje 
žlutý trojúhelník …), dva vrcholy, palmu a to vše doprovázené dalšími 
dvěma částečně se překrývajícími kosodélníkovými poli. Z bohaté symboliky 
loga vyjímáme alespoň základní význam barev, které představují čtyři "klí-
čové  prvky našeho universa": modrá (v logu se vyskytují tři její odstíny) 
symbolizuje oblohu a vodu, zelená náleží zemi a žlutá slunci. Stejné barvy 
(modrá ale pouze ve dvou odstínech) můžeme spatřit i v logu regionální 
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rady, kde dominuje pomyslné čtvercové pole rozdělené na dva segmenty, 
tyrkysově modrý a zelený (moře a vegetace), oddělené siluetou mořského 
racka, a doplněné o stylizované vycházející slunce. Tradičně nechybí slova 
Conseil Régional (regionální rada).  

Na ostrově Martinik se vyvěšuje tradiční historická vlajka z roku 
1766 (modrý list rozdělený bílým středovým křížem na čtyři pole, v kaž-
dém vztyčený had), ale i zde zavedly správní orgány vlastní odlišné vlajky 
pro departement a pro region, obě bílé s logy uprostřed. Departement uží-
vá logo, jehož symbolika nám není známa. Jde o grafickou kombinaci kruhu 
a několika vepsaných čtverců, v jejichž středu můžeme najít mapu ostrova. 
Při troše fantazie si další dva prvky můžeme možná vyložit jako vztyčené 
ruce, které drží ostrov. (Jde jen o domněnku autora těchto řádků.) Region 
má za námět stylizovaného kolibříka - symbol akce a jednání zdejšího 
shromáždění a hospodářský rozvoj.  Uprostřed má být mapa ostrova kom-
binovaná s písmeny CRM (zkratka regionální rady Martiniku), pro jejichž 
nalezení v tomto symbolu je zapotřebí notná dávka fantazie. Kruh je sym-
bolem plnosti, pevnosti a vyváženosti.  

Třetí "dvojjediný" ostrov je Réunion. Hlásí se k historickému znaku 
(viz např. publikace Státy a území světa), ale vlastní vlajku dosud neměl ani 
na neoficiální úrovni. Generální rada zavedla pro departement námětem 
jednoduché logo s písmenem R (v bílé barvě vytvořené pěti různobarev-
nými poli) doplněné o název. Jeho použití na vlajce zatím není spolehlivě 
doloženo, je však podle zvyku francouzských departementů pravděpodob-
né. Regionální rada zavedla pro region vlajku, v jejímž logu je modře (opět) 
jakoby od ruky načrtnutá silueta vulkanického ostrova, za kterým vychází 
slunce. Opět nechybí jméno regionu. V té souvislosti připomínáme, že sop-
tící vulkán je i na historickém znaku ostrova. K tomu dodejme, že Réunion-
ská vexilologická asociace vytvořila pro ostrov vlastní (neoficiální) vlajku, 
jejímž námětem je opět vulkán (ve formě červeného klínu na dolním okraji 
modrého listu), za kterým vychází žluté slunce. Do jaké míry se vlajka 
opravdu prosadila a zda se opravdu používá, není známo.  

 
KANADA 
Kanada je zemí s bohatou tradicí klasické heraldiky a vexilologie. Pře-

sto i do této části světa již logománie pronikla, i když trochu jiným způso-
bem než ve Francii. Ottawa, hlavní město Kanady, používala v letech 1901 - 
1967 jednoduchou vlajku tvořenou třemi svislými pruhy, pro nás v netra-
diční barevné kombinaci, purpurovým, červeným a modrým. V roce 1967 
byl do středu červeného pruhu doplněn městský znak, pocházející z roku 
1954. Po sloučení některých měst s Ottawou začala městská rada hledat 
nové symboly. Na počátku roku 2001 byla zavedena nová moderní vlajka, 
která svým pojetím již překročila hranici klasických vexilologických pravi-
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del. Jejím námětem je bílé, značně stylizované písmeno O, dosahující horní-
ho a dolního okraje listu, a tak oddělující dvě barevná pole, žerďové modré 
(představuje vodní toky a plochy, hrající velký význam v životě aglomera-
ce) a vlající bledě zelené (symbol kvality zdejšího životního prostředí). 
Zdánlivě nesmyslné grafické pojetí iniciály O má ve skutečnosti alespoň 
vazbu na stejně provedené (jen v barvách vlajky) písmeno v novém logu 
města, které netvoří nic jiného než graficky provedené jméno Ottawa. Vý-
řez z této iniciály (sic!) měl být použit v novém znaku města, který sice 
schválila zvláštní komise v závěru roku 2000, ale městské orgány ho na 
počátku roku 2001 naštěstí odmítly. Znak sice navenek alespoň zdánlivě 
splňoval formální heraldická kritéria (štít, klenot), ale nebyl popsatelný he-
raldickou terminologií. I nadále se tak používá historický znak z roku 
1954.   

 

 
Toronto 

 

 
 

 
 

Ottawa - logo 
 

Ottawa - vlajka 

 
Také další kanadské město, Toronto, hledalo nové symboly poté, co s 

ním v roce 1997 splynula četná okolní města. Historický znak byl v roce 
1998 nahrazen novým, který by bylo možné heraldickou terminologií po-
psat takto: ve zlatém štítě s modrou hlavou modrý kůl. Zlatá část štítu při-
pomíná dvě charakteristické budovy torontské radnice, modré prvky 
(modrá byla zvolena jako barva oblohy mezi budovami) vytvářejí písme-
no T, připomínající jméno města. Stejný motiv, avšak zcela jinak graficky 
provedený, se vyskytuje i na vlajce Toronta, kterou tvoří v modrém poli 
bílé stylizované budovy radnice, vytvářející současně písmeno T. Vexilolo-
gickou terminologií je tato vlajka popsatelná jen velmi obtížně, a proto by 
v našich podmínkách nemohla být schválena. Na rozdíl od znaku má vlajka 
Toronta v dolním okraji stylizované radnice ještě navíc červený javorový 
list. Vlajka byla v současné podobě schválena v roce 1999, ale základní vzor 
- v jiném poměru stran - pochází již z roku 1974. Tehdy byla vlajka zave-
dena při příležitosti 140. výročí založení města.  

 
JIŽNÍ AFRIKA 
Logománie pronikla i do Jižní Afriky, která dlouhá desetiletí spadala 

do sféry britského heraldického vlivu. Zde slouží jako ukázka logománie 
nové logo pro Kapské Město, které již od roku 1899 používalo svůj městský 
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znak, v jehož zlatém štítě byla kotva přirozených barev a na ní položený 
červený štítek se třemi (2, 1) zlatými kruhy. Znak měl i štítonoše, klenot a 
heslo na stuze. Jedním ze štítonošů byla alegorická postava Naděje držící 
kotvu. Samotný štít v mírně stylizované podobě (kotva na něm byla ale 
černá) se přibližně od roku 1965 používal i uprostřed modré městské vlaj-
ky. V roce 1994 městské orgány, motivovány po pádu apartheidu snahou 
oprostit se od všeho starého, jako první v Jižní Africe zavedly místo histo-
rického znaku moderní logo, které se v roce 1997 uplatnilo i na nové měst-
ské vlajce. Její list byl rozdělen na dva svislé pruhy, modrý a zelený, v 
poměru 3 : 1 a vodorovný červený pruh na dolním okraji, přes které byla 
bíle jako by od ruky (po kolikáté už?) načrtnuta a žlutě "podtržena" silueta 
Stolové hory.  Úmyslně uvádím, že s přimhouřenýma očima tato vlajka ba-
lancovala na hranici klasické vexilologie. Neměla však dlouhého trvání a již 
v roce 2003 bylo pro město vytvořeno nové moderní logo, jehož námětem 
je pět "jakoby od ruky štětcem načrtnutých čar" (tmavě žlutá, červená, 
modrá, zelená a černá), přes které je opět položen bílý náčrt Stolové hory. 
Logo tentokrát obsahuje pro většinu tvůrců log nezbytné texty - v tomto 
případě ve třech jazycích provedené jméno města. Logo (naštěstí alespoň 
bez textu) bylo umístěno na bílou vlajku. Jestliže v novém jihoafrickém ne-
heraldickém státním znaku můžeme spatřovat alespoň zajímavé národní (a 
tedy pro zemi typické) tradice, v případě loga a vlajky Kapského Města 
vznikly symboly zcela postrádající národní identitu. Symbolika (že jde o 
"duhový národ", tj. mnohonárodnostní společnost bez apartheidu) nijak 
nevynáší logo a vlajku Kapského Města nad průměr jiných podobných mo-
derních symbolů.   

 

 
Kapské Město (do 1994) 

 

 
Kapské Město (1997) 

 
Kapské Město (2003) 

 
 
Loga pronikají na vlajky i ve Spojených státech amerických. Zde není 

ani divu, protože se jedná o stát, který se podobně jako Francie chtěl vždy 
ve svých symbolech oprostit od všeho, co by připomínalo vzdálenější histo-
rii. Zde můžeme říci, že přímým předchůdcem americké vexilologické lo-
gománie se již dávno stalo používání obrazových pečetí na vlajkách mnoha 
států Unie. Loga se objevují již i na vlajkách některých italských regionů 
(např. Emilia Romagna, Umbria) a zcela samozřejmě se stávají i symboly 
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mezinárodních organizací. Zatímco u těch je 
používání loga na tiskovinách či jako součást 
architektury jejich budov asi vhodnější než 
tvorba klasických znaků, na vlajkách loga opět 
přispívají k uniformitě a rozhodně ne k růz-
nosti a výraznosti. Zajímavé je, že například 
Severská rada, založená v roce 1985 jako 
sdružení skandinávských států a autonomních 
území, se při tvorbě svého symbolu nenechala 

inspirovat skandinávským křížem charakteristickým pro vlajky sedmi z os-
mi členských subjektů (vyjma Grónska). Námětem jejího modrého kruho-
vého loga je stylizovaná bílá letící labuť s osmi pery, symbolizujícími počet 
členů. Logo se používá na bílé (jak jinak …) vlajce. 

  
ČESKO 
Na závěr si uveďme ještě jeden citát z článku Michala Weina.  
 
"… Celkový ráz značek departementů je svou různorodostí velmi in-

spirativní. Ty lepší svou funkčností, bezproblémovou aplikací jsou velkou 
výzvou nedomyšlenosti většiny znaků nových krajů v Česku. Blíží se jim 
vznikající loga nových krajů Česka. … Ještě ani neutichly diskuse okolo 
podoby znaků krajů a už se regionální symbolika doplňuje logy krajů. 
Doufejme, že loga budou natolik zdařilá (na samostatný článek), že se 
jim podaří vytlačit ze scény krajské štíty."  

 
Protože již naše kraje kromě znaků a vlajek svá loga zavedly, podí-

vejme se tedy na představivost jejich tvůrců alespoň v některých případech 
i na jejich znalost symbolů jiných krajů. Jedná se o Kraj Vysočina, Plzeňský 
kraj, Jihočeský kraj, Liberecký kraj a Jihomoravský kraj. Zarážející je i sku-
tečnost, že loga vůbec v ničem nenavazují na oficiální krajskou symboliku. 
Jen Liberecký kraj na svém logu použil alespoň stylizaci Ještědu, což je figu-
ra, s níž se setkáváme i ve znaku. Česká regionální loga v ničem nenavazují 
na historické tradice ani nevyjadřují specifiku oblasti. Jejich náměty jsou 
klidně použitelné ve francouzském Alsasku, na karibském Guadeloupe, či na 
africkém Réunionu.  

Proč ukazuji krajská loga? Mám oprávněné obavy, že si kraje zavedou 
jiné vlastní neoficiální vlajky - bílé s logy, což je představa doslova děsivá. 
Vlajky, jak správně řekl kolega Tenora, přestávají být důstojným symbolem 
a stávají se jen dekorací, nevýznamným grafickým doplňkem, který podléhá 
beztrestně libovůli architektů a reklamních agentur. Ostatně - již jsme byli 
i u nás svědky prvního nebezpečného kroku. Když se v České Třebové tam-
ní "odborníci" na státní a regionální symboly rozhodli vyvěsit na stožáry 

 
Severská rada 
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před radnicí čtyři vlajky - státní, evropskou, krajskou a městskou, dospěli k 
názoru, že je nejvhodnější svislé vyvěšení (vodorovně správně vyvěšené 
vlajky se jim nelíbí), zákon o užívání státních symbolů si ani nepřečetli (aby 
věděli, jak státní vlajka vůbec vypadá a kde je její čestné místo), a protože 
krajské vlajky jsou koncepčně úmyslně konstruovány tak, aby se nevyvěšo-
valy nevhodným způsobem (tj. svisle), vymysleli si krajskou vlajku zcela 
novou - bílou se znakem uprostřed (viz barevná příloha). A ta se přece svis-
le vyvěsit dá … Jen krůček k vlajce s logem. 

 

  
 

  

 

 

 
Logománie (jak jinak tento fenomén nazvat) vexilologii i státní a re-

gionální heraldiku ohrožuje. Zatím směřuje k uniformitě symbolů, k potla-
čování národních, kulturních a historických tradic. Přesto věřím, že je to 
nemoc, která se dá léčit. Rozhodně nejsem nepřítelem log - i ta neodmysli-
telně patří mezi moderní symboly, mají zcela jistě svoji úlohu. Navíc, každá 
doba si žádá vlastní výtvarný vkus. Jsem přesvědčen, že vlajky, znaky i loga 
mohou společně existovat vedle sebe a představovat opravdu jedinečné a 
zapamatovatelné symboly identity státu, regionu, města. Ale jako vexilolog 
připomínám: Vlajka, o které řeknu - je bílá a na ní je jakési logo s "klikyhá-
ky", ale nevím, nepoznám, co to je,  je špatná vlajka.  

P 
 
 
LOGOMANIA THREATENS VEXILLOLOGY 

Since the 1970's a strange phenomenon, named "logomania" by the 
author, has strongly influenced the world of symbolism.  A visual repre-
sentation of private firms', banks' and other companies' identities also 
spread among the territorial units of various states.  Instead of traditional 
arms, the present-day graphic designers when modelling new regional 
symbols prefer new combinations of atypical shapes and colours.  The lo-
gos are desirable markers of the regions and towns, but they should not 
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replace their heraldic and vexillological symbols, the arms and flags.  Many 
examples of the devastating influence of logos upon the regional symbols 
are cited from France (the motherland of logomania), Canada, South Af-
rica, Italy and other countries.  The secondary decorative function of the 
flags will be stressed when a plain monochromatic flag with a logo will dis-
place that designed in accordance with heraldic and vexillological princi-
ples, not to speak of its lack of symbolism and historical and cultural roots. 
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Petr Exner 

DATABÁZE ČESKÝCH KOMUNÁLNÍCH VLAJEK 
NA INTERNETU 
 

Od 6. června 1991, kdy byla přijata první obecní vlajka – podle znění 
tehdy platného zákona prapor – získalo vlajku téměř tři tisíce obcí České 
republiky. Žádosti o nové symboly schvaluje Podvýbor pro heraldiku a vexi-
lologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle zásad sta-
novených již na samém počátku jeho činnosti. Podvýbor posuzuje 
správnost vlajky ve smyslu vexilologických pravidel a v návaznosti na již 
existující či zároveň přijímaný znak obce vytváří správný popis vlajky a dbá 
na nezaměnitelnost symbolu. Tato poslední, nikoli však nejméně významná, 
část práce podvýboru se se zvyšujícím počtem přijatých obecních vlajek 
stává stále složitější a důležitější, protože nejednou se stalo, že obec požá-
dala o udělení vlajky, která ve stejné nebo zaměnitelné podobě již byla dří-
ve udělena. Péčí experta podvýboru PhDr. Zbyška Svobody vznikal 
průběžně katalog udělených vlajek ve formě obrázků kreslených a později 
vlepovaných do sešitů. Základní uspořádání obrázků vlajek v sešitech bylo 
zvoleno podle barevných kombinací a jejich uspořádání použitých na listu 
vlajky a při přípravě podkladů pro jednání podvýboru je navrhovaná vlajka 
porovnávána podle barev s podobnými vlajkami v sešitě. Tento systém cel-
kem spolehlivě zabraňuje přijetí zaměnitelných vlajek, neumožňuje však o 
mnoho víc.  

 Nelze vyhledávat vlajky obsahující nějakou vexilologickou či obecnou 
figuru, nelze také zvolit libovolné kombinace barev s ohledem na pořadí 
barev na listu. Obrázky vlajek na papíře nejsou také svázány s dalšími údaji 
týkajícími se vlajky, jako jsou datum přijetí, popis listu či jméno autora. 
Nelze také vyhledávat vlajky podle příslušnosti obce k okresu, data udělení, 
příp. lokalizovat na mapě polohu obce. 

K tomu, abychom mohli vlajky nějakým způsobem vyhledávat, je po-
třeba připravit systém, který by umožňoval vlajku jednoznačně popsat, a 
vytvořit nástroj umožňující efektivní vyhledávání v souboru takto popsa-
ných vlajek a jejich následnou prezentaci. Praktická realizace takovéhoto 
systému je umožněna využitím databázových aplikací výpočetní techniky 
na straně serveru a webového prohlížeče na straně klienta. 

Základním vexilologickým pojmem je list vlajky. Ten může obsahovat 
vexilologické nebo obecné figury, často obojí. List samotný pak může být 
dělen několika způsoby. Dělení listu je jeho základním atributem, atribu-
tem nejtěsněji spojeným s listem, proto je možno jej použít pro základní 
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rozdělení vlajek na jednotlivé skupiny – pro klasifikaci listu. List může být 
buďto nedělený, tedy jednobarevný, dělený vodorovně nebo svisle, šikmo 
nebo kosmo. Může být čtvrcen či jinak dělen na zpravidla stejně velká pra-
voúhlá pole, může být dělen šikmo a kosmo či štenýřovitě na několik troj-
úhelníků (zpravidla čtyři nebo osm) se společným vrcholem, obvykle ve 
středu listu. Méně obvyklé dělení je dělení celého listu na routy.  

 

 

 
P 

 

 
H 

 

 
V 

 

 
K 

 

 
S 

 

 
Q 

 

 
X 

 

 
R 

Tabulka 1 

 

Vexilologické figury jsou prvky, kterými se vytváří podoba vlajky. Nej-
jednodušší vexilologickou figurou je pruh. Může být vodorovný, svislý, 
kosmý či šikmý. List může obsahovat několik různých pruhů. Dalšími vexi-
lologickými figurami jsou klín, krokev, kanton, kříž, lem, trojúhelník, vidli-
ce, čtverec, routa a další.  

Rozmanitost a významová sdělnost vlajky je mnohdy tvořena obec-
nými figurami na jejím listu. Je sice zřejmě možné vytvořit tisíce různých 
vlajek pomocí pouze vexilologických figur, ale ztrácí se tak možnost využít 
prezentace figury ze znaku obce, a vytvářet tak mnohdy „mluvící“ vlajku. 

Při stanovení základního dělení listu, jeho klasifikaci postupujeme 
tak, že nejdříve (pomyslně) odstraníme obecné figury (lev, růže, hvězda, 
kříž nedosahující k okrajům listu apod.). V mnoha případech takto již zís-
káme list patřící do některé skupiny. 

Jsou-li na listu ještě vexilologické figury (volná pole, krokev, klín, kříž 
dosahující okrajů listu, mřežování a mřížování, lem a další vyjma pruhů), 
odstraníme také tyto figury. Nyní zbudou na listu pouze pruhy, které mo-
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hou mít okraje tvořené zuby, vlnkami apod. Pro účely klasifikace tyto de-
taily nejsou podstatné. 

Vexilologická figura pruh je rovnoběžníková plocha vycházející 
z okrajů listu. Uvažujeme obecně list obdélníkový, jehož délka je větší než 
šířka. Pruh může mít tvar čtverce či obdélníku v případě svislých pruhů, 
obdélníku v případě vodorovných pruhů, lichoběžníku, kosodélníku či ko-
sočtverece v případě šikmých či kosmých pruhů anebo šestiúhelníku 
v případě šikmého či kosmého pruhu, ležícího po obou stranách úhlopříčky 
listu. 

Při striktním použití výše popsané metody a definice vexilologické fi-
gury pruhu by list vlajky tvořený např. třemi vodorovnými pruhy, červe-
ným, žlutým a červeným, byl nedělený, tj. červený se žlutým vodorovným 
pruhem. Obecně list s třemi a více rovnoběžnými pruhy, z nichž alespoň 
první a poslední mají stejnou barvu, by byl list nedělený v barvě krajních 
pruhů s jedním či více pruhy jako vexilologickými figurami.  

Ve shodě s pravidly pro popis listu vlajky však ponecháme rovnoběž-
né pruhy jako základní typ dělení listu a budeme řešit pouze případy kom-
binace více typů pruhů (vodorovné, svislé, kosmé či šikmé). Zde je potřeba 
určit, které z nich jsou vexilologické figury a které tvoří vlastní dělení listu. 
Využijeme zde definice vexilologické figury pruhu, která stanovuje, že pruh 
vychází z okrajů listu (sahá od okraje listu k jinému okraji). Vexilologickou 
figurou pruhu pro stanovení klasifikace dělení listu uvažujeme tedy jen ta-
kový pruh, který „překrývá“ pruhy vytvářející dělení listu (a po odstranění 
jednoho či více takových pruhů získáme jedno ze základních dělení listu).  

Důsledným použitím tohoto způsobu se však také můžeme dostat do 
situace, kdy získané dělení listu je v rozporu s obvyklým popisem listu. Jed-
ná se o případ, kdy v popise je uveden dělený či polcený pruh. Například 
vlajka obce Sudoměřice (HO) je tvořena podle popisu pěti vodorovnými 
pruhy, zeleným, bílým, červenožlutě čtyřikrát polceným, bílým a zeleným, 
v poměru 11 : 1 : 2 : 1 : 4. Základní dělení listy v tomto případě je na pět 
svislých pruhů střídavě červených a žlutých překrytých dvěma zelenými a 
dvěma bílými pruhy. Úplně rigidně určeno by to vlastně byl červený list se 
dvěma svislými žlutými pruhy překrytý dvěma vodorovnými zelenými a 
dvěma vodorovnými bílými pruhy, ačkoliv dominantní barvou listu je zele-
ná. 

Jemnější dělení v rámci skupiny dosáhneme určením počtu pruhů či 
ploch na listu. 

Základním atributem listu nebo figury je barva. Vexilologie používá 
pouze základní barvy, proto je snadné přiřadit listu či figuře barvu a pou-
žít ji pro další rozčlenění v rámci klasifikace. Šipky v tabulce 1 ukazují po-
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řadí,v němž budou barvy stanovovány. Kód barev podle standardu FIAV je 
v tabulce 2. Pro účely vyhledávání není nutné používat označení světlejších 
a tmavších odstínů, které používá FIAV (B-, V+ apod.). 

 

červená modrá zelená žlutá bílá černá hnědá oranž. šedá fialová 

R B V Y W N M O G P 
Tabulka 2 

 

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ 

Databáze 

Na základě výše uvedených skutečností jsem vytvořil databázovou 
aplikaci umožňující na základě klasifikace listu provádět vyhledávání 
v databázi podle dělení listu, barev, figur, názvu obce, okresu či data přije-
tí. Databáze obsahuje další údaje, o něž je možno po doprogramování pří-
slušného kódu rozšířit možnosti vyhledávání či prezentace dat v databázi 
obsažených. 

 

STRUKTURA DATABÁZE (ver.: 4, jaro 2004) 

Field Field Name             Type        Width Notes 

1 OBEC              Character  25 název obce 

2 OKRES             Character  25 název okresu  

3 ID                    Numeric 10 identifikační číslo dle CISOB *) 

4 KOD                Character   3 kód země; Česká republika = CZE 

5 LOCX              Character  10 lokátor X – geografická poloha obce **) 

6 LOCY              Character  10 lokátor Y – geografická poloha obce **) 

7 POPIS                Memo           4 oficiální popis listu dle udělovací listiny 

8 TYPPREDP          Character  30 typ předpisu, kterým byl prapor udělen 

9 CROZH                Numeric   5 číslo předpisu 

10 DROZH             Character  10 datum vydání předpisu 

11 LIST               Character   3 typ dělení listu 

12 BARLIST           Character  15 barvy listu 

13 VEXFIG1           Character  20 1. vexilologická figura  

14 BARVFIG1          Character   3 barva 1. vexilologické figury 

15 VEXFIG2           Character  20 2. vexilologická figura  

16 BARVFIG2          Character  3 barva 2. vexilologické figury 

17 VEXFIG3           Character  20 3. vexilologická figura  

18 BARVFIG3          Character   3 barva 3. vexilologické figury 
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19 OBEFIG1           Character  20 1. obecná figura  

20 BAROFIG1      Character   3 barva 1. obecné figury 

21 OBEFIG2           Character  20 2. obecná figura  

22 BAROFIG2          Character  3 barva 2. obecné figury 

23 OBEFIG3           Character  20 3. obecná figura  

24 BAROFIG3          Character   3 barva 3. obecné figury 

25 OBEFIG4           Character  20 4. obecná figura  

26 BAROFIG4          Character   3 barva 4. obecné figury 

27 OBEFIG5           Character  20 5. obecná figura  

28 BAROFIG5          Character   3 barva 5. obecné figury 

29 BAROFIG0          Character  10 barva hlavní obecné figury  

30 POZNAMKA         Memo        4 textové poznámky k praporu 

31 AUTOR             Character  25 jméno autora ve tvaru: Příjmení, Jméno 
Tabulka 3 

*) CISOB –  číselník obcí zavedený Českým statistickým úřadem podle § 19  odst. 
2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Číselník je k dispozici na 
www.czso.cz.  

**) lokátor – souřadnice definičních bodů obce (SXOB a SYOB) dle Územně iden-
tifikačního registru základních sídelních jednotek. Gestorem UIR je Ministerstvo pro 
místní rozvoj, CD s databází je možno zdarma získat na www.mmr.cz. Databáze MMR 
používá CISOB (v položce ICOB).  

 

Zadávání dat do databáze 

Pro zadávání 
dat do databáze byl 
vytvořen program ve 
Visual FoxPro, který 
umožňuje nejen 
vkládání všech texto-
vých údajů, ale také 
zobrazuje list vlajky a 
umožňuje vyhledává-
ní podle jejího názvu 
nebo ID obce 
(CISOB). Je možno 
v něm i listovat po 
jednotlivých zázna-
mech databáze, při-
dávat a mazat 
záznamy a provádět 
archivaci databáze. 
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Dělení listu zadáváme pomocí kódů uvedených v tabulce 1 a doplňu-
jeme jej číslem určujícím počet pruhů (u kódu V, H, K a S), geometrii listu 
(Q a X). U kódu P a R se další údaj neuvádí. Vexilologické figury jsou po-
psány stanovenými třípísmennými kódy a barvou, obecné figury svým ná-
zvem v pořadí podstatné jméno, přídavné jméno (lev, lilie, strom listnatý) 
a kódem barvy. Ostatní údaje jsou textové. 

Vyhledávání v databázi 

Pro vyhledávání v databázi a prezentaci výsledků jsem napsal webo-
vou aplikaci, která 
umožňuje přístup 
k databázi přes 
webový prohlížeč. 
Aplikace umožňuje 
několik způsobů 
vyhledávání a 
prezentace vlajek. 
Jednak podle názvu 
obce, okresu a roku 
udělení a dále podle 
dělení listu a jeho 
barev, podle 
vexilologických i 
obecných figur a 
jejich kombinace. 
Umožňuje také 
vyhledávání vlajek 
podle barev listu a vexilologických figur (zadají se pouze barvy a program 
nalezne v databázi všechny vlajky, které tyto barvy –  bez ohledu na barvy 
obecných figur – obsahují). 

Na následujících obrázcích je demonstrováno vyhledání vlajek podle 
dvou vexilologických figur – klínu a krokve, přičemž hledáme  vlajku, která 
obsahuje zároveň modrý klín a bílou krokev. Výsledek vyhledávání se zob-
razí v tabulce obsahující jak vyobrazení listu, tak základní údaje o vlajce 
(okres a datum přijetí). Najedeme-li kurzorem na vyobrazení listu, objeví se 
text popisu listu. Po kliknutí na obrázek se otevře další okno obsahující 
pouze tuto vlajku  spolu s jejím popisem a ikonou mapky. Při kliknutí na 
ikonu se ukáže část mapy republiky, na které je šipkou označena poloha 
obce. 
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V současné době je s databázi možné pracovat na internetové adrese 
http://web.uhk.cz/cvp/obce/datab/datab.htm a obsahuje 2408 vyobrazení vla-
jek s popisem a příslušnými kódy. Databáze je průběžně doplňována. 

P 
 

 

THE CZECH COMMUNAL FLAGS DATA BANK 
AVAILABLE ON INTERNET 

Almost 3000 communal flags have been adopted since 6 June 1991, 
when the first new municipal flag was approved in accordance with the 
relevant law. Due to its aim to secure uniqueness and non-
interchangeability, the Sub-Committee for Heraldry and Vexillology is 
forced to keep an enormous card index with pictures of all hitherto 
granted flags.  This cumbersome system enables manual comparison of 
any newly proposed design with the already adopted models, but no more.  
The author introduces a completely new system, exploiting both a simple 
classification of communal flags and modern technologies.  The Czech Vex-
illological Pages provide the data bank on those flags.  They are accessible 
either through the name of the community or the colours, geometric 
shapes and heraldic conventions used. 
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Kateřina Kopecká 

LIGA LESNÍ MOUDROSTI A JEJÍ SYMBOLY 

 

Liga lesní moudrosti (The  Woodcraft League) je nezávislá samostat-
ná organizace sdružující chlapce i dívky, muže i ženy každého věku se zá-
jmem o woodcraft – výchovné hnutí, které vytýčil americký spisovatel, 
malíř, přírodovědec a pedagog Ernest Thompson Seton. 

Seton se narodil roku 1860 na pomezí Anglie a Skotska, ale celá ro-
dina se záhy vystěhovala do Kanady. Ačkoliv měl Seton od dětství silně vy-
vinutý talent a věnoval se studiu umění v Londýně a Paříži, jeho život 
velmi brzy poznamenalo bytostné zaujetí pro přírodu. Již v jedenadvaceti 
letech poznal ještě nezměněné krásy kanadské Manitoby, kterou si celoži-
votně zamiloval, a o několik let později byl jmenován přírodovědcem ka-
nadské vlády. V devadesátých letech 19. století se stal uznávaným autorem 
povídek o zvířatech. Vedle těchto črt, jejichž podkladem byly skutečné pří-
běhy zvířat, napsal též striktní vědecká díla dodnes ceněná v amerických 
přírodovědeckých kruzích. Mezi hlavní patří Umělecká anatomie zvířat 
(1894), Životy severských zvířat (1909) a Životy lovné zvěře (1925-
1927). 

Seton měl možnost během svého dlouhého života (zemřel roku 
1946, tedy ve věku 86 let) pozorovat dramatické proměny amerického 
kontinentu. Jedním z jeho pokusů, jak čelit nástrahám civilizace, bylo jeho 
hnutí Woodcraft Indians (Indiáni lesní moudrosti) v roce 1902. V témže 
roce napsal Svitek březové kůry a Knihu lesní moudrosti. V roce 1906 se o 
Setonovu činnost začal zajímat anglický generál lord Baden-Powell a v roce 
1908 založil The Boy Scouts – Chlapecké skauty. Setonova cesta však vedla 
jiným směrem. Aby posílil svoji původní myšlenku, založil v roce 1916 The 
Woodcraft League of America (Americkou ligu lesní moudrosti), jejíž myš-
lenka se záhy rozletěla do celého světa. V roce 1938 měla Liga osmdesát 
tisíc členů. 

Na sklonku života již Seton nenacházel na východním pobřeží USA 
dost lidí, kteří by mu naslouchali, a tak se rozhodl v roce 1930 natrvalo 
odejít na americký Jihozápad. Usadil se nedaleko Santa Fé a v roce 1931 
zde založil proslulou College of Indian Wisdom (Kolej indiánské moudrosti). 
Následující léta většinu svých aktivit věnoval boji za práva Indiánů. 

Po vzoru Setonovy Ligy lesní moudrosti vznikly první woodcrafterské 
organizace na počátku 20. století i u nás. V roce 1936 dokonce Seton na-
vštívil Prahu a setkal se s československými woodcraftery. 
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Cílem Ligy lesní moudrosti je přivést člověka do přírody a naučit ho 
v přírodě pobývat jen s nejnutnějšími vymoženostmi civilizace, aby se tak 
vzkřísilo jeho vědomí sounáležitosti s prostředím, ze kterého vzešel. Kromě 
běžných forem táboření se používají i primitivní způsoby táboření po vzo-
ru Indiánů, pravěkých lidí či jiných přírodních národů. Kniha lesní moud-
rosti však nehlásá útěk z civilizace do přírody. Klade si jen za úkol vrátit 
člověka tam, kam patří, a pomoci mu nalézt kořeny skutečného lidství. 
V programu Ligy je i pobyt v přírodě spojený s pozorováním, přemýšlením, 
zhotovováním různých předmětů. To však nemá vést k učenosti a samoú-
čelnosti, ale vždy má být pouze prostředkem k výchově charakteru na cestě 
k lidství. 

Liga lesní moudrosti pro svoji vlajku ani znak žádný předpis nemá a 
patrně ani v budoucnosti mít nebude. Existuje pouze velmi stručný popis 
v Knize lesní moudrosti od E.T.Setona (v překladu Miloše Zapletala), ze kte-
rého se zatím vychází: „Symbolem lesní moudrosti je bílý štít s modrými 
rohy. Prapor má štít a rohy umístěny na ohnivě zbarveném pozadí 
s koženým třepením. Ohnivé pozadí má připomínat, že sněmovní oheň je 
středem našich myšlenek. Jsou to plameny Ducha.“. 

Znakem lesní moudrosti je 
starý indiánský totem složený ze 
dvou rohů připojených ke štítu. 
Rohy znamenají útok a štít obranu. 
Tím je symbolicky vyjádřena myš-
lenka ZDATNÝ A PŘIPRAVENÝ! 
Modrá barva na znaku má připomí-
nat modrou oblohu, heslo Ligy lesní 
moudrosti. Neboť chceme žít pod 
modrou oblohou, v záři slunce a 
naše myšlenky jsou jako modrá ob-
loha – to znamená jasné. A i když 
jsou mraky, víme, že za nimi je vždy 
modrá obloha. Ohnivé pozadí má 
připomínat, že sněmovní oheň je 
středem našich myšlenek. Jsou to 
plameny Ducha. 

V Lize lesní moudrosti se vše-
obecně používá termínu vlajka, 
přestože vzhledem k jejímu tvaru a 
způsobu zavěšování by bylo správné 

mluvit o korouhvi. Pro celkový tvar se nejčastěji vychází z obvyklého po-
měru stran 2 : 3. Běžná šířka je 40-50 cm a délka 60-75 cm. Woodcrafter-
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ský znak je našit jenom z jedné strany. Jeho velikost a umístění jsou pouze 
orientační. Pokud jde o vlastní zavěšení vlajky, je v horní části látky vytvo-
řen tunýlek (rukáv), kterým lze provléknout dřevěnou tyčku a na ni při-
pevnit kožený řemínek. Pro všité kožené třásně v dolní části se nejčastěji 
používá jelenice. 

 
Spojení bílého štítu s modrými rohy vybral E.T.Seton pro woodcraf-

terský program. Dnes je v tábornictví běžně znám jako znak lesní moud-
rosti a při své činnosti ho používá mnoho podobných organizací a hnutí. 
Namátkou alespoň ty nejznámější: Tábornická unie, ostravská Liga lesní 
moudrosti dětí a mládeže, brněnský Zálesák, samozřejmě trampové a občas 
i skauting. 

Jako zajímavost lze uvést, že Liga lesní moudrosti má již několik let 
evidován tento znak jako svou ochrannou známku. Tím však rozhodně ni-
komu nechce upírat možnost používat tento starý symbol. 

Ještě bych se chtěla zmínit o posvátnosti, úctě a obřadech spojených 
s woodcrafterskou vlajkou. Některé ligové kmeny mají určeného člověka, 
který se o vlajku stará a dbá na to, aby byla přítomna při všech důležitých 
událostech. U ligové vlajky je tímto strážcem vždy současný náčelník Ligy 
lesní moudrosti. Pokud vlajka není někde vyvěšena, měla by být uložena ve 
vhodném obalu. Tady se meze dovednosti a fantazii nekladou. Skoro 
všechny kmeny mají svou vlajku uloženou v klubovně. Většinou visí na ně-
jakém čestném místě. Ale je znám i kmen, který v době, kdy vlajku nepou-
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žíval, vysílal jejího strážce daleko do lesů, aby ji uložil v koruně starého 
stromu na posvátném místě kmene. Teprve když nastala potřeba, vypravil 
se pro ni a přinesl ji kmeni zpět. 

Nejčastější použití vlajky je asi při výzdobě sněmoviště. Zpravidla je 
umístěna za náčelnictvem v místě poradní skály. Někdy bývá vlajka součástí 
jiných významných událostí, např. při přijímání do kmene apod. Vlajky ně-
kterých českých kmenů Ligy lesní moudrosti zavlály také třeba během ex-
pedic do USA nebo při překročení polárního kruhu. 

Liga lesní moudrosti vydává v České republice čtvrtletník Bizoní vítr 
(The Buffalo Wind, ISSN 1210-5252). 

 

Pozn.: Fotografie vlajky Ligy lesní moudrosti je v barevné příloze. 
Červená barva odpovídá odstínu červené na české vlajce, modrá je 
správně azurová (světle modrá). 

 
Použitá literatura: 

Ø Martin Kupka –  František Kožíšek – Viliam Valovič – Míla Vavrda: Woodcraft, 
Praha,  Vydavatelství a nakladatelství ROUT, 1991 

Ø Liga lesní moudrosti (vydavatel): Svitek březové kůry, 1. díl – Kniha orlích per, 
2. vydání, Praha 2003 

Ø Petr Willy Vilhelm: Jak vyrobit woodcrafterskou vlajku; in: Bizoní vítr, č. 3, roč-
ník 2001, s. 20, Praha 2001 

 

 

THE SYMBOLS OF THE WOODCRAFT LEAGUE 
In addition to a short history of the woodcraft movement, founded 

by E.T. Seton in 1902, the author depicts the symbols of this organization.  
The Woodcraft League of America displays both a totem and a flag.  The 
former consists of a white round shield (for defence) completed with a 
pair of blue horns (for attack) in order to recall the woodcrafters' motto 
"Efficient and Ready".  Blue stands for the sky and white for the clouds.  
This emblem is placed on a red flag in the form of a hanging banner, bor-
dered with leather fimbriations at the lower edge.  The red of the field 
symbolises the conviction and spirit of the community.  
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ZÁVĚR 

Vážený čtenáři, 

právě jste dočetl sborník z 3. českého národního vexilologického kon-
gresu, který v Plzni za podpory výboru klubu zorganizoval další z obětavců 
v našich řadách, dlouholetý člen našeho společenství a aktivní odborník na 
místní vexilologii západních Čech Karel Černý. Jemu prvnímu by proto mě-
lo patřit poděkování za kvalitní přípravu, úspěšný průběh i výsledky akce, 
která dále zvýšila prestiž Vexilologického klubu i naše sebevědomí zvlád-
nout úkoly, které jsme si před sebe na kongresu postavili. Prvním hmata-
telným výsledkem tohoto úsilí je právě sborník, který držíte v ruce, takže 
druhým v řadě, jemuž je záhodno složit poklonu, je další z našich přátel – 
tajemník výboru Vexilologického klubu pro kongresovou činnost a ředitel 
Střediska vexilologických informací Petr Exner, který sborník uspořádal. 
V neposlední řadě je třeba poděkovat všem, kteří na kongresu vystoupili se 
svými přednáškami a diskusními příspěvky, i když větší aktivitu ze strany 
mladých českých vexilologů a dalších mimo členy výboru jsem nepostrádal 
jistě jen já sám.  

Stejně tak by nám nemělo zastřít oči velmi reprezentativní zastoupe-
ní Mezinárodní federace vexilologických společností a našich partnerských 
organizací ze sousedních zemí na kongresu, abychom si nevšimli faktu, že 
mezi českými účastníky kongresu převládali ti, kteří se zúčastnili kongresů 
předcházejících, a nových účastníků bylo jen málo. Zejména jsem postrádal 
zastoupení našich členů ze Slezska a Moravy, jimž bychom snad měli vyjít 
vstříc za čtyři roky, kdy bychom chtěli příští kongres uspořádat někde na 
Českomoravské vrchovině. 

Přes tyto výhrady však zůstává ze skončeného kongresu vynikající 
celkový dojem spojený s téměř dokonalou organizací programu a našeho 
pobytu v Plzni, s hlubokými zážitky hostů, kterým dlouholetá zkušenost 
s podobnými akcemi dává možnost srovnání, a my z tohoto srovnání roz-
hodně nevycházíme špatně, jakož i s neustále rostoucí úrovní těchto našich 
setkání, která nám jednou jistě umožní uspořádat i kongres mezinárodní. 

Nechť je proto sborník ve Vašich rukách příjemnou upomínkou na 
účastníky 3. ČNVK a pozvánkou k účasti na tom příští pro všechny ostatní. 
Bude-li nás příště ještě více, pak tento sborník splnil účel, za kterým byl 
vydán. 

Jaroslav Martykán 
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