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VLAJKY A ZNAKY DEPARTEMENTŮ REPUBLIKY SALVADOR 
 

 

           Republika Salvador je administrativně rozdělena na 14 departementů (departementos). 

Všechny departementy používají své vlajky a znaky. Několik departementů používá 

jako znak departementu znak hlavního města příslušného departementu. Všechny vlaj-

ky jsou v poměru 3:5 jako u státní vlajky Salvadoru.  

 

 

 

 

 



 

AHUACHAPÁN  

Vlajka: tři vodorovné pruhy - modrý, bílý a modrý se znakem uprostřed bílého pruhu; 

Znak: čtvrcený, černě lemovaný štít se stříbrnou ozdobou v horní části s černými nápisy a 

stříbrnou stuhou s černým motem ,,CIUDAD DE LOS AUSOLES” v dolní části; v 

prvním světle modrém poli kniha s perem, ve druhém zlatém vavřínová větvička, mezi 

těmito poli stříbrné obdélníkové pole s přesýpacími hodinami, ve třetím a čtvrtém poli 

místní krajina v přirozených barvách. 

 

CABAÑAS 

Vlajka: tři svislé pruhy - modrý, bílý a červený, bílý pruh tvoří písmeno ,,S”; 

Znak: třikrát dělený štít s krajinami v přirozených barvách a kostelem, se stříbrným  lemová-

ním s černými hvězdami; v horní části znamení slunce zlaté barvy s černým písmenem 

,,S“, pod štítem oranžová stuha s černým názvem hlavního města. 

 

CHALATENANGO 

Vlajka: tři vodorovné pruhy - modrý, bílý a zelený, uprostřed bílého pruhu žlutý název depar-

tementu, v zeleném pruhu v dolním rohu u žerdi typický pluh v bílé barvě; 

Znak: oválný, pětkrát dělený štít se stříbrným lemováním a hvězdami a nápisy v černé barvě, 

po stranách štítu vlajka departementu a státní vlajka; v prostředním poli štítu je oran-

žová mapa  departementu ve stříbrném poli, ve zbývajících krajiny v přirozených bar-

vách. 

 

CUSCATLÁN 

Vlajka: tři vodorovné pruhy - modrý, bílý a purpurový se znakem uprostřed bílého pruhu; 

Znak: červené, zlatě lemované zdobné písmeno ,,C“, uvnitř něhož je motiv krajiny a zříceni-

ny v přirozených barvách, ve spodní části je zlatá, červeně lemovaná vývěska se stří-

brným názvem departementu a černým datumem založení; přes vývěsku je ozdoba 

světle modré barvy.  

 

LA LIBERTAD 

Vlajka: modrý list s bílým středovým křížem; 

Znak: světle modrý štít s červeným kantonem, ve štítě zelená hora a červená písmena NSS, 

v kantonu královská koruna; nad štítem červená hradební koruna, kolem štítu zelené 

ratolesti. 

 

LA PAZ 

Vlajka: bílý list uprostřed se znakem, který zabírá ¾ plochy vlajkového listu; 

Znak: štít obsahuje krajinu s horou v přirozených barvách s převažující zelenou barvou, přes 

štít je položena zlatá stuha s černým názvem hlavního města, pod štítem černé datum, 

nad štítem stříbrná, zlatě planoucí pochodeň za níž je stříbrné slunce se zlatými pap-

rsky; kolem štítu kukuřičné ratolesti zakončené v horní části černým přetrženým řetě-

zem a černým datem, v dolní části svázané světle modrou stuhou. 



 

LA UNIÓN 

Vlajka: tři vodorovné pruhy - červený, bílý a žlutý se znakem uprostřed bílého pruhu; 

Znak: světle modrý, černě lemovaný štít, uprostřed červená stylizovaná mapa departementu 

přes kterou jsou položeny černobílé přesýpací hodiny; z mapy vyrůstají do čtyř stran 

kukuřice, květ bavlníku, důl a loď, vše v přirozených barvách, loď má černočervený 

trup. V horní části štítu nad mapou je červená stuha s černým názvem departementu, 

v dolní části černé datum založení. 

 

MORAZAN 

Vlajka: tři vodorovné pruhy - bílý, žlutý a zelený; 

Znak:  čtvrcený štít, v prvním a druhém světle modrém poli stříbrný kostel, stojící na oranžo-

vém podloží, a zelená hora se zlatým sluncem, mezi nimi ve zlatém, černě lemovaném 

kruhovém poli bysta muže; ve třetím růžovém poli různé nářadí v přirozených 

barvách, ve čtvrtém zlatém poli oranžová hlava býka. Ve spodní části štítu mezi třetím 

a čtvrtým polem je stříbrné trojúhelníkovité pole se zelenou rostlinou, jejíž stonek 

rozděluje štít na čtyři pole, květ na konci se dotýká spodní části kruhového pole s by-

stou muže v horní části. 

 

SAN MIGUEL 

Vlajka: tři vodorovné pruhy - modrý, bílý a červený, uprostřed bílého pruhu znak; 

Znak: čtvrcený štít, v prvním a čtvrtém modrém poli zlaté figury listu a rohu hojnosti, ve 

třetím a čtvrtém stříbrném poli figury nářadí v přirozených barvách s okřídleným ozu-

beným kolem a růžovou knihou; uprostřed stříbrný štítek se zelenou sopkou. Nad ští-

tem postava Sv. Michaela archanděla v červeném šatu s červeným mečem v pravé ruce 

a světle modrými křídly. Pod štítem zlatá stuha s černým nápisem a letopočty a dvě ze-

lené ratolesti svázané červenou stuhou. 

 

SAN SALVADOR 

Vlajka: čtyři modré a tři bílé vodorovné pruhy, červený čtvercový kanton v horním rohu se 

znakem departementu; 

Znak: čtvrcený štít, první a čtvrté pole stříbrné se zeleným náhrdelníkem a zlatým zvonem na 

hnědém trámu, druhé a třetí pole modré se stříbrným kosmým břevnem. Štít je zlatě 

lemovaný s černým nápisem a letopočty. 

 

SAN VICENTE 

Vlajka: modrá s bílým diskem uprostřed, uprostřed disku symbol zeleného stromu s hnědým 

kmenem vyrůstající ze zeleného pažitu s šedým okrajem, okolo černý opis ,,CIUDAD 

DE SAN VICENTE DE AUSTRIA Y LORENZANA” a ,,26 de septiembre de 1536”. 

Znak: štít šikmo rozdělený na tři pole - první stříbrné se státní vlajkou Salvadoru, druhé 

stříbrné s krajinou, stromem a kostelem v přirozených barvách, třetí červené se stříbr-

ným letopočtem 1635. Kolem štítu černý opis ,,CIUDAD DE SAN VICENTE DE 

AUSTRIA Y LORENZANA” se znamením lilie na začátku a konci opisu. 

 



SANTA ANA 

Vlajka: třináct vodorovných pruhů, sedm modrých a šest bílých, červený čtvercový kanton v 

horním rohu se znakem departementu; 

Znak:  stříbrný disk se sedmi modrými proužky, nad nimi zlaté slunce s červenými a zlatými 

paprsky a červenou číslicí ,,44“, přes proužky uprostřed disku stříbrně lemovaná styli-

zovaná mapa departementu uprostřed s krajinou v přírodních barvách; kolem mapy 

dvě pomerančové ratolesti svázané červenou stuhou. V oranžovém, zlatě lemovaném 

mezikruží červené nápisy ,,SANTA ANA“ a ,,EL SALVADOR C.A.“. 

 

SONSONATE 

Vlajka: tři vodorovné pruhy - modrý, bílý a zelený se znakem uprostřed bílého pruhu; 

Znak: růžový, stříbrně lemovaný štít, v horní části štítu národní vlajka Salvadoru, v dolní 

bysta indiána; uprostřed stříbrný kompas se stříbrnou střelkou ukazující na sever sym-

bolizovaný pochodní s písmenem N v horní části a krajinou se sopkou, mořem a stro-

my v přirozených barvách uprostřed. 

 

USULUTAN 

Vlajka: tři vodorovné pruhy - zelený, bílý a modrý, v bílém pruhu 23 žlutých pěticípých 

hvězd nestejné velikosti; 

Znak:  emblém sestávající z ruky držící rostliny, vše umístěno na mapu departementu zlaté 

barvy a ohraničené dokola kukuřicemi; prostor mezi kukuřicemi a mapou je zelený, 

v dolní části světle modrý symbolizující mořské pobřeží, ve spodní části emblému zla-

tá, červeně podšitá stuha s černým nápisem ,, DEPARTEMENTO DE USULUTAN EL 

SALVADOR C.A.“. 

 

 

 

Literatura:  

 Jaume Ollé: Banderas y escudos de los departamentos de El Salvador, Banderas 

č.69, s. 26 -33. 

 Banderas, Boletín de la sociedad Espaňola de Vexilología, Madrid, č. 69, prosinec 

1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

VEXILOKONTAKT - nepravidelná informační příloha VEXILOLOGIE, zpravodaje 

Vexilologického klubu v Praze 3. Toto číslo připravil Josef Hubka jako přílohu Vexilologie 

č.120.    
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