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VLAJKY A ZNAKY OBLASTÍ URALU 
 

Vedle republik Baškortostánu a Udmurtska, jakož i Komisko-permjackého 
autonomního okruhu, o jejichž symbolice již Vexilologie psala (1), tvoří uralský region 
Ruska i šest oblastí – Permská (resp. Permský kraj), Kirovská, Čeljabinská, Sverdlovská, 
Orenburská a Kurganská. Zatímco se znaky a vlajkami tří posledně jmenovaných oblastí 
již byli naši čtenáři na stránkách tohoto zpravodaje seznámeni (2), chtěli bychom se dnes 
věnovat těm zbývajícím. 

 
Permský kraj 

Ještě v 15. století v tomto regionu existovalo na moskevském státu nezávislé 
knížectví Velký Perm s centrem ve městě Čerdyň. Roku 1472 bylo toto knížectví  
vojenskou silou připojeno k Moskvě se statutem svébytného území zvaného Permská 
země, a to prakticky až do 18. století, než se stalo 
územně správní jednotkou centralizované říše. 
Permská země byla na pečeti cara Ivana IV. 
Hrozného z r. 1577/1578 zastoupena liškou, což 
nemělo dozajista heraldické pozadí. Když byla 
kolem r. 1626 vytvořena pokrývka opěradla trůnu 
pro cara Michaila Fjodoroviče, už se na ní objevil 
historicky doložitelný emblém – vpravo jdoucí 
medvěd. V carském nařízení z r. 1666 o vytvoření 
státního znaku Ruska se již objevil první popis 
permské pečeti – „na ní kráčející medvěd“. Řada 
historiků spojuje medvěda na permském znaku 
s kultem medvěda mezi obyvateli oblasti 
v minulosti – např. na neolitických kresbách z 3.-
5. tisíciletí př.n.l. a dalších nálezech z vykopávek 
tzv. gljadenské kostnice. V Tituláři cara Alexeje 
Michajloviče z r. 1672 se poprvé objevuje 
emblém Permské země – odpovídající pozdějšímu 
znaku a tvořený kráčejícím medvědem, který má na hřbetu evangelium a nad ním 
paprsčitý kříž (obr. 1) (3). Stejný znak byl přiznán jako praporové znamení tzv. 

Obr. 1 
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permskému pluku – „podle tradice bílý 
medvěd, nad ním zlaté evangelium a nad ním 
stříbrný kříž – na červeném poli“.  Autorem 
kresby (obr. 2), zahrnuté do přehledu 
zpracovaného hrabětem von Minichem r. 
1729, byl první ruský heraldik Francisco de 
Santi (4). V 18. století byla Permská země, 
zařazená dosud do sibiřské gubernie, 
vyčleněna jako tzv. permská provincie, jejímž 
střediskem byl zpočátku Solikamsk, od r. 
1737 Kungur (město Perm dosud 
neexistovalo). Dne 18.10.1781 bylo zřízeno 
permské místodržitelství, spravované stejným 
místodržícím jako tobolské (5). Jeho součástí 
byla vedle jekatěrinburské i permská 
gubernie, pravomoci jejího gubernátora však 
byly v porovnání s mocí místodržitele 
zanedbatelné. Dne 17.7.1783 byly na návrh 
dvorního herolda A.A. Volkova uděleny 
znaky městům permského místodržitelství, 
přičemž městu Permu (založeno r. 1781 
z příkazu carevny Kateřiny II.) byl přiznán 
historický zemský permský znak – na 
červeném poli stříbrný medvěd, na němž je 
postaveno evangelium ve zlaté vazbě, nad ním 

stříbrný kříž (obr. 3). Podle návrhu permského 
místodržitelství zaslaného heroldii Senátu měl 
znak vyjadřovat divokost povahy místních 
obyvatel a jejich kultivaci prostřednictvím 
přijatého křesťanství. Na štít byla položena 
knížecí koruna (6). V nařízení o znacích je 
zmíněno, že se tento znak musí objevovat 
v horní části štítu ostatních a event. i dalších 
přiznaných městských znaků. To značí, že byl 
současně znakem permského místodržitelství, 
které bylo r. 1796 zrušeno, resp. i permské 
gubernie, jejíž existence pokračovala a trvala 
až do r. 1923. Svébytná oblast byla zřízena 
3.10.1938, která se původně jmenovala 
Molotovská, a v r. 1957 byla přejmenována na 
Permskou oblast. Ta samozřejmě žádný znak 
v sovětském období neměla. 

To však neplatí o městě Permu (v letech 
1940-1957 neslo jméno Molotov), které bylo jedno z prvních v SSSR, kde se objevila 
myšlenka přijmout nový znak. V r. 1967 vyhlásil místní sovět konkurs na podobu znaku, 
který byl o rok později zopakován. Výsledek se dostavil 25.9.1969, kdy byl schválen 
sovětizovaný městský znak – na štítu rozděleném svisle na tři pruhy (modrý, červený a 
zelený) je památník bojovníkům komunistické revoluce. V dolní části má dekorativní 

Obr. 2 

Obr. 3 
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stuhu se znakem Permu – oproštěným ovšem o 
kříž – v němž bylo evangelium nahrazeno 
otevřenou knihou; znak byl obklopen září (obr. 4) 
(7). Autory znaku byli M.V. Tarasovová a J.I. 
Něstěrov. K historickému znaku se město vrátilo 
až 23.12.1993, kdy nejvyšší představitel 
administrace města vydal usnesení č. 1840, jež 
stanoví, že znakem města je v červeném poli 
vpravo kráčející stříbrný medvěd, který nese na 
hřbetu evangelium ve zlaté vazbě; nad ním je 
stříbrný čtyřramenný kříž s rozšiřujícími se konci. 
Dne 9.6.1998 bylo pak přijato „Nařízení o znaku 
města Permu“, které uvádí následující úřední 
popis znaku (obr. 5): „V červeném poli stříbrný 
kráčející medvěd, nesoucí na hřbetu zlaté 
evangelium a je v hlavě štítu doprovázející 
stříbrný rozšířený kříž.“ Nejpozději, 8.6.1999, 
byla přijata městská vlajka, a to když městská 
duma schválila usnesení č. 64, jehož první 
přílohou je oficiální vyobrazení vlajky (obr. 6), 
druhou přílohou pak Nařízení o vlajce města 
Permu. Podle něj vlajku Permu tvoří obdélníkový 
list červené barvy, s oboustranným vyobrazením 
základních prvků znaku města Permu uprostřed – stříbrného (bílého) medvěda, 
kráčejícího vlevo k žerdi, nesoucího na hřbetu zlaté (žluté) evangelium, nad ním stříbrný 
(bílý) čtyřramenný, rovnostranný kříž s rozšiřujícími se konci. Maximální šířka 
vyobrazení souboru prvků městského znaku Permu na vlajce odpovídá 2/5 délky listu. 
Rubová strana vlajky je zrcadlovým vyobrazením jeho lícové strany (medvěd kráčí vlevo 
od pozorovatele)(8). 

Právo na erb Permské oblasti bylo nejprve stanoveno v základním zákoně, který 
předpokládal, že znak bude přijat příslušný zákonem. Tím se 17.1.1996 stal podpisem 

 Obr. 4 
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gubernátora G.V. Jigumnova zákon č. 367-62 
„O znaku Permské oblasti“, který 28.12.1995 
schválilo Zákonodárné shromáždění. Ve článku 
2 stanoví: „Znak Permské oblasti tvoří stříbrný 
medvěd, kráčející vpravo, umístěný na 
červeném heraldickém štítu; na jeho hřbetu je 
evangelium ve zlaté vazbě s 
vyobrazením osmiramenného kříže. Uprostřed 
se nachází stříbrný kříž bezprostředně završující 
evangelium. Štít je korunován knížecí korunou a 
lemován věncem ze zlatého dubového listí, 
převázaného svatoondřejskou stuhou 
(obr. 7)(9). O několik měsíců později přijalo 
Zákonodárné shromáždění zákon č. 548-86, 
kterým byly provedeny do zákona o znaku 
změny a doplňky; v den přijetí 22.8.1996 jej 
podepsal i gubernátor Jigumnov. Popis znaku 
byl upraven takto: Znak Permské oblasti tvoří 
stříbrný medvěd, kráčející vpravo, umístěný na 
červeném heraldické štítu; na jeho hřbetu je 
evangelium ve zlaté vazbě 

s vyobrazením osmiramenného kříže. Evangelium je završeno stříbrným, rozšířeným 
křížem, prohnutým na koncích. Štít je završen knížecí korunou (obr. 8) (10). Jak je vidět, 
ze znaku byly odstraněny dubový věnec a stuha a poněkud opravena heraldická 
terminologie. Znak je zanesen do Státního heraldického registru Ruské federace pod č. 
105. I když se ještě několik let v praxi používal znak ověnčený, na oblastní vlajce, která 
byla zřízena zákonem č. 771-150 „O vlajce Permské oblasti“, schváleným Zákonodárným 

shromážděním17.4.2003 a podepsaným gubernátorem J.P. 
Trutněvem 6.5.2003, se pochopitelně objevuje znak platný. 
Zákon, který nabyl účinnosti po publikování v místním 
vydání všeruského deníku „Rossijskaja gazeta“ č. 89 ze 
14.5.2003, stanoví v čl. 2 toto: 1. Vlajku Permské oblasti 
tvoří obdélníkový list, rozdělený bílým křížem na čtyři 
stejně velké obdélníky; červený a modrý nahoře, modrý a 
červený dole. Šířka ramen bílého kříže odpovídá ¼ šířky a 
1/6 délky listu. Uprostřed bílého kříže je znak Permské 
oblasti. Výška erbu odpovídá 2/5 šířky vlajkového listu. 
Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3. 2. Barvy listu vlajky 
Permské oblasti vyjadřují: červená, modrá a bílá 
odpovídají etnickým a kulturním zvláštnostem národů 
žijících na území Permského kraje  a zároveň opakují 
barevnou škálu vlajky Ruské federace; bílá je symbolem 
čistoty, dobra; na vlajce vyjadřuje mírumilovný způsob 
života a čistotu úmyslů obyvatel oblasti. Modrá barva je 
symbolem krásy, laskavosti a vřelosti lidských vztahů a 
připomíná široké vodní prostory řeky Kamy, nespočtu řek 
a jezer oblasti. Červená barva je symbolem chrabrosti, 
odvahy a neohroženosti obyvatel oblasti. 3. Barevné 

 Obr. 7 
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vyobrazení vlajky Permské oblasti je obsahem přílohy k tomuto zákonu. 4. Vlajka Permské 
oblasti představuje jediný systém se standartou gubernátora Permské oblasti (obr. 9) 
(10).  

Zákon ve 4. odstavci 
odkazuje na nařízení 
administrativy oblasti č 417  
z 22.11.1996 „O úředních 
symbolech gubernátorské 
moci a jejich použití při 
nástupu úřadu nově 
zvoleného gubernátora“, 
kterým byla zřízena standarta 
gubernátora. Na listu 
rozděleném bílým křížem 
s úzkým zlatým proužkem 
uprostřed na čtyři stejná pole 

(nahoře modré a červené, 
dole červené a zelené). Rohy 
a cípy listu jsou po diagonále 
spojeny širokou zlatou 
stuhou, uprostřed je pak znak oblasti (22.11.1996 už neplatný!) (obr. 10) (11). List 
standarty je lemován zlatě a 
je doprovázen zlatými 
třásněmi. Na žerdi jsou 
nahoře dva střapce na žlutých 
šňůrách a kovové tabulky 
s vyrytým jménem 
gubernátora a označení 
období, po kterou daná osoba 
funkci vykonávala. Žerď je 
nahoře zakončena čnělkou ze 
žlutého kovu v podobě kopí, 
uvnitř které je vyobrazen 
stylizovaný orel, který je 
považován za starý symbol 
Permské země. Autorem 
standarty gubernátora je 
místopředseda heraldické 
komise oblasti Jurij K. Nikolajev, který je současně jedním z autorů oblastní vlajky. 
Barvy standarty jsou odvozeny od sovětského znaku města, existujícího v letech 1969-
1993, který byl hodně rozšířen a oblíben nejen obyvateli města samého, ale i v celé 
oblasti. Vždyť např. fanoušci místního fotbalového mužstva „Zvězda“ používají od 
začátku 90. let minulého století modro-červeno-zelené kravaty, šály a prapory. 

Krátce po přijetí vlajky Permské oblasti však učinilo Zákonodárné shromáždění 
kroky, které vedly k jejímu zániku – 5.6.2003 totiž na svém mimořádném zasedání 
jednomyslně podpořilo návrh na sloučení Permské oblasti a Komisko-permjackého AO do 
nového subjektu Ruské federace – Permského kraje. Jeho gubernátor měl být zvolen na 5 
let v prosinci 2005, zatímco volby poslanců Zákonodárného shromáždění kraje by měly 

 Obr. 9 

 Obr. 10 
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proběhnout  v r. 2006. Komisko-permjacký AO by si měl v rámci kraje zachovat své 
zvláštní postavení i stávající symboliku, o symbolice nového kraje se zatím nemluví. Již 
v únoru 2003 se oba subjekty obrátily na prezidenta Putina s návrhem vytvořit jediný 
subjekt RF. Dne 17.2.2003 podepsaly oba subjekty „Dohodu o odsouhlasených 
činnostech k vytvoření nového subjektu Ruské federace cestou sjednocení Permské 
oblasti a Komisko-permjackého AO“, jakož i „Memorandum o vytvoření nového subjektu 
Ruské federace cestou sjednocení Permské oblasti a Komisko-permjackého AO“ (12). 
Dne 26.3.2004 podepsal prezident Putin zákon o vytvoření Permského kraje k 1.12.2005, 
poté co byl schválen Státní dumou 19.3.2004 a Federální radou Ruské federace 25.3.2004, 
a spojení obou území bylo schváleno v referendech, která v oblasti a AO proběhla 
v prosinci 2003. Dne 1.12.2005 byl skutečně Permský kraj ustaven; jeho úřadující 
gubernátor Oleg Čirkunov používá podle webové stránky heraldicum.narod.ru na svých 
úředních dopisních papírech znaky obou subjektů, které kraj vytvořily. 

 
Kirovská oblast 

V rámci administrativní reformy cara 
Petra I. Velikého byla r. 1719 vytvořena 
v sibiřské gubernii vjatská provincie, jejímž 
střediskem se stalo město Chlynov. Při 
vytvoření kazaňské gubernie r. 1727 byl 
Chlynov převeden do této správní jednotky, 
v níž setrval až do r. 1780, kdy bylo zřízeno 
vjatské místodržitelství a Chlynov přejmenován 
na Vjatku. Zpočátku vykonával funkci 
místodržitelského znaku městský znak Vjatky, 
udělený jí 28.5.1781 a sestávající z oblaku 
vystupující ruky na zlatém poli, která drží 
napnutý luk se šípem, a nad ní v horní části štítu 
červený kříž. Vše (toto) učiněné do všech nově 
přijatých znaků (dát) do horní části štítu na 
znamení toho, že tato města patří do vjatského 
místodržitelství (13). Vyobrazení znaku z tohoto 
období nemáme k dispozici, pro zajímavost 
však uvádíme pečeť sibiřské gubernie z r. 1710, 
kde je vedle znaku bývalého Sibiřského carství 
(nahoře) a Permské země (vpravo) vidět i 
emblém Vjatska (vlevo) (obr. 11) (14). V 50. 
letech 19. století byl vypracován návrh na 
samostatný znak vjatské gubernie (od r. 1796), 
jenž  předpokládal na zlatém poli vpravo 
z modrých mraků vystupující ruku v červeném 
oblečení, která drží také červený napnutý luk se 
šípem, v pravém rohu červený kříž s kuličkami. 
Štít je završen imperátorskou korunou 
a lemován zlatými dubovými větévkami, 
svázanými svatoondřejskou stuhou (obr. 12). 
Znak byl předložen ke schválení, ale v této 
podobě nebyl carem potvrzen. Dozajista i 

 Obr. 11 

 Obr. 12 
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proto, že 8.12.1856 byl schválen tzv. titulární vjatský znak, který je s předcházejícím 
návrhem totožný, postrádá však honosné kusy. Tento znak používala vjatská gubernie do 
revoluce v r. 1917, i když existovala až do r. 1929. Tehdy byla začleněna do vjatsko-
betlužského kraje. Dne 7.12.1934 byl z části gorkijského kraje a tzv. Severní oblasti 
vytvořen nový kraj, nazvaný po právě přejmenované 
Vjatce na kirovský; dne 5.12.1936 byl přejmenován na 
Kirovskou oblast. 

I samo město Vjatka se mělo zásluhou Koehneho 
heraldické reformy v 50. letech 19. století dočkat nového 
znaku: podle jím navržených zásad byl r. 1859 sestaven 
znak – ve zlatém poli vpravo z modrých mraků vystupující 
ruka v červeném oblečení, která drží také červený napnutý 
luk se šípem, v pravém rohu červený kříž s kuličkami. Štít 
je završen zlatou hradební korunou a lemován zlatými 
klasy, svázanými (červenou) alexandrovskou stuhou. 
Nejsou však k dispozici věrohodné zprávy, že by byl tento 
znak oficiálně zaveden (15). V sovětském období se vedle 
Permu stal i Kirov jedním z mála měst SSSR, které 
používalo nový znak. Byl přijat kirovským městským 
sovětem poslanců pracujících z 26.5.1969 – na červeném 
heraldickém štítu nese zelenou jedli, na níž sedí zlatá 
veverka a pod níž je stylizovaná kompozice tvořená z ozubeného kola, klasu a křivule. 
V horní části je na zlaté stužce umístěn název města КИРОВ a v dolní části na zlatém poli 
hlavní prvek historického městského znaku – ruka napínající luk – v černé barvě; o 
použití kříže nemohlo být v té době samozřejmě 
ani řeči. Autorem znaku (obr. 13), který je vinou 
pasivity městských úřadů ve věci obnovení 
platnosti historického symbolu po rozpadu SSSR 
de jure dosud platným městským emblémem, je 
V.V. Moščakov (16). 

To Duma Kirovské oblasti schválila zákon 
o znaku oblasti již 29.8.1995; stanoví, že znakem 
Kirovské oblasti je ve zlatém poli z modrých 
mraků vystupující ruka v červeném oblečení, 
která drží červený napnutý luk s červeným šípem. 
V horním heraldicky pravém (levém z pohledu 
pozorovatele) rohu štítu je červený tlapatý 
vojenský kříž s koulemi na koncích (obr. 14) 
(17). Znak, jehož popis byl upřesněn 4.6.1997, 
byl zanesen do Státního heraldického registru 
pod č. 190 (18). Až po osmi letech bylo 
rozhodnuto i o oblastní vlajce – 26.6.2003 
schválili poslanci Zákonodárného shromáždění 
ve druhém čtení zákon č. 173-ZO „O vlajce 
Kirovské oblasti“, který v čl. 1 stanoví: Vlajku 
Kirovské oblasti tvoří obdélníkový list o poměru šířky k délce 2:3, rozdělený na tři 
vodorovné pruhy: horní bílý pruh zaujímá ¾ (tři čtvrtiny) šířky vlajky, prostřední zelený 
pruh zaujímá 1/8 (jednu osminu) šířky vlajky, dolní modrý pruh zaujímá 1/8 (jednu 

 Obr. 13 
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osminu) šířky vlajky. 
Uprostřed bílého pruhu je na 
vzdálenost 1/8 (jedné osminy) 
od jejího horního a spodního 
okraje umístěn červeně 
lemovaný heraldický štít znaku 
Kirovské oblasti. Na vlajce 
oblasti je bílá barva symbolem 
čistoty mravních postojů, 
dobra a skromnosti, na sníh 
bohaté zimy; zelená je barvou 
naděje, radosti a zdraví, 
úrodnosti půdy a lesního 
bohatství; modrá je barvou 
věrnosti, čestnosti, 
bezúhonnosti, připomíná řeku 

Vjatku, která svými břehy spojuje obyvatelstvo oblasti. Barevné vyobrazení vlajky oblasti 
je obsahem přílohy k tomuto zákonu (obr. 15) (19). Autory vlajky jsou výtvarníci 
Alexandr Ivanovič Veprikov a Sergej Jurijevič Gorbačov, který je i autorem jejího 

výtvarného provedení (20). 
 

Čeljabinská oblast 
Státní správa území dnešní Čeljabinské 

oblasti začala v 18. století jako následek 
politiky cara Petra I. rozvíjet výrobní základnu 
říše a rozšiřovat její hranice. To vedlo mj. i 
k vytvoření tzv. Orenburské expedice, která 
v této oblasti založila řadu pevností, jež měly 
zabezpečit spolehlivost státních hranic Ruska a 
podpořit jeho obchodní styky s Indií a střední 
Asií. Mezi jinými to byla r. 1736 i pevnost, 
nazvaná podle baškirského jména (Selebi-
Karagay) boru, jehož vyklučením bylo získáno 

místo pro pevnost, Čeljabinsk. Pevnost se stala jednou z opor isetské provincie, která byla 
13.8.1737 založena z příkazu náčelníka expedice Vasilije Nikitiče Tatiščeva, jenž také – 
jako významný ruský historik a zeměpisec – inicioval vytvoření jejího znaku. Sám 
vypracoval dva návrhy (1. – na černém poli kamenná bílá zeď na znamení nově založené 
pevnosti na ochranu celé země, k níž byl řetězem přikován žlutý pes na znamení 
podmanění Baškirů …; 2. – na černém poli bílá palisáda, před kterou je ke kůlu přivázán 
velbloud, značící totéž, nad štítem rovněž tatarská neboli hraběcí koruna a nad ní 
velbloudí hlava), přičemž za základ provinčního znaku byl vzat druhý návrh, i když 
podstatně modifikovaný – palisádu nahradila zeď, před kterou stojí dvouhrbý velbloud. 
Autorův popis zní: A jestliže bude znak, tedy nejen pouze pro Čeljabinskou pevnost, ale i 
pro celou isetskou provincii; pouze pro použití kanceláře isetské provincie pak pečeť. 
Představuje: ve štítu stojícího velblouda a okolo štítu po stranách vojenský znak ze zbraní 
a praporů a nad štítem státní korunu, kolem níž a zbraní je tento nápis: „Jejího 
imperátorského Veličenstva pečeť Isetské neboli Zauralské provincie“ (obr. 16) (21).  

 Obr. 15 

 Obr. 16 
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I když není carským výnosem doloženo 
úřední zavedení tohoto znaku, byl prakticky 
používán (např. na mapách orenburské gubernie) a 
dokonce akceptován i jako městský znak 
Čeljabinsku, který se r. 1743 stal správním 
střediskem celé provincie. Když ve 2. polovině 
18. století začalo aktivní formování jihouralské 
těžebně-průmyslové zóny jako jedné 
z nejdůležitějších oblastí Ruska, promítlo se to i 
do jejího administrativního uspořádání – r. 1782 
byla isetská provincie zrušena a její území 
rozděleno mezi sousední gubernie. Sám 
Čeljabinsk se stal r. 1781 újezdní městem 
jekatěrinburské provincie permského, později 
ufského místodržitelství. Když v následujícím 
roce vládní rada a herold A.A.Volkov 
zpracovával návrhy znaků ufského 
místodržitelství, nezapomněl ani na Čeljabinsk – 
dne 6.6.1782 byl městu udělen znak, jehož popis 
praví: V horní části štítu znak ufský. V dolní 
naložený velbloud na znamení toho, že jej do 
města hlavně se zbožím přivádějí (obr. 17) (22). 
Toto uspořádání znaku odpovídalo zásadě, 
uplatňované za vlády Kateřiny II. ukazovat na 
znacích „milost Jejího imperátorského 
Veličenstva ke svým osadám a spolu s tím také 
okolnosti (jejich vzniku) a jejich řemesel“. Toto 
pravidlo, vyjádřené v zásadě pokládat na znak 
újezdního města i část znaku nebo celý znak 
města – sídla místodržitelství, se začalo v ruské 
městské heraldice praktikovat právě od těchto let. 
Proto když se stal r. 1796 Čeljabinsk součástí 
orenburské gubernie, stal se jeho městský znak 
zastaralý a měl být změněn. Z archivních 
materiálů (fond 1348 CGIA) je známo, že 
30.12.1839 byl schválen návrh znaku se znakem 
města Orenburg (přes zlatý štít modrý zvlněný 
pruh, z něhož vyrůstá dvouhlavý carský orel pod 
imperátorskou korunou, v dolním zlatém poli modrý zkrácený úhlopříčný kříž) v horní 
části. Jeden pramen (23) popisuje tento navrhovaný znak takto: V horní části znak 
orenburské gubernie. V dolní stříbrné části je naložený velbloud v přirozené barvě 
(obr. 18). Podle všeho se zdá, že tento znak nebyl prakticky používán, protože např. r. 
1872 při vyhotovení erbu jednoho z městských radních byla použita verze městského 
znaku z r. 1782 (23). Realizován vůbec už nebyl návrh B.V. Koehneho z 15.12.1864 (štít 
se třemi velbloudy /1+2/ a ufským znakem /běžící kuna/ v 1. čtvrti doplněný stříbrnou 
hradební korunou a dvěma zlatými klasy svázanými alexandrovskou stuhou), jehož autor 
měl z carovy vůle „přehlédnout všechny guberniální i ostatní místní znaky Ruské říše za 
účelem … připravit kresebné návrhy těm ze znaků, které z důvodů nesprávnosti jejich 

 Obr. 17 

 Obr. 18 
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vytvoření potřebují opravu nebo změnu“. To byl i případ Čeljabinsku, který se stal 
součástí ufské gubernie a zůstal jí až do r. 1919. U měst ležících v oblastech, kde se často 
měnily hranice gubernií a které se nevyznačovaly stabilními územně-správními poměry, 
zůstávaly totiž odpovídající změny znaku často výhradně na papíře, resp. byly-li 
v nekonečně dlouhém byrokratickém procesu schvalování nakonec i potvrzeny, nedošlo 
k jejich praktickému užití. Proto byl za jediný oficiální znak Čeljabinsku nadále uznáván 
ten z r. 1782. Přes řadu příležitostných pokusů na nový současný znak města (např. r. 
1966 k 50. výročí VŘSR, v polovině 70. let či r. 1985 v předvečer 250. výročí založení 
města), žádný z předložených návrhů nezaujal natolik, aby mohl být schválen za nový 
emblém, který by důstojně vyjadřoval „pracovní hrdinství dělnické třídy a úspěchy 
pracujících města při výstavbě komunismu“(24). Nelze se proto divit, že se vedle 
velblouda a sobola na návrzích objevovaly především neheraldické prvky – ocelářská 
kokila, otevřená kniha, ozubené kolo či dokonce pásový traktor (25). 

Usnesením nejvyššího představitele městské administrativy č. 1005-P ze 13.9.1994 
„O obnovení historického znaku města Čeljabinsku“ byla obnovena platnost znaku z r. 
1782. Byl spolu s městský statutem schválen obyvateli města v referendu 17.2.1996, a to 
v podobě, jakou byl zřízen výnosem ze 6.6.1782, avšak vyobrazení kuny (znak Ufy) bylo 
vypuštěno. Štít byl završen hradební korunou a podložen zlatými kladívky, ovinutými 
(červenou) alexandrovskou stuhou, na připomínku průmyslového charakteru města. Znak 
byl tedy upraven v duchu Koehneho návrhu z r. 1864, i když nedůsledně – koruna o třech 
stínkách nahrazena pětistínkovou (narostl počet obyvatel) a klasy nahrazeny kladivy 
(hospodářský charakter města se z agrárního změnil na průmyslový). Navíc se ve štítu 
objevila pevnostní zeď, která na znaku z r. 1782 chybí, reflektuje však jeden 
z Tatiščevových návrhů z r. 1737 na znak isetské provincie, kde symbolizovala „posílení 

země nově budovanými pevnostmi“. Znak, 
jehož autory jsou výtvarník Andrej Viktorovič 
Starcev a V.A. Krjukov, je v Nařízení o znaku, 
které tvoří přílohu uvedeného usnesení ze 
13.9.1994, popsán takto: Znakem města je 
stylizovaná verze historického znaku 
Čeljabinsku, uděleného 6. června 1782. Na 
stříbrném štítu – symbolu čistoty úmyslů, 
ochrany a rozvážnosti – jsou  vyobrazeny: - 
část pevnostní zdi, na potvrzení toho, že 
Čeljabinsk byl založen 13.(2.)9.1736 jako ruská 
pevnost; - u pevnostní zdi napravo otočený 
naložený velbloud na znamení toho, že město 
má dostatek zboží a jeho rozvoj závisí na 
obchodních úspěších, na které se odvolává i 
zelené pole, symbol naděje a hojnosti. Štít 
znaku tvoří obdélník, jehož šířka odpovídá 8/9 
výšky, se zaoblenými spodními rohy a 

zašpičatělým zakončením uprostřed. Štít je završen zlatou hradební korunou o pěti 
stínkách, potvrzující statut města jako správního střediska oblasti. Za štítem jsou dvě 
křížem položená zlatá heraldická kladiva, symboly rozvinutého průmyslu, spojená 
alexandrovskou stuhou (obr. 19) (26).  

 Znak však v mnoha směrech neuspokojoval parametry Státní heroldie Ruské 
federace, které byl zaslán k registraci. Doporučené úpravy proto provedl člen heraldické 

 Obr. 19 



 2757

komise Čeljabinské oblasti a výkonný ředitel vedení Svazu heraldiků Ruska Konstantin 
Fjodorovič Močonov. Dne 12.9.2000 schválila městská Duma nařízení č. 59/3, podle 
kterého městský znak tvoří na stříbrném kvádrovaném poli se zubatým okrajem 
oddělenou hlavou naložený zlatý velbloud na zeleném pažitu (obr. 20). Znak je 
registrován ve Státním heraldickém registru Ruské federace pod č. 688 (27). Symbolika 
znaku byla doplněna výkladem zlata jako symbolu trvanlivosti, velikosti, bohatství, 
intelektu a velkorysosti (původně byl velbloud kreslen jako hnědý). Usnesením 
čeljabinské městské dumy č. 16/1 z 28.5.2002 byla schválena městská vlajka, kterou 

autorsky připravil kolektiv pěti odborníků (ideový záměr – Vladimir Stějgonovič Bože, 
Alexandr Vladimirovič Ivanov a Konstantin Fjodorovič Močonov, symbolika – Galina 
Alexandrovna Tunik, výtvarné provedení Robert I. Malaničev). Usnesení ji popisuje jako 
pravoúhlý list o poměru šířky k délce 2:3, sestávající ze tří nestejně širokých vodorovných 
pruhů: horní – žlutý o šířce 2/9 vlajky, prostřední – stříbřitě zděný o šířce ½  vlajky, dolní 
– zelený o šířce 5/18 vlajky; uprostřed je žlutý naložený velbloud ze znaku Čeljabinsku 
(obr. 21). Vlajka Čeljabinsku byla zanesena do Státního heraldického registru pod č. 968 
(28). 

Čeljabinská oblast (29) zahájila práce na své symbolice usnesením č. 330 oblastní 
dumy z 28.12.1995 o vytvoření pracovní skupiny, která měla v souladu s čl. 125 
základního zákona oblasti připravit návrh zákona „O oficiálních symbolech Čeljabinské 
oblasti“, a následně usnesením č. 372 z 15.1.1996, kdy vyhlásila soutěž na znak, vlajku a 
hymnu oblasti. Protože však několik kol soutěže proběhlo v letech 1996-2001 bez vítěze, 
nově ustavené Zákonodárné shromáždění, které v r. 1998 nahradilo dosavadní oblastní 
dumu, svým usnesením č. 374 z 20.12.2001 rozhodlo o svěření této otázky odborníkům v 
uzavřené soutěži, do níž pozvalo Svaz heraldiků Ruska. Předložené návrhy byly tedy 
zpracovány na vědeckoheraldickém základě a po podrobném studiu historických 
pramenů. Znak byl navržen s odkazem na znak isetské provincie, na jejímž území se 
nachází dnešní Čeljabinská oblast, a zpracován tak, aby to odpovídalo ruské heraldické 
tradici. Autorem znaku i vlajky je kolektiv členů svazu ve složení K.F. Močonov (ideový 
námět), G.A. Tunik (symbolika), R.I. Malaničev (výtvarné provedení) a S. Isajev (celkový 
design). Dne 27.12.2001 pak Zákonodárné shromáždění svým usnesením č. 399 schválilo 
zákon „O znaku Čeljabinské oblasti“ č. 64-ZO, který v čl. 3 stanoví, že se zřizují tři 

                Obr. 20                                                                 Obr. 21 
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rovnocenné verze znaku oblasti – 1) velký, 2) střední (bez dvou stuh Leninova řádu) a 3) 
malý (bez zlaté zemské koruny a dvou stuh Leninova řádu). Heraldický popis velkého 
znaku pak zní: V červeném poli naložený stříbrný dvouhrbý velbloud se zlatým nákladem. 
Štít je završen zlatou zemskou korunou a lemován dvěma stuhami Leninova řádu 
(obr. 22). Článek 4 daného zákona objasňuje symboliku znaku s tím, že velbloud jako 
otužilé a ušlechtilé zvíře budí úctu a alegoricky vyjadřuje moudrost, dlouhověkost, paměť, 
věrnost a trpělivost. Červená je barvou života, milosrdenství a lásky, která představuje  
statečnost, sílu, oheň, cit, krásu a zdraví. Na štítě červená současně vyjadřuje práci 
hutníků, strojařů, slévačů a energetiků, základní technologické postupy jejichž práce jsou 
spojeny s tepelnými reakcemi. To dává znaku oblasti i symboliku průmyslově rozvitého 
regionu. Zlato je symbolem  moci, znamenitosti, pevnosti, vytrvalosti, bohatství, naděje, 
intelektu a slunečního svitu. Na znaku pak alegoricky zpodobňuje unikátní jihouralskou 
přírodu a nevyčerpatelné bohatství hlubin země. Stříbro slouží jako symbol šlechetnosti, 
čistoty, spravedlnosti a velkorysosti. Historická zemská koruna odkazuje na statut oblasti 

jako subjektu Ruské federace a dvě stuhy Leninova řádu (červené s červenozlatým lemem 
při obou okrajích) připomínají zásluhy, za něž oblast obdržela toto vyznamenání v letech 
1956 a 1970. Zákon byl publikován v místních novinách „Južnouralskaja panorama“ č.5 
z 17.1.2002. Znak byl zaevidován ve Státním heraldickém registru pod č. 897 (30).  
Stejného dne bylo Zákonodárným shromážděním přijato usnesení č. 401 o schválení 
zákona  „O vlajce Čeljabinské oblasti“ č. 65-ZO, který vstoupil v účinnost  rovněž 
17.1.2002, kdy byl publikován ve stejných novinách. Jeho čl. 3 ji popisuje jako 
obdélníkový list červené barvy o poměru stran 2:3 se žlutým pruhem, zabírajícím 1/6 šířky 
listu a vzdáleným od spodního okraje listu o 1/6, a nesoucí uprostřed naloženého bílého 
velblouda se žlutým nákladem, odpovídajícího ½ šířky listu (obr. 23). Symbolika vlajky je 
uvedena v čl. 4 a odpovídá významu figury i barev znaku, žlutý pruh je navíc 
interpretován jako připomínka pohoří Ural, spojujícího Evropu s Asií, jeho krásu, velikost 
a surovinové bohatství. Vlajka je zapsána ve Státním  heraldickém registru Ruské 
federace pod č. 898 (31). 

 
 

                Obr. 22                                                                 Obr. 23 
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(25) Mironov, N.O., Katalog sovremennych gerbov gorodov stran sodružestva na 

značkach, Minsk, 1995. 
(26) Močonov, K.F., Tunik(ová), G.A., op. cit., s. 76. 
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(27) Tamtéž, s. 68. 
(28) V textu použity materiály Informační agentury „Južno-Uralskaja služba 

novostěj“ (http://www.chelpress.ru) a práce K.F. Močonova. 
(29) Z ufské gubernie byla r. 1919 vyňata čeljabinská gubernie, která však zanikla 

usnesením Všeruského ústředního výkonného výboru z 3.11.1923 o vytvoření 
uralské oblasti, jejíž součástí se stal i čeljabinský okruh. Uralská oblast byla 
rozdělena 17.1.1934, následkem čehož vznikla Čeljabinská oblast. Od 
delimitace 32 okresů do nově vytvořené Kurganské oblasti k 6.2.1943 se hranice 
této oblasti prakticky nezměnily. 

(30) Močonov, K.F., Tunik(ová), G.A., op.cit., s. 24-25, 54-63. 
(31) Tamtéž, s. 32, 33 a 37. 
 
Z autorových materiálů zveřejněných na webových stránkách Ruského střediska pro 
vexilologii a heraldiku vybral, do češtiny přeložil a dalšími odkazy doplnil J. Martykán. 
 
A bear passant was chosen for the original emblem of the Permian country in the beginning of 
the 17th century already. In 1672, a gospel and cross were added on his back (Fig. 1) in order 
to express a spiritual cultivation of the local savage population through Christianity. 
Therefore, silver bear passant surmounted with a golden gospel and cross in a red field forms 
the basic element of both municipal and regional (Fig. 8, Fig. 9) symbols of Perm. Historical 
roots of the Kirov region’s symbols are obvious, as well. A hand holding a bow with an arrow 
stretched out from a cloud stood for the county of Vyatka (renamed to Kirov in 1934) since 
1710 when it appeared on the seal of the Siberian governorate (Fig. 11). However, no more 
detailed explanation of its symbolism is available to us. These arms were adopted for 
municipal ones of the town of Vyatka on 28 May 1781 and they became a model for the 
regional arms of the entire region (Fig. 14). White colour of the regional flag (Fig. 15) stands 
for purity, goodness and modesty while green symbolizes hope, joy and a good health. Blue is 
considered for colour of fidelity, virtue and probity. All three colours together reflect the 
region’s countryside – white recalls a snow of winter, green stands for fertility of the local soil 
and also forests, and blue reminds the river of Vyatka connecting people living on its banks. A 
Bactrian camel became the symbol of the present town and region of Chelyabinsk in 1737 (Fig. 
16). This animal had to symbolize subjugation of the Bashkiri people after the fort of 
Chelyabinsk had been constructed; a wall behind the camel symbolized the latter. Only in 1782 
when the municipal arms were granted to Chelyabinsk, the loaded camel was interpreted as a 
symbol of trade. The same interpretation is still used in case of both municipal and regional 
symbols (Fig. 22, Fig. 23) but their symbolism is more sophisticated.  
 
 
Aleš Brožek 
 

MILAN FUČÍK A JEHO VEXILOLOGICKÉ AKTIVITY 
 

Mezi řadou návrhů na naši státní vlajku, které vypracoval J. Kursa sám nebo na 
základě podnětů členů komise a které jsou uloženy v Národním archivu (1), najdeme i 
jeden návrh, o jehož autorství není pochyb (2). Čísi rukou je na něm napsáno jméno 
Fučík. Protože uvedený návrh není jedinou vexilologickou aktivitou Milana Fučíka a 
protože se jedná o pozoruhodnou osobnost, jsou jí věnovány následující řádky. 
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Autor zmíněného návrhu se narodil 3. října 1876 v Praze Janu Slavoslavovi 
Fučíkovi (3) a Františce, rozené Bartákové. Jak uvádí ve svém životopise psaném pro 
Almanach právníků kolem roku 1930 (4), „vyrostl  mezi knihami svého otce-bibliomana. 
Široké prostory Karlova náměstí (5) i starého Podskalí, dědečkova zahrada na Vyšehradě 
(6) a nevyčerpatelné možnosti vyšehradských šanců ochránily však chlapce jak před 
jednostranným vlivem knih, tak i před mrzačícími vlivy velkoměsta. Tuhá sokolská 
výchova i tvrdý rok landverácký na Pohořelci daly zdravý základ tělu i duši. Proto daleko, 
vysoko nad škamny lidomoren gymnasia ve Spálené (7) brzy se rozlétá Fučíkova tužba 
k svůdným metám spisovatele i politického tribuna…“ 

Od r. 1895 do r. 1900 studoval M. Fučík na právnické fakultě české univerzity 
Karlo-Ferdinandovy, doktorské zkoušky však 
nesložil (8). Je zajímavé, že se v prvním semestru 
zapsal do filozofického semináře vedeného T. G. 
Masarykem, takže již v té době mohl osobně poznat 
Jaroslava Kursu (9). Poté byl úředníkem pražského 
magistrátu. Zřejmě v té době se oženil 
s Věnceslavou, rozenou Bulířovou, která mu 
porodila dcery Milenu a Libuši (10). Jeho finanční 
situace zpočátku nebyla příliš dobrá (11). 

Na konci 19. století  byl již známým 
spisovatelem a překladatelem (12). V r. 1897 mu 
vyšla básnická sbírka Utíkám k slunci, o 2 roky 
později Cantus firmus, následovaly divadelní hry a 
překlady z němčiny i francouzštiny. V letech 1901-
1902 byl vydavatelem a odpovědným redaktorem 
Radikálních listů, od r. 1911 (13) redaktorem deníku 
Samostatnost, v němž zavedl vojenskou rubriku. Jeho široké zájmy dokládá propagace 
cestování po jadranském pobřeží (v r. 1909 mu vyšel průvodce po Dalmácii) i pěstování 
tabáku (pod pseudonymem Kuřák-Hledatel vydal v roce 1918 knihu Tabák, jeho pěstění a 
zpracování). Za první světové války působil v hodnosti domobraneckého nadporučíka na 
haličské frontě i v zázemí (velitelem svatojiřských kasáren v Praze).  

Již 29. října 1918 zorganizoval kancelář revolučního výboru Národní obrany, která 
se později přetvořila v administrační základnu Ministerstva národní obrany (14). Na MNO 
působil M. Fučík jako prezidiální tajemník, resp. ministerský rada až do r. 1925. Z této 
doby pochází i jeho portrét, který zde reprodukujeme (15). 

Vztah M. Fučíka k vlajkám lze vystopovat v r. 1919 jak v odborné, tak i umělecké 
tvorbě. V předmluvě k textu mírové smlouvy, kterou M. Fučík přeložil pod názvem 
Poprava pruského militarismu (16), napsal: „Německo není ovšem poraženo docela. Zcela 
poražen však leží pruský militarismus o sobě: Ludendorf a Hötzendorf…A nad ním vlají 
vítězné prapory a mezi nimi i prapor červenobílý, červený jako krev padlých hochů a bílý 
jako nedotknutý sníh na vrcholu hor…“ A 28. října 1919 otiskuje báseň 1918-1919 (17), 
kde jsou verše „Proto jsem si trikoloru na čepici dal, aby každý na potkání moji pravou 
duši znal!“ 

O přípravě zákona o státních barvách a státní vlajce se M. Fučík dozvěděl patrně od 
člena znakové komise J. B. Nováka (18), s nímž se znal z redakce deníku Samostatnost, 
cestoval s ním do řeckého Patrasu (19) a v r. 1919 byli oba hlavními spolupracovníky 
týdeníku Bratrství. Zřejmě to byl on, kdo na podzim 1919 inicioval, aby Ministerstvo 
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národní obrany zaslalo Prezidiu ministerské rady žádost, aby k poradám „byl zván 
prezidiální tajemník (2. prezidia) Milan Fučík a 
vrchní námořní inženýr Valšík“ (20). 

Na zasedání 19. ledna 1920 a 26. ledna 1920 
je již zván jak A. Valšík (21), tak M. Fučík. 
Zatímco 19.1. 1920 na zasedání M. Fučík chyběl, 
zasedání konané o 7 dnů později si nenechal ujít 
(22). Zřejmě v té době vypracoval návrh vlajky 
skládající se ze tří svislých pruhů, bílého, 
modrého a červeného, s pěti bílými hvězdami. 
Náčrt vlajky veliké 85 x 113 mm nebyl příliš 
pečlivě vytvořen, počet cípů byl naznačen jen 

schematicky, ani šířka pruhů nebyla zcela stejná. Na zadní straně 
návrhu bylo rukou připsáno „Milan Fučík, poslanec NS“ (23) a 
slovo Rusko, ačkoliv s ruskou vlajkou měl jen společné stejné 
pořadí panslovanských barev. Je otázkou, zda se o Fučíkově 
návrhu diskutovalo, protože na zasedáních v lednu 1920 se spíše 
hovořilo o tom, jak upravit délku modrého klínu. 

Jistý „bohémský“ vztah M. Fučíka k rozměrům naší vlajky 
můžeme vidět i na obálce ke knize Vojenský problém 
v demokracii, kterou M. Fučík napsal (24) a zřejmě ovlivnil i 
podobu obálky. Je na ní československá státní vlajka, ale 
v poměru stran 1:2! Naproti tomu vztah k vlajce měl velmi silný, 
což dokládá báseň Vztyčené vlajce (25). Její celý text zní: 

Ten trojbarevný pták, co vylét’ na hrot žerdi, 
toť výkřik jásavý a radostný a slavný: 
to naše duše je, to víra jest i láska, 
jež z hrudí počestných se k nebi prudce vznáší. 

  

V něm naše přísaha, že zůstaneme věrní 
v životě, ve smrti jen svému Ideálu, 

 tomu, co v srdci jest a přece nad námi, 
co Mrtvým dlužní jsme i drobným dětem naším’. 

 

Ten trojbarevný pták, toť Svobody je znak’. 
Ta naše Svoboda, toť naše Republika, 
závazek dějinný: mír všem a štěstí všem 
a dobrá ctižádost: Slovanstva přebornictví. 

 

Jen jednu vlajku má svobodný národ každý: 
toť zářná monstrance, před kterou zbožně kleká, 
toť věrnosti je slib, věrnosti k sobě samým, 
toť symbol síly jesti napřažená pěsť. 

 

Poté, kdy byl M. Fučík dán v r. 1925 na odpočinek, se věnoval již jen literární 
činnosti: pod pseudonymem F. Martin (26) vydal v r. 1926 příručku pro radioamatéry (27) 
a dva romány: Zlatá srdce a Štěstí zlatého města. I v prvním z nich najde pozorný čtenář 
pasáže dokládající, že se M. Fučík zajímal o vlajky. Na s. 342-343 popsal příhodu, která 
se stala Italovi na rakousko-uherském území při „spontánní“ oslavě prvního vítězství nad 
Srby. Ve spěchu vztyčil na lodi italskou vlajku a brzy putoval s označením „polizei 
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verdächtig“. Ještě hůře dopadla slovinská žena při oslavách vítězství nad Srby. Lidé 
vyvěšovali černožluté prapory. Jedna žena se koupala a poté vyvěsila z okna ručník, aby 
uschnul. Ručník byl ozdoben nějakými modrými a červenými pruhy, což se považovalo 
za velkosrbskou politickou provokaci, a proto byla Slovinka zastřelena… 

Dne 12. března 1934 Milan Fučík v Praze zemřel (28). Jeho patetické básně, 
fraškovité aktovky a dramata i romány, v nichž se ozývají myšlenky sokolství a 
slovanství, patří ke konveční literatuře první třetiny minulého století. Jeho vexilologické 
aktivity jsou pro osoby zabývající se podrobně historií československé vlajky zajímavé i 
dnes. 
 
Poznámky: 
(1) NA AR, kart. č. 91, č. 18628/20 
(2) S návrhem se mohla vexilologická obec seznámit díky Z. Svobodovi již v únoru 

1980. Pro 36. číslo Vexilologie totiž návrh nechal černobíle překreslit jako obr. 9 do 
obrazové přílohy na s. 631 a v poznámce 21 uvedl, že autor návrhu byl prezidiální 
tajemník MNO, ale nijak více návrh nekomentoval. 

(3) Podle Adresáře kr. hl. m. Prahy z r. 1884 byl Jan Fučík městským okresním 
dozorcem. Zemřel, když Milanu Fučíkovi bylo 14 let. 

(4) PNP, Osobní fond M. Fučíka. V r. 2002 jej zpracovala Liběna Šolcová. 
(5) Adresář kr. hl. m. Prahy z r. 1884 uvádí adresu Jana Fučíka jako Karlovo náměstí 18. 
(6) Dědeček František Barták bydlel na konci 19. a na počátku 20. století na Vyšehradě 

čp. 20, později byla budova zbořena. 
(7) V r. 1888 se M. Fučík stal studentem 1.a třídy v reálném a vyšším gymnáziu ve 

Spálené ulici a jeho jméno čteme ve Zprávě o cís. král. reálném a vyšším gymnasiu 
z toho roku. Studium M. Fučík ukončil maturitou v r. 1895. V tom roce už bylo 
gymnázium přestěhováno do nové budovy v Křemencové ulici. Proto se v životopise 
M. Fučíka někdy uvádí Křemencová ulice místo Spálené. 

(8) Po ukončení 4. semestru v létě 1897 osmisemestrální studium na 1 rok přerušil. 
V Katalogu studujících je uváděn jako jeho poručník František Barták, bankovní 
úředník Slávie, a jako bydliště Vratislavova třída 20, v posledním roce studia byt 
matky Praha VI-20. Vratislavovu ulici č. 20 jako bydliště Milana a vdovy Františky 
najdeme i v Adresáři kr. hl. m. Prahy z r. 1901. 

(9) Srovnej pozn. 11 v mé stati Jaroslav Kursa a jeho vexilologické aktivity. Vexilologie 
č. 138, s. 2639. 

(10) Kulturní adresář ČSR. Praha 1934, s. 104. 
(11) V pozůstalosti je uložena jeho žádost o cestovní a studijní podporu z 27. dubna 1906 

adresovaná místodržitelství. V ní uvedl, že je koncipistou a že v r. 1905 musel 
zaplatit manželčinu nákladnou porodní operaci a že mu umřelo dítě. Jeho bydlištěm 
se v té době stává Praha 2, čp. 1977 (Pod Slovany 2a). 

(12) Jeho podobiznu a krátký životopis přineslo již v r. 1899 Národní album, podrobnější 
životopis pak v r. 1909 Doplňky Ottova slovníku naučného, 28. díl, s. 455-456. 

(13) V té době bydlel až do své smrti v Praze – Podolí, Na Zlatnici 12, kde si – podle 
údajů poznamenaných na rubu jedné ze svých podobenek – „dostavěl v r. 1908 
chalupu“. 

(14) V Dodatcích k Chytilovu Úplnému adresáři Rep. Československé (nové firmy do 
31.12.1918) se uvádí, že je Milan Fučík hlavním tajemníkem k osobní službě 
ministra V. Klofáče a má na starost otázky politické, styk s ministerstvy a cizími 
státy. 
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(15) Získat fotografie M. Fučíka je na rozdíl od fotografií ostatních osob, které se 
zúčastňovaly zasedání znakové komise, mnohem snazší díky jeho literárním 
aktivitám. V 30. letech minulého století byla jeho podobenka zařazena dokonce do 
série nazvané Galerie vynikajících osobností. V jeho osobním fondu je 21 portrétů 
z let 1898 až 1930. Portrét č. 17 pořízený v r. 1924 zveřejnil Jaroslav Kunc 
v Slovníku soudobých českých spisovatelů. Praha: Orbis, 1946. 

(16) Poprava pruského militarismu. K tisku upravil a předmluvou uvedl Milan Fučík, 
pres. tajemník min. národní obrany. Praha: 1919, 41 s. 

(17) Báseň otiskl 28. října 1919 týdeník Bratrství v č. 1 na s. 3 a M. Fučík ji zařadil i do 
sbírky Jak léty zpíval člověk, Čech (1920). 

(18) J. B. Novák, ředitel Zemského archivu, byl členem znakové komise od jejího 
počátku. V Národním archivu (Fond PMR, karton 1776) se však dochoval i dopis 
prezidia ministerstva národní obrany z 30. července 1919 adresovaný presidiu 
ministerské rady a podepsaný M. Fučíkem. Odvolává se na zmínku o znakové komisi 
v důvodové zprávě k čj. 13440/19 MV a žádá, aby MNO bylo zastoupeno v této 
komisi. 

(19) Rukopis článku M. Fučík a Itálie uložený v PNP v osobním fondu. 
(20) NA, dopis MNO z 10. listopadu 1919. 
(21) Ten byl ovšem zván i na zasedání konaná již po dubnu 1919. Viz článek A. Brožka: 

Antonín Valšík a jeho vexilologické aktivity. Vexilologie č. 141, s. 2710-2718. 
(22) Podpis M. Fučíka chybí na prezenční listině z 19.1.1920, na prezenční listině z 26.1. 

1920 je jeho podpis mezi podpisem L. Klicmana a J. B. Nováka. 
(23) Toto je chybný údaj, M. Fučík nikdy poslancem nebyl. 
(24) Vojenský problém v demokracii. Praha: 1920, 118 s. 
(25) Báseň byla otištěna v blíže neurčitelných novinách, výstřižek s jejím textem se 

dochoval v osobním fondu M. Fučíka v PMP. 
(26) Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha: SPN 1973 uvádí na s. 562 

devět pseudonymů, které M. Fučík užíval. 
(27) První kniha československého radioamatéra. 
(28) Lidové noviny přinesly zprávu, že „v Praze zemřel včera Milan Fučík…“ až 14. 

března 1934. Podle nich měl být zpopelněn ve Strašnicích 15. března 1934 v 11.30 
hodin. 

 
A famous Czech writer, translator and journalist of the end of the 19th century Milan 
Fučík (1876-1934) became probably a person who inspired the Ministry of National 
Defence in autumn 1919 “to delegate its Presidium Secretary (i.e. Fučík himself) and 
Chief Maritime Engineer Valšík” to the meetings of the Arms Commission elaborating 
symbols of the new State in that time. He presented his own design with three vertical 
stripes of white, blue and red with 5 white stars  but we don’t know whether it had been 
discussed by the commission at all – in January 1920 a discussion about the length of a 
blue triangle of the Kursa’s  proposal was already held. Although his patriotic feeling 
remained strong, he later never returned to the flags designing and contented himself with 
literary activities, including several enthusiastic poems on a finally adopted National flag. 
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NOVÉ VLAJKY 
 
LESOTHO 
Při příležitosti 40. výročí nezávislosti přijalo jihoafrické království Lesotho novou, 
v pořadí již třetí státní vlajku. Je to vhodná příležitost k tomu, abychom si stručně 
připomněli vývoj státních symbolů této země.  
Na rozdíl od mnoha jiných kolonií a protektorátů nepoužívalo Basutsko (Basutoland, 
původní název pro Lesotho před získáním nezávislosti) dlouho žádnou vlastní vlajku. 
Obvyklé koloniální modré služební vlajky s rozlišovacím emblémem (anglicky zvaným 
badge) bývaly v minulosti používány především na lodích, tedy nejčastěji u pobřežních 
států. Basutsko však na rozdíl od mnoha jiných britských závislých území tvořilo 
vnitrozemskou enklávu. Vedle obvyklé britské vlajky zde existovala jen vlajka britského 
vysokého komisaře pro Basutsko, Bečuánsko a 
Svazijsko (High Commissioner of Basutoland, 
Bechuanaland and Swaziland). Vlajka měla společný 
vzor, jaký používali britští státní úředníci, např. 
guvernéři kolonií. Šlo tedy o britský „Union Jack“ 
s bílým kruhovým polem a zelenou vavřínovou 
girlandou uprostřed. Uprostřed pole byla britská 
panovnická koruna nad písmeny H.C., která byla 
anglickou zkratkou funkce (vysoký komisař) (1). 
Britský vysoký komisař byl současně guvernérem 
Basutska, jež mělo statut korunní kolonie, zatímco 
zbývající dvě území byla britskými protektoráty (2).   
Teprve 20. března 1952 byl britským královským 
dekretem zaveden znak Basutské kolonie. Jeho 
základem se stal zelený štít s krokodýlem přirozené 
barvy pod dvěma zlatými obilnými snopy, mezi 
nimiž bylo zlaté rouno. Nad štítem na zeleno-zlaté 
točenici spočíval basutský válečný štít přirozené 
barvy (maloval se bílý se šedými skvrnami), 
uprostřed  s britskou královskou korunou přirozených barev, podložený stříbrnými 
basutskými zbraněmi – kosmým oštěpem, šikmou bojovou palicí a bílým šípem 
směřujícím hrotem dolů. Pod štítem byla stříbrná 
stuha s motem v jazyce seSotho (3) KHOTSO KE 
NALA (Mír je prosperita). 
Hlavní figura znaku – krokodýl – je symbolem 
basutského kmene Bakoena (krokodýlí lidé), ze 
kterého pocházel i náčelník Mošeše I. 
(Moshoeshoe I), který během své vlády (1822 – 
1870) sjednotil basutské kmeny a přestože přijal 
britský protektorát, je považován za zakladatele 
basutské státnosti.  
Samotný štít z tohoto znaku se používal v bílém 
kruhovém poli jako vlajkový emblém (badge) (4). 
Britský rezident-komisař pro Basutsko, který byl 
zástupcem vysokého komisaře,  tento emblém (opět lemovaný zelenými ratolestmi) 
rovněž používal uprostřed britského Union Jacku.  Zda se objevoval i na modré služební 
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vlajce (Blue ensign), není spolehlivě jasné. Zatímco Rudy Longueville uvádí, že ano (5), 
A. P. Burgers výslovně uvádí, že země vlastní rozlišovací vlajku – s výjimkou rezidenta-
komisaře – neměla (6). Někdy se píše, že modrá služební vlajka měla v Basutsku 
neoficiální charakter (7).  
Dne 30. dubna 1965 získalo Basutsko vnitřní samosprávu a při té příležitosti obdržel 
nejvyšší basutský náčelník (paramount chief) Constantinus Benerg Seeiso titul Motlotlehi 
(„ten, který si zaslouží chválu“) a přijal jméno Mošeše II. V dalších měsících se basutské 
instituce zabývaly přípravou nových státních symbolů. Když bylo 4. října 1966 Basutsko 
prohlášeno nezávislým státem pod názvem Království Lesotho, mohla tak být zavedena 
první státní vlajka v historii země a nový znak. Oba symboly byly publikovány 30. září 
1966 v mimořádném vydání vládního věstníku (Government Gazette Extraordinary).  

Státní vlajku tvořil modrý list se 
dvěma pruhy u žerdi, zeleným  a 
červeným, z nichž každý byl široký 
desetinu délky listu. Uprostřed 
modrého pole byla umístěna bílá 
kresba typického basutského klobouku 
mokorotlo. Tento kónický klobouk 
vyráběný ze slámy je typický úpravou 
svého vrcholu. Je inspirován tvarem 
hory Quiloane, kde míval svoji 
pevnost slavný náčelník Mošeše I. a 
kde byl po své smrti v roce 1870 
pohřben. Tato hora, která se tyčí 
nedaleko pohoří Thababoisu (Thaba-

Boisu, Noční hory), je považována za  národní památník Lesotha (8). Barvy státní vlajky 
byly převzaty z vlajky Basutské národní strany (Basotho National Party, BNP) (9), kterou 
tvořily čtyři vodorovné pruhy, modrý, bílý, červený a zelený. Modrá barva znamenala 
oblohu a déšť, zelená představovala vlast, červená víru a modlitbu a bílý klobouk 
symbolizoval mír a monarchii (10). Dohromady tak mělo být vyjádřeno i státní heslo (viz 
dále). Autor vlajky, basutský architekt Peter Hancock, původně navrhoval klobouk žlutý, 
ale tehdejší vláda prosadila změnu barvy, aby odpovídala barvám BNP. Vlajka byla 

vztyčena při slavnostním ceremoniálu 
vyhlášení nezávislosti. 
Současně s vyhlášením nezávislosti 
Království Lesotho skončila platnost 
starého znaku Basutska a byl zaveden 
znak nový. Tvoří ho žlutý (zlatý) 
basutský válečný štít s krokodýlem 
v přirozených barvách, podložený 
domorodými basutskými zbraněmi 
z 19. století – kosmým kopím 
(asagajem) a šikmou bojovou palicí 
(fakticky jde o tyč zakončenou koulí), 
mezi nimiž je svisle umístěná 
náčelnická hůl zdobená pštrosím 
peřím, vše ve žluté (zlaté) barvě. Štít 
z každé strany stráží dva basutští 
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koně v přirozených barvách. Vše spočívá na částečně kamenitém pažitu, v jehož zadní 
části je silueta pohoří Thaba-Boisu (Noční hory), připomínající místo, kde náčelník 
Mošeše I. v 19. století shromáždil svůj národ. V přední části pažitu je položena zlatá, 
červeně podšitá stuha s červeným  národním motem v jazyce sotho KHOTSO – PULA – 
NALA (Mír – déšť – hojnost). Ve znaku se tedy opět objevil krokodýl coby symbol 
kmene Bakoena, i zbraně, avšak šíp byl nahrazen náčelnickou holí. Znak byl zaveden 
stejně jako vlajka od 4. října 1966. Původně však byl připraven znak jiný. I v něm se 
počítalo s basutským štítem, ale jeho ústředním motivem byla sedící postava náčelníka 
Mošešeho I v přirozených barvách, orientovaná heraldicky vlevo. Zatímco krokodýl byl 
umístěn pod štítem, vzpínající se koně měli jiný postoj a zbraně v dolní části vyčnívaly i 
pod stuhou. Moto na stuze bylo stejné. Heraldicky správnější podoba znaku byla nakonec 
zvolena po připomínkách Jihoafrické heraldické rady (Heraldry Council of South Africa). 
Zajímavé ovšem je, že nakonec neplatný znak byl oficiálně vyobrazen na zlatých a 
stříbrných pamětních mincích vydaných ku příležitosti vyhlášení nezávislosti (11) a 
zřejmě v důsledku toho se objevil i v dobové  vexilologické literatuře (12).  
Na tomto místě připomeňme, že krokodýl se vyskytoval také jako jedna z figur ve znaku 
loutkového autonomního státu (tzv. bantustanu) Qwaqwa, obývaného rovněž národem 
Sotho, Byl zaveden jihoafrickým Heraldickým úřadem (Bureau of Heraldry) 8. září 1972. 
Jako klenot byl u tohoto znaku použit i basutský klobouk a i zde byli štítonoši koně, 
konkrétněji označovaní jako basutští ponyové (13). Bantustan Qwaqwa zanikl i se svými 
symboly 27. dubna 1994 po svobodných volbách v Jihoafrické republice.   
V roce 1970 provedl lesothský ministerský předseda Joseph Leabua Jonathan státní 
převrat, kterým anuloval výsledky voleb, ve kterých byla jeho do té doby vládnoucí BNP 
poražena. Státní symboly zůstaly beze změny.  
O 16 roků později zažilo Lesotho nový státní převrat, kterým vojenská rada svrhla 
Jonathanův autoritativní režim, a to už byl i důvod ke změně státní vlajky, aby byla 
odstraněna připomínka barev vládnoucí strany. Nová vlajka byla poprvé vztyčena až při 
příležitosti ročního výročí převratu o půlnoci z 19. na 20. ledna 1987. Její list byl šikmo 
rozdělen na bílé žerďové a zelené vlající pole, přes něž byl položen modrý šikmý pruh, 
široký jednu třetinu šířky listu, jehož 
horní okraj vycházel z dolního rohu 
k hornímu cípu. V bílém trojúhelníku 
byla umístěna světle hnědá silueta 
emblému, který byl fakticky 
zjednodušenou modifikací státního 
znaku. Tvořil ho basutský štít, 
podložený zkříženými zbraněmi – 
oštěpem a válečnou palicí a 
obřadním náčelnickým žezlem 
zdobeným pštrosím peřím. Silueta 
tedy vynechávala štítonoše a pažit. 
Emblém, jehož plocha odpovídala 
jedné pětině plochy listu, symbolizoval obranu míru a blahobytu, bílá barva znamenala 
mír, modrá déšť a zelená hojnost. V symbolice barev tak bylo vyjádřeno i státní heslo Mír 
– déšť – hojnost (14). Nová vlajka byla zavedena nařízením o národní vlajce a vyhlášena 
v mimořádném vládním věstníku Lesotha (15). Autorem nové vlajky byl seržant 
Retelisitsoe Matete.  Státní znak zůstal beze změny.  
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Po složitém politickém vývoji v první polovině devadesátých let 20. století se Lesotho 
stalo konstituční monarchií a přijalo novou ústavu. V květnu 2002 zvítězil ve volbách 
Lesothský kongres pro demokracii (Lesotho Congress for Democracy, LCD), který se 
později stal iniciátorem změny státní vlajky, protože považoval stávající (tj. druhou) 
vlajku za militaristický symbol zavedený vojenským převratem. Tomuto tvrzení nahrávala 
i skutečnost, že na vlajce byly umístěny místo basutského klobouku zbraně. Od roku 2005 
LCD v této věci vedl velkou celonárodní kampaň. Z četných návrhů nové vlajky do 
užšího výběru postoupily jen čtyři, které byly 6. června 2006 představeny v parlamentu a 
o dva dny později byly zveřejněny v novinách Lentsoe la Basotho. Tři z předložených 
návrhů umísťovaly hnědé mokorotlo v bílém trojúhelníkovém poli u žerdi, čtvrtý 
uprostřed bílého vodorovného pruhu. Kromě hnědé a bílé barvy návrhy pracovaly ještě se 
zelenou, modrou a černou barvou (16). 
Na nové vlajce se tedy Lesotho vrátilo k  motivu z první státní vlajky – basutskému 
klobouku. Zákon o státní vlajce schválilo Zákonodárné shromáždění lesothského 
parlamentu 19. září 2006 poměrem hlasů 84 : 18 (17) a potvrdil i senát 27. září 2006. 

Nový vexilologický symbol Lesotha 
byl slavnostně vztyčen o půlnoci z 
3. na 4. října 2006 při oslavách 
výročí nezávislosti. Novou státní 
vlajku Lesotha tvoří tři vodorovné 
pruhy, modrý, bílý a zelený, 
v poměru 3 : 4 : 3. Uprostřed bílého 
pruhu je černý stylizovaný basutský 
klobouk, jehož výška odpovídá 
92 % šířky bílého pruhu. Poměr 
délky k šířce je 2 : 3.  
Změněna byla i královská vlajka. 

Jejím základem je – podobně jako v předchozím případě – vlajka státní, na níž je však 
vlajkový emblém nahrazen úplným státním znakem, který zůstal beze změny. Barvy 
lesothské vlajky jsou přesně definovány nejrozšířenějším mezinárodním vzorníkem barev 
PANTONE. Modrá je označována jako Pantone Reflex Blue C (18) (tj. stejná jako na 
vlajce Evropské unie), zelená jako Pantone Green 347 C (19). Bílá a černá definici 
nepotřebují (20). Symbolika barev státní vlajky vyjadřuje – stejně jako vlajka předchozí – 
národní heslo Mír – déšť – hojnost. Černá barva klobouku připomíná, že Basutové 
(Sutové) jsou Afričany (21). Státní znak zůstává od roku 1966 beze změny.  
                                       Pavel Fojtík 
 
Poznámky: 
(1) V roce 1955 byla tzv. imperiální (císařská) či tudorovská koruna na vlajce nahrazena 
královskou korunou (korunou sv. Edwarda). Podnětem k této úpravě zřejmě byly změny 
v britských državách, z nichž nejvýznamnější byla především nezávislost a posléze i 
republikánský statut Indie. 
(2) Funkce vysokého komisaře pro Basutsko, Bečuánsko a Svazijsko byla zřízena v roce 
1931, když byly od sebe odděleny funkce vysokého komisaře a generálního guvernéra, 
spojené do té doby v úřadu vysokého komisaře v Jižní Africe (High Commissioner in 
South Africa). Ten do té doby (od roku 1907) rovněž užíval podobnou vlajku, avšak 
s písmeny S.A.H.C.  
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(3) Výraz fakticky znamená „jižní sothština“. Pro označení národa se používá označení 
Sothové (někdy též  Sutové). Názvy Lesotho a Basutsko fakticky znamenají totéž – země 
Sothů (Sutů). 
(4)  Carr, H. Gresham: Flags of the World, London 1956, s. 78. 
(5)  Badges of the British Commonwealth, Maldegem 2002, bod BL 1. 
(6)  Burgers, A. P.: Sovereign Flags of Southern Africa, Cape Town 1997, s. 39. 
(7)  Viz například http://www.worldstatesmen.org/Lesotho.htm. 
(8) Basutský klobouk mokorotlo se často vyskytuje i na lesothských mincích, ať již 

samostatně, nebo jako pokrývka hlavy vyobrazené osoby (žena, jezdec na koni apod.). 
V nedávné době se stal také inspirací pro architekturu. 

(9) Basutská národní strana se po vyhlášení nezávislosti přejmenovala na Lesothskou 
národní stranu (LNP). 

(10) Mucha, L. – Valášek, St.: Vlajky a znaky zemí světa, 1.vyd. Praha 1974. 
(11) Viz např. Schön, G.: Welt Münzkatalog 20. Jahrhundert, 26. vyd. 1994/95, Augsburg 
1994, s. 698. 
(12) Bonasewicz, A.: Godła i flagi świata, Warszawa 1970, s. 75. 
(13) Viz Vexilologie č. 24, s. 353. 
(14) Vexilologie č. 66, s. 1299. V článku informujícím o nové vlajce byla při popisu 

emblému nedopatřením uvedena motyka místo válečné palice. 
(15) Lesotho Government Gazette Extraordinary, Vol. XXXII, No. 2 (15 January 1987). 
(16) www.trc.org.ls/events/events20.062.htm. 
(17) www.pcfm.co.ls/news/news_lesotho_19_09_06.php, další.  
(18) To odpovídá složení barev CMYK: 100 % - 90 % - 0 % - 0 %. 
(19) To odpovídá složení barev CMYK: 100 % - 10 % - 100 % - 2 %. 
(20) Specifikaci nové vlajky zaslal ČVS jihoafrický vexilolog Bruce Berry, jemuž patří 

naše poděkování. 
(21)Symboliku uvedla African Press Agency: www.apanews.net/article_eng.php3?id_ 

article =10856. 

 
 
MARIJ EL (RUSKÁ FEDERACE) 
Nový zákon Republiky Marij El o státním znaku Republiky Marij El a státní vlajce 
Republiky Marij El byl přijat Státním shromážděním Marijelské republiky dne 30. 
listopadu 2006. Zákon vstoupí v platnost dnem 
jeho opublikování. Důvodem změny symbolů bylo 
podle hlavního heraldika Republiky Marij El 
Izmaila Jefimova dosáhnout shody s heraldickými 
pravidly Ruské federace a zároveň maximálně 
zachovat kontinuitu republikové symboliky.  
Znak republiky tvoří zlatý kartušový štít, v jehož 
středu je marijský kříž tvořený kosmým a šikmým 
párem pásek na koncích k sobě stupňovitě 
zalomených se čtvercovým polem (rhombem) ve 
středu, vše červené. Spodní část štítu je ovinuta 
stuhou v barvách státní vlajky Republiky Marij El. 
Barva marijského kříže na znaku je stejná jako na 
vlajce, kde je popsána jako tmavočervená. Tvar 
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štítu je odvozen od tvaru štítu bývalé RSFSR. Symbol nese dva významy: archaický 
symbol stylizovaného slunce, představující plodnost, život a věčnost, a jeho barva 
odkazuje na prastarou marijskou legendu Life on earth is said to have stemmed from 
brown clay. The supreme god Kugu-Jumo gave it to his junior brother, who swam as a 
bird in the primordial ocean. 
Státní vlajku Republiky Marij El tvoří list s poměrem šířky k délce 2 : 3 se třemi 

vodorovnými pruhy, 
modrým, bílým a 
tmavočerveným, v poměru 
3 : 4 : 3. Ve středu bílého 
pruhu je tmavočervený 
marijský kříž, jehož výška je 
1/3 šířky listu. 
Přijetím nového zákona 
přestávají platit symboly 
republiky přijaté v roce 1992 
(vlajka) a 1993 (znak). 
Informace o nich jsme 

přinesli ve Vexilologii č. 87. (http://www.gov. mari.ru/rep/signs.phtml).                     pex
                                                                                       
 
 
 

VEXILOLOGICKÁ LITERATURA 
 
 
Jan F. Křivohlávek: Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí okresu Ústí nad Orlicí. 
Vyd. 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2005. 384 s. ISBN 80-86845-25-7 Cena CZK 499,- 
 
Podobně jako Karel Müller, který systematicky mapuje obecní symboly ve Slezsku, se ve 
východních Čechách tohoto záslužného úkolu ujal bývalý archivář Jan F. Křivohlávek. 
Jeho kniha věnovaná okresu Ústí nad Orlicí je co do rozsahu devítinásobkem Müllerovy 
publikace o Hlučínsku, o níž jsme referovali ve Vexilologii č. 120, s. 2256-2257), 
respektive pětinásobkem Müllerovy publikace o Jesenicku (Vexilologie č. 140, s. 2705-
2706).Důvodem je nejen existence mnohem většího počtu obcí (na území okresu Ústí 
n.O. najdeme 10 měst a více než 230 obcí či jejich částí, které byly dříve samostatné), ale 
i líčení správního vývoje. Vexilology potěší, že J. F. Křivohlávek v knize  informuje o 
deseti městských a 56 obecních vlajkách. Je to pochopitelné, k vlajkám má vztah a  ve 
spolupráci s brandýským heraldikem Janem Doležalem nebo sám navrhl 12 obecních 
vlajek. Kromě popisu vlajek (v konečné verzi rukopisu, na němž pracoval řadu let, 
zohlednil změnu termínu prapor na vlajku podle zákona č. 216/2004 Sb.) uvádí data 
schválení symbolů v parlamentu, a kde je to známo, i v obecním zastupitelstvu a jejich 
autory (nejpilnějším je zatím moravský heraldik Miroslav J. V. Pavlů). U obcí Česká 
Rybná, Rybník a Třebovice se dočteme o symbolice barev vlajky, v případě Dobříkovic a 
Zámrsku je vysvětlen význam figury na vlajce. Zajímavý je i fakt, že Horní Čermná je 
oprávněna používat vlajku amerického státu Texas. Toto právo udělilo texaské 
zastupitelstvo Horní Čermné na památku místního rodáka a významného texaského 
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občana J. L. Lešikara. Texaská vlajka se má vyvěšovat při slavnostních příležitostech 
vztahujících se k oslavám hornočermenských vystěhovalců do Ameriky a při oslavě 
památky J.L.Lešikara. Nejvíce se pochopitelně dočteme o městských vlajkách, protože ty 
mají delší historii a současná brandýská i králická vlajka je již druhá v pořadí (první – 
žlutomodrou, resp. modrobílou užívanou za 1. republiky však autor zapomněl zmínit, 
chybí mu i informace, že letohradskou vlajku schválilo zastupitelstvo 25. března 1991, 
tedy již čtyři roky před schválením v parlamentu a že byla poprvé vztyčena při zahájení 
hudebního festivalu).  Zajímavé jsou dosud nepublikované informace o projednávání 
vysokomýtských barev v r. 1933 a žamberecké vlajky v r. 1948. Pozoruhodný je i soupis 
použitých pramenů a literatury na 22 stránkách, z vexilologické literatury však postrádám 
citaci článku otištěného v naší Vexilologii č. 32-33 (uváděl vlajku Brandýsa n.O., Králík a 
Vysokého Mýta) a seriál článků publikovaných v Prager Wochenblattu v r. 1993 
(konkrétně článek o letohradských symbolech ve 3. čísle, králických ve 23. čísle a 
orlickoústeckých ve 38. čísle). Knize by byla prospěla jazyková korektura. Vedle řady 
chybějících čárek v souvětích může  čtenáře šokovat věta „hejtmani byly v čele…“ na s. 7 
či tvar „komisy“ na s. 72. To jsou však jen drobné vady na kráse této publikace. Českým 
vexilologům ji mohu bez váhání doporučit (zahraniční čtenáři by přivítali cizojazyčné 
resumé, jinak jim nezbude než pracovat se slovníkem v ruce, pokud jim nestačí prohlížení 
barevných vyobrazení znaků a vlajek) a sám se již těším na připravovanou publikaci o 
symbolech okresu Rychnov nad Kněžnou.                                Aleš Brožek 
 
 
Erwin Günther: Wappen und Flaggen in Schlesien, seinen Kreisen und Kreistädten, Teil 
III – Ehemaliges Österreich-Schlesien sowie Ergänzungen Nieder- und Oberschlesien. 
Limbach-Oberfrohna: vlastním nákladem, 2005. 102 s. Brožura bez ISBN. 
 
Svou trilogii o slezských znacích a vlajkách zakončil autor pojednáním o symbolice té 
části Slezska, která se rozkládala kdysi na rakouském a československém, dnes českém 
území; prezentoval je na 14. setkání německých vexilologů v září 2005 v Berlíně. S již 
osvědčenou pečlivostí a podrobností v něm shrnul dějiny této části Slezska od 16. století 
až po jeho začlenění do Moravskoslezského, resp. Olomouckého kraje České republiky 
v r. 2000, jakož i historii jeho správy a administrativního uspořádání. Rozhodující část 
svého pojednání zasvětil postavení slezské orlice v rakouské, polské, československé a 
české státní symbolice, jakož i vývoji symbolů obcí, měst a dalších správních jednotek 
nacházejících se na tomto slezském území v historii i současnosti. Bohatě ilustrovaná 
(239 černobílých obrázků, 5 barevných tabulí) a mnoha pramennými odkazy doložená 
publikace, na jejímž výtvarném zpracování se podílel i další známý německý vexilolog 
Jens Pattke, je jako již tradičně neocenitelným pomocníkem každému, kdo se zajímá o 
českou, ale i polskou vexilologii. Poslední necelá třetina obsahu je totiž věnována 
doplňkům k částem dedikovaným Dolnímu a Hornímu Slezsku, pojednaných v prvním a 
druhém díle tohoto kompendia, jejichž recenzi z pera J. Tenory jsme přinesli ve 
Vexilologii č. 137, s. 2630-2631. Jako české vexilology nás při čtení této publikace těší, že 
E. Günther čerpal z mnoha českých autorů (např. P. Exner, R. Klimeš, L. Mucha, Z. 
Svoboda), jakož i z publikací vydávaných naší společností. Kolegům P. Exnerovi, R. 
Klimešovi, K. Müllerovi a  J. Tenorovi pak kromě jiných poděkoval i za aktivní pomoc 
při přípravě této brožury.                       -jm- 
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Kevin Harrington: Sweden’s story in over 450 flags, 1. díl. Toronto: Canadian Flag 
Association, 2005. 114 stran A4, přes 450 barevných obrázků, brožura, ISBN 0-9689584-
1-9, cena CAD 60,- (nebo ekvivalent v USD nebo EUR). 
 
K. Harringtona není třeba zvlášť představovat. Účastní se každého mezinárodního 
kongresu, nechybí na žádném sjezdu v Severní Americe, ba neváhal přijet na 3. český 
národní vexilologický kongres, který se konal v Plzni v roce 2004. Kniha vyšla těsně před 
21. mezinárodním vexilologickým kongresem v Buenos Aires. Nápad ji napsat vznikl 
pravděpodobně před stockholmským mezinárodním kongresem v roce 2003. Kevin, 
zřejmě aby ho nikdo nepředešel, navštívil totiž Švédsko několik měsíců před zahájením 
kongresu a doslova vyraboval všechna knihkupectví a všechny antikvariáty. Cestou domů 
se zastavil na několik dní v Berlíně, kde jsem měl příležitost, spolu s Gunnarem 
Staackem, obdivovat jeho nesčetné trofeje. K dobru mu budiž připsáno, že si natolik 
osvojil švédštinu, že mu nedělá potíže správně a bez potíží zhodnotit takto získanou 
literaturu. 
Vznikla kniha, o jejíž úplnosti nelze pochybovat. Text je umně proložen nejen barevnými 
ilustracemi, nýbrž i četnými citáty. Ty jsou vytištěny modře, aby byly odlišeny od 
vlastního textu. Autor se neomezil na pouhý popis vlajek, praporů, standart a plamenů. 
Zasazuje je cílevědomě do příslušného historického kontextu. Svazek je rozdělen do čtyř 
kapitol, o národních symbolech, o růstu a rozpínavosti Švédska, o Švédsku jako námořní 
mocnosti a o podobnostech mezi některými švédskými a kanadskými vlajkami. Důkladně 
se zabývá typickými symboly země, křížem, barvami modrou a žlutou, třemi korunami ze 
znaku a lvem. Každý symbol je doložen četnými příklady, jak ilustracemi, tak i citáty. 
Existuje vexilologické dílo bez vady, bez chyby? Toto se žádoucí metě zřejmě velice 
blíží, ale nemohu to posoudit, protože nejsem specialista na skandinávské země. Jediné, 
co vytýkám, ale to je možná příliš osobní poznámka, je způsob vyobrazení vlajek. Jsou 
zásadně zobrazeny jakoby vlály, což kreslířské počítačové programy bez námahy 
dovolují. Tento způsob zobrazení je snad vhodný pro publikace určené široké veřejnosti, 
ale méně už pro vexilology, kteří dávají přednost exaktním, tj. pravoúhlým kresbám.  
Na konci knihy slibuje autor vydání druhého svazku, který by, podle jeho osobního 
sdělení, mohl vyjít v červnu 2006. Má se zabývat všemi ostatními oblastmi veřejného 
života, které se bez vlajek a praporů neobejdou. Jsou to mj. dnešní ozbrojené síly a 
plukovní prapory z válečných dob, provincie, okresy, území a města, podniky, organizace 
mládeže, Sámové a jiné etnické menšiny, Švédové ve Finsku, monarchie, vláda, policie a 
ochranné agentury, politické strany a hnutí, církve, sportovní jednoty. Svazek má být 
zakončen švédsko-anglickou terminologií. 
Na závěr si nelze odpustit otázku, jak to, že se do takového díla nepustil Švéd nebo jiný 
Skandinávec, ale Kanaďan? Asi je pro ně všechno příliš samozřejmé, zatímco cizinec má 
náležitý odstup, a může tudíž látku lépe analyticky zpracovat.                            Jiří Tenora 
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RŮZNÉ 
 
NĚMEČTÍ  VEXILOLOGOVÉ  SNĚMOVALI 
Ve dnech 7.- 8.10. 2006 se v Bonnu, bývalém hlavním městě Německé spolkové 
republiky, konalo v pořadí již 15. setkání německých vexilologů. Bonnský městský znak 
– červený štít se zlatým kráčejícím lvem a stříbrnou hlavou s černým středovým křížem -  
inspiroval i autora vlajky setkání. Jörg Karaschewski na ni do červeného žerďového 
trojúhelníka vlajky DGF umístil žlutého kráčejícího a dopředu hledícího lva se zdviženou 
pravou přední tlapou. Jak se již stalo téměř tradicí, vydali se do německého Porýní i 
zástupci České vexilologické společnosti. Ke třiadvaceti účastníkům z Německa, po 
jednom z Francie a Nizozemska se tak přidali i P. Exner, L. Hnát, J. Hubka, J. Martykán a 
R. Klimeš, který je současně i členem DGF. Setkání se konalo ve stylovém hotel-
restaurantu „Waldcafé“ v bonnské čtvrti Holzlar, kde byla rovněž většina účastníků 
ubytována. Úvod obstaralo v sobotu ve 12.00 hod. neformální setkání účastníků spojené 
s výměnou vexilologických zkušeností, prezentací novinek a prodejem vexilologické 
literatury. Po společném obědě a oficiálním přivítání účastníků již následoval blok 
odpoledních přednášek, z nichž hned první, kterou přednesl Gerd Vehres  pod názvem 
„Příprava XXII. ICV v Berlíně“, 
zaujala jak německé, tak zahraniční 
účastníky setkání. Autor přednášky, 
který je zároveň předsedou 
organizačního výboru „FlagBerlin 
2007“, ve svém příspěvku nejen 
podrobně informoval o stadiu příprav 
kongresu a s tím spojenými problémy, 
ale i o možnostech ubytování, volby 
doprovodných programů pro účastníky včetně doprovázejících osob a o cenových 
relacích. Z příspěvku vyplynulo, že němečtí organizátoři vyvinuli maximální snahu, aby 
příští mezinárodní vexilologický kongres byl skutečně široce dostupný, a proto stanovili 
velice výhodný a flexibilní kongresový poplatek a zabezpečili účastníkům možnost volby 
ubytování v několika cenových kategoriích dle možností každého zájemce o účast. G. 
Vehres dále informoval, že další podrobnosti o XXII. ICV, který se koná 6.8. – 10.8. 
2007, jsou k dispozici ve třech jazycích (německy, anglicky a rusky) na internetových 
stránkách kongresu http://www.flagberlin2007.de/, kde případní zájemci naleznou mimo 
jiné program i účastnickou přihlášku. Vzhledem k očekávanému velkému zájmu o účast, 
především zájemců z východní Evropy, bylo doporučeno, aby se případní zájemci o 
vystoupení na kongresu přihlásili organizátorům z DGF do konce roku 2006. Vyzýváme 
proto naše členy, ovládající němčinu nebo angličtinu, aby zvážili své možnosti zúčastnit 
se tohoto světového setkání vexilologů, které se poprvé koná tak blízko našeho domova.   
Blok přednášek pak pokračoval vystoupením Falko Schmidta pod názvem „Osud 
Flaggenkurieru“, zabývajícím se problémy s vydáváním zpravodaje DGF, a poutavými 
vystoupeními Ulricha Herzoga („Vojenská standarta korunního prince v německém 
námořnictvu z 19. století“) a Klause Günthera („Komunální vlajky v Porýní-Falci“). 
Sobotní část setkání pak byla zakončena společnou večeří, po níž následovala přímo na 
místě zorganizovaná improvizovaná aukce látkových vlajek, která nejen pobavila, ale 
přinesla i velmi přátelskou atmosféru. Ta pokračovala do pozdních večerních hodin při 
ukázkách látkových vlajek ze sbírek členů DGF. 
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Nedělní program setkání zahájil svou velice poutavou přednáškou Pascal Vagnat 
z Francie na téma „Vlajky ´provincií´ ve Francii“. Jeho výklad byl doprovázen jak 
počítačovou prezentací, tak ukázkami látkových vlajek a setkal se s velkým ohlasem. 
Blok přednášek zakončil svým zasvěceným vystoupením pod názvem „Prezidentské 
vlajky československého, českého a slovenského státu“ pravidelný účastník setkání R. 
Klimeš. Před výroční schůzí Německé vexilologické společnosti, která následovala, se 
čeští vexilologové s německými kolegy rozloučili, ale na cestu domů se ještě nevydali. 
Využili totiž nádherného říjnového počasí k prohlídce památek a turistických zajímavostí 
v Bonnu a okolí. Při procházení bonnských ulic pak tiše záviděli a obdivovali, jak 
důsledně se, na rozdíl od našich měst a obcí, téměř všude vyvěšují státní i komunální 
vlajky a prapory.                                   Josef Hubka 
 
 
K BIBLIOGRAFII VEXILOLOGICKÝCH PRACÍ JOSEFA ČESÁKA 
Péčí doc. L. Muchy doplňuje redakční rada bibliografii vexilologických prací Josefa Česáka, 
kterou ve Vexilologii č. 141 uveřejnil A. Brožek u příležitosti Česákových pětaosmdesátin: 
- Bíločervená vlajka s modrým klínem. Pojizerské listy 17.1.2001, s. 9. 
- Článek K 10. výročí České republiky a její staronové vlajky ve Svědomí/Conscience, 14, 2003 
je dostupný také na internetové adrese www.svedomi.cz/svedomi/2003/ cej_0301_vlajka.htm. 
- Vlajka státu Izrael (dodatek k čl. na s. 163 v B 6/03). Bohemika, zpravodaj námětové sekce 
Bohemika SČF, 36, 2004, č. 3/212, s. 266-267.                                               Redakční rada 
 
UPOZORNĚNÍ 
S tímto číslem Vexilologie je těm členům ČVS kteří dali souhlas se zveřejněním svých 
osobních údajů, rozesílán Adresář členů ČVS 2006. Další zájemci se mohou přihlásit před 
jeho novelizací v r. 2008. 
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