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VLAJKA PRAŽSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI

Obr. 1

Tradičním místem, na kterém se používají vlajky, bývají lodě. Nejedná se jen o lodě
námořní, ale pochopitelně také o vnitrozemskou plavbu. Když byla 23. 6. 1821 podepsána mezi
Rakouskem a německými polabskýmistáty tzv. Labská plavební akta, vytvořily se podmínky pro
zapojení Království českého do mezinárodního obchodu využívajícího k přepravě zboží řeku
Labe. Proto už 1. 5. 1821 vznikla Pražská plavební společnost (Prager Schiffahrts-Gesselschaft),
která provozovala nákladní dopravu plachetnicemi (1). Bohužel zatím nevíme vůbec nic, pod
jakými vlajkamijejí lodě pluly.

Nejznámější společností, která v Praze provozovala osobní lodní dopravu, je Pražská
paroplavební společnost, založená v roce 1865. Přípravy na její vznik začaly někdy v průběhu
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roku 1864. Cílem organizátorů bylo provozovat (zatím) přepravu osob parníkem po Vltavě mezi
Prahou a Štěchovicemi. Vlastní společnost vznikla v roce 1865, ale ještě před tím, než akcionáři
na první valné hromadě v listopadu 1865 zvolili podle stanov první funkcionáře, zajistil už
přípravný výbor stavbu prvního parníku a jeho zkušební provoz. Společnost se rozhodla pro název
Pražská společnost pro paroplavbu na řece Vltavě. Dosud nevíme, zda nějakou vlajku používala
od samého počátku. V dostupných archivních materiálech jsme o tom zatím nenalezli žádnou
zmínku (2). Také žádné předpisy pro plavbu na Vltavě z poloviny 19. století se nezmiňují
o nějaké povinnosti používat nějaké identifikační vlajky. Jediné vlajky, o kterých se v nich hovoří,
jsou vlajky signální, které se týkají bezpečnosti lodního provozu.

Pražská společnost pro paroplavbu na řece Vltavě vypravila na zkoušku první loď do
Štěchovic 16. srpna 1865 (3). Parník Praha, který paroplavbu na Vltavě zahájil, zachytil ve
Štěchovicích při první oficiální jízdě 26. srpna 1865 slavný český fotograf Jindřich Eckert (1833—
1905). Na lodi tak můžeme spatřit tři odlišné vlajky (obr. 1). První je na přídi a není bohužel
téměř vůbec identifikovatelná. Některé exempláře fotografií jsou v těchto místech upraveny
retuší, a tak na některých můžeme vidět například vlajku ve tvaru dlouhého trojúhelníkového
plamene s horním pruhem světlým (bílým?) a spodním tmavým, zatímco na jiných exemplářích
rozlišujeme vlajku obdélníkovou. Nelze vyloučit, že na přídi byly použity české barvy. Na
hlavním stožáru vlaje opět trojúhelníkový plamen, zřejmě složený ze tří vodorovných pruhů,
z nichž prostřední je světlý s nápisem PRAHA. Jde o dobovou zvyklost opatřovat parníky
vlajkami se jménem plavidla. Na zádi parníku vlála třetí vlajka, opět s krajními vodorovnými
pruhy tmavými a prostředním bílým, přičemž na fotografii je ve spodním pruhu evidentně nějaký
nápis, ze kterého můžeme spolehlivě rozeznat od žerdi jen první tři písmena: NAZ. Vlajka je ve

větru rozvinuta tak nešťastně, že není rozpoznatelné, zda je
nějaký text i v horním pruhu. Na třetím exempláři stejné
fotografie je prostřední vlajka opět značně retušovanáa je na ní
jméno lodě ve dvou řádcích a patrně dvojjazyčně, česky
a německy. Tato varianta je poměrně pravděpodobná, protože
vedení společnosti například rozhodlo, že na levé straně lodě
bude na tzv. kolesnici název lodi napsán česky a na pravé
německy. Originální neretušovanou Eckertovu fotografii
nalezneme ve sbírkách Archivu hlavního města Prahy (4), ale
mnoho nám bohužel neprozradí, snad jen to, že všechny retuše
jsou zřejmě fikce. O výzdobě parníku Praha při jeho první
plavbě najdeme zmínku v Národních listech (5). Dozvídámese,
že „Uprostřed lodi vlál veliký prapor s nápisem Praha-Prag,
na zadku lodi vlál též velký prapor s nápisem Na zdar!“ Tím
nám noviny alespoň částečně sdělí — bohužel bez barev —

nějakou informaci o dvou vlajkách. Není ani zcela jisté, zda oba
jazyky byly na stejné straně listu (možné varianty viz obr. 2).
Nejistotu ale přináší další sdělení Národních listů: „Vpředu lodi

vztýčena byla ohromná kytka.“ O vlajce na přídi není žádná zmínka! Ale na zmíněném originálu
Eckertovy fotografie celkem zřetelně vidět je, i když rozmazaná (6). Pro zajímavost ještě dodejme
alespoň jinou vexilologickou informaci z týchž novin, která ve zmínce o připlutí parníku do
Štěchovic praví, že „Cechové byli vytáhli na břeh se svými prapory...“.

Parník Praha zachytil také malíř František Chalupa (1828—1897). Na jeho obraze vidíme
na zádi parníku vlajku tvořenou šesti vodorovnými pruhy, střídavě bílými a červenými (7).
O jakou vlajku se jedná, opět nevíme. Chalupa obraz namaloval v roce 1885, tedy dvacet let poté,
co se parník Praha vydal na svoji první plavbu. Ještě v devadesátých letech 19. století se na
parnících zřejmě běžně používaly individuální již zmíněné „parníkové vlajky“ a nikoliv vlajky
společnosti. Svědčí o tom například fotografie parníku Smíchov, pořízená v roce 1895, na které je
zřetelně vidět opět vlajka složená ze tří pruhů — krajní byly zřejmě bílé a prostřední tmavý s bíle
provedeným jménem plavidla. Na zádi je vidět špatně rozvinutá vlajka, zřejmě jde o české barvy
(8).

Obr. 2
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Od 15. ledna 1895 společnost nesla nový název — Pražská společnost pro paroplavbu na
Vltavě a Labi v Čechách a teprve 15. února 1913 rozhodla valná hromada o novém (a současně
posledním) názvu Pražská paroplavební společnost (PPS). Dodejme, že jako svůj emblém
společnost používala zřejmě od počátku černobílou kresbu parníku Praha. V detailech se kresba
během let měnila. V roce 1891 je na hlavičkovém papíru vyobrazení lodě s trojicí dvoubarevných
vlajek (9), v roce 1908 je vlajka jen na zádi.

Teprve vprvorepublikovém období nalézáme první
vlajku Pražské paroplavební společnosti. Objevuje se bez
bližšího vysvětlení v roce 1921 natitulní straně nových stanov
vydaných tiskem (10). V textu stanov ale o vlajce není žádná
zmínka. Přesto se následně mnoho let používalo úplně stejné
vyobrazení vlajky jako emblém společnosti v různých
inzerátech a na propagačních materiálech. Bohužel není vidět
na žádné dosud známé fotografii a nikde není k dispozicijejí
barvené vyobrazení. Tuto vlajku PPS tvoří kosmo a šikmo
dělený list, jeho žerďové a vlající pole jsou tmavá, horní
a dolní světlá (zřejmě bílá). Uprostřed listu je kotva, přes
kterou je položeno tmavé, světle a opět tmavě lemované
šestiúhelníkové pole (vrcholem vzhůru) s písmeny PPS (obr. Obr. 3
3). Z počátku 30. let známe vyobrazení tzv. komínových okruží, tj. identifikačních znaků majitele
lodi — té které společnosti (11). V případě PPS je komínové okruží bílé a na pravé i levé straně
komína je černá kotva s černým, bíle a černě lemovaným šestiúhelníkem s bílými písmeny PPS,
vložená do bílého, modře lemovaného elipsovitého pole. Existenci tohoto okruží potvrzuje
i černobílá fotografie. Z toho můžeme usoudit, že barvy listu vlajky PPS by mohly být
nejpravděpodobněji modrá a bílá (12). Otázkou ale zůstává, zda se taková vlajka opravdu
používala v praxi, či zda existovala jen právě v podobě zmíněného emblému.

V roce 1936 se PPS dostala do velkých finančních
potíží. Situaci vyřešilo Ministerstvo obchodu tak, že 17.
prosince 1936 oznámilo PPS, že československá vláda p
rozhodla, aby provoz společnosti převzala Československá
plavební akciová společnost Labská (ČPSL), která za tím E

cílem převzala také akciovou většinu společnosti (13). PPS R
ale nezanikla, jak bývá někdy mylně uváděno, jen dostala
nového majitele. ČPSL byla významnou společností, která
byla založena 13. 6. 1922. Tato společnost používala zřejmě
od počátku vlastní vlajku vestátních barvách (obr. 4).
Tvořily ji dva vodorovné pruhy, bílý a červený, uprostřed
listu byla modrá hvězda. Vlající vlajka byla současně emblémem společnosti. Skutečnost, že
ČPSL byla zvyklá hojně užívat svoji vlajku, a to nejen na lodích (14), zřejmě vedla k tomu, že se
nové vedení PPS začalo také zabývat vlastní (nebo jen novou?) vlajkou. Na schůzi správní rady
PPS konané 26. 3. 1937 oznámil předseda správní rady PPS Ing. Antonín Hanáček, že společnost
podala Zemskému úřadu v Praze žádost o povolení vlajky,
která „bude mít nahoře pruh bílý zaujímající 3/7 plochy celé
vlajky, dole stejně široký pruh červený a mezi nimi úzký pruh
modrý velikosti 1/7 plochy vlajky. Aby se urychlilo povolení
podána byla shora zmíněná žádost na Zemský úřad
prostřednictvím policejního ředitelství:v Praze, které
současně bylo požádáno samostatnou žádostí, aby proti
povolení vlajky nečinilo námitek (15). “ I když jde o vlajku
tvořenou jen pruhy, podobnost s vlajkou ČPSL je na první
pohled patrná (obr. 5).

Užívání vlajky povolil Zemský úřad 14. dubna 1937,
přičemž se v příslušném dekretu hovoří o „spolkovém praporu“. Podmínkou ale bylo, že
společnost musí „do konce roku 1937 provésti změnu stanov v tom smyslu, že bude do nich
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vloženo ustanovení, z něhož bude zřejmo, že spolek je oprávněn užívati vlajky“(16). Na další
schůzi správní rady, konané 21. dubna 1937, předseda Hanáček oznámil, že „žádost společnosti
o povolení společnostní vlajky byla již Zemským úřadem v Praze kladně vyřízena“ (17) a oznámil
i příslušnou podmínku. A tak byl 16. listopadu 1937 akcionářům předložen ke schválení návrh
změny stanov, který mimo jiné zakotvoval právo na užívání vlajky (13). Novelizované stanovy
schválilo Ministerstvo vnitra 14. 2. 1938. Věta „Společnost má svoji společnostní vlajku. “ byla na
konci $ 1 stanov, nazvaného Firma, sídlo a vlajka společnosti. Podrobněji vlajka popsána nebyla.
Dnešní vexilologickou terminologií bychom vlajku popsali slovy: List tvoří tři vodorovné pruhy,
bílý, modrý a červený, v poměru 3:1: 3.

Pražská paroplavební společnost oznámila 2.září 1937 užívání své vlajky také
Československému plavebnímu úřadu, kterému současně sdělila, že „Společnost používá
společenské vlajky na svých parnících vždy při jízdách o nedělích a svátcích a mimo to ve všední
dny při zvláštních zájezdech s korporacemi a spolky, nebo při zvláštních projížďkách, pořádaných
společností. Dále vztyčována jest společenská vlajka vždy o nedělích a svátcích na čekárně
v Praze II, Palackého nábřeží u přístaviště parníků. Jinak vlajková výzdoba určována jest
ředitelstvím společnosti od případu k případu“ (18).

Vlajka se skutečně začala používat v praxi, jak dosvědčuji některé fotografie, a existovala
patrně i po celé válečné období. V duchu tradice PPS (a také tradice ČPSL) se používala jako
emblém společnosti na dopisních papírech i obálkách. Ve stejných barvách bylo nově provedeno
i komínové okruží. Dodejme, že vletech 1942—1945 byl změněn název ČPSL na
Českomoravskou plavební akciovou společnost labskou, která na svých symbolech zaměnila
původní modrou hvězdu za černou. Důvodem byla zřejmě skutečnost, že lodě této společnosti
pluly i za hranice protektorátu do Německa, kde by zřejmě československé barvy mohly činit
potíže, a tak byly zaměněny za barvy říšské.

Po skončení války se vlastník PPS vrátil ke svému původnímu pojmenování i barvám.
Zřejmě se však přestala používat vlajka PPS. Nelze vyloučit, že ČPSL chtěla dát najevo své
dominantní postavení. Na propagačních materiálech se objevují jména obou společností, ale již
jen symboly ČPSL,v černobílé i barevné podobě (19).

S účinností od 1. 1. 1949 byly obě akciové společnosti znárodněny (20) a bývalá ČPSL
nyní vystupovala pod novým názvem Československá plavba labská, národní podnik (ČSPL).
Bývalá PPS se stala součástí ČSPL. Od 1.7. 1952 se ČSPL spojila s národním podnikem
Československá plavba oderská v Československou plavbu labsko-oderskou, n. p. Jak ČSPL
vletech 1949—1952, tak ČSPLO pokračovaly v užívání zavedené bílo-červené vlajky s modrou
hvězdou. Vltavské lodě někdejší PPS také důsledně tuto vlajku používaly a vlajka PPS definitivně

s touto společností zanikla.
K zásadním|změnám, které se projevily

v i vpoužívaných vlajkách, patřilo vyčlenění osobní lodní
dopravy na střední Vltavě z ČSPLO a její začlenění do

B Dopravního podniku hlavního města Prahy. Změna se
uskutečnila k1.1. 1961. Vrámci pražského DP vznikla

R nejdříve provozovna Lodní doprava, která se od 1. 10. 1964
stala závodem Osobní lodní doprava. Během let pak
docházelo k dalším organizačním změnám ve struktuře DP

Ohr. 6 (především v letech 1971 a 1977). Od roku 1961 lodě patřící
pražskému Dopravnímu podniku používaly podobnou vlajku

jako ČSPLO (respektive někdejší ČPSL), jen bílá barva horního pruhu byla nahrazena žlutou,
takže pruhy vlajky, žlutý a červený, nyní představovaly vlajku Prahy, doplněnou o tradiční
modrou hvězdu (obr. 6). Stejně bylo změněno i komínové okruží. Žádný písemný materiál
o zavedenítéto vlajky se patrně nedochoval (21). V roce 1977 nám závod Osobní lodní doprava
poskytl informace (22), že na svých lodích běžně vyvěšuje vlajky o rozměru 80 x 150 cm
(tj. v poměru 8: 15). Současně byla tehdejšímu Vexilologickému klubu věnována jedna vlajka,
která má rozměr 32 x 40 cm, tj. poměr stran 3 : 4, a na níž byla hvězda vepsána do pomyslné
kružnice o průměru 12 cm. Vlajka existovala i v trojúhelníkové podobě, s hvězdou posunutou blíž
k žerdi. Žluto-červená vlajka s modrou hvězdou se užívala asi do roku 1992.
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Další změny přinesly až nové společenské poměry po roce 1989. Od 1. 4. 1991 se pražský
Dopravní podnik stal akciovou společností ve stoprocentním vlastnictví města. V jeho rámci byla
zřízena organizační jednotka s názvem Lodní doprava a Služby MHD a vní dál formálně
existoval závod Osobní lodní doprava, který ale po 43 letech znovu zavedl obchodní název
Pražská paroplavební společnost, aby tak opět navázal na slavnou tradici z roku 1865. Tím ale
změny neskončily. Dopravní podnik hlavního města Prahy vyčlenil závod Osobní lodní dopravy
ze své organizace a založil 23. 1. 1992 dceřinou akciovou společnost Pražská paroplavební
společnost, která byla 27. 3. 1992 zapsána do obchodního rejstříku (23). Staronová společnost se
bohužel nevrátila k žádnému historickému symbolu, ani nezůstala u vlajky „pražské“. PPS 3. 7.
1992 přihlásila u Úřadu průmyslového vlastnictví několik
emblémů (log), které byly 23. 5. 1995 zapsány jako ochranné
známky (24). Jedním zemblémů (ochrannou známkou
v několika verzích) se stalo vyobrazení kolesového parníku
na pozadí Karlova mostu a Pražského hradu, kde na přídi
vlaje nespecifikovaná úhlopříčně čtvrcená vlajka, která
připomíná podobnou vlajku PPS z let 1921—1937. K takové
vlajce se ale společnost nevrátila a zavedla symbolzcelajiný,
který v ničem historické symboly nepřipomínal. Dále si PPS
ve stejném termínu nechala zaregistrovat i dvě loga, která se
postupně objevila i na vlajkách společnosti.

Nejdříve byl na vlajce společnosti použit emblém tvořený kotvou částečně obtočenou
lanem, přes kterou je položen tvarovanýštít s písmeny P.P.S. a poněkud zbytečným naznačeným
stínováním. Nad štítem je do oblouku text ZALOŽENA R. 1865 (obr. 7). Celý emblém je žlutý
s černou kresbou, text je černý. Autorem loga je kapitán Michael Bor. Vlajku tvoří červený list
s modrým lemem širokým desetinu šířky listu. Do červeného pole je vložen bílý kosočtverec
(položená routa) dotýkající se svými vrcholy vnitřních okrajů modrého lemu. V kosočtverci je
výše popsané logo. Tato vlajka se používala na plavidlech PPS přibližně do roku 2007, kdy byla
zavedena vlajka nová (obr. 8). V zásadě šlo jen o změnu
loga, vlastní grafická podoba vlajky zůstala nezměněna.
Nové vlajkové logo bylo fakticky také přijato v roce 1992
a registrováno vroce 1995, ale používalo se jen zřídka.
Výměna emblémů se při běžných marketingových aktivitách
začala provádět už po roce 2000, na vlajkách PPS je
prokazatelně doložena nejpozději 3. 11. 2008, kdy PPS
začala zajišťovat náhradní lodní dopravu při uzávěře
Vyšehradského tunelu. „Nové“ logo je modré a tvoří ho
částečně se překrývající písmena PPS (nyní bez teček),
podložená kotvou bez lana. V místě písmen je kotva
přerušena. Tentokrát pod kotvou je opět text ZALOŽENAR. 1865. Autorem tohoto emblémujeBohumír Golda (25). Upravená vlajka, vlaje-li správným směrem,je jistě čitelnější než vlajka se
žlutým emblémem. Projevuje se na ní ale zásadní nevýhoda vlajek s písmeny — je nečitelná na
rubové straně. Nicméně zařadila se svým základním vzorem mezi charakteristické vlajky
používané plavebními společnostmi v Čechách.

SFX

Obr. 7

SFX

Obr. 8

Poznámky:
(1) Od roku 1857 měla společnost k dispozici i parní remorkéry, proto se k1.1. 1857

přejmenovala na Pražskou společnost pro plavbu parní a plachetní.
(2) Archivní dokumenty z historie Pražské paroplavební společnosti z let 1865—1948 jsou

uloženy ve fondu PPS v archivu Dopravního podniku hlavního města Prahy (dále jen
ADP).

(3) Viz Národní listy, 17. 8. 1865, č. 165, s. 2.
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(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

AMP, sbírka fotografií, sign. VI 39/27. Fotografie paspartovaná do oválného výřezu je
doprovázena českým a německým textem „Pároloď Praha Upomínka na 26. srpna 1865“.
V ADPje uložena ve sbírce fotografií jedna z četných reprodukcí.
Národní listy, 27. 8. 1865, č. 175, s. 2.
Není prostor rozepisovat se zde o velmi dlouhých expozičních časech při fotografování
vroce 1865. Exponování snímku trvalo obvykle dlouhé vteřiny. Fotografované osoby,
pokud o tom věděly, dokázaly dlouho relativně nehybně stát, ale vlajka vlající ve větru
byla fotografovatelná velmi těžko.
Originál obrazu je v Muzeu hlavního města Prahy, inv. č. 51.140.
Existují také snímky parníku František Josef, který má „parníkovou vlajku“ se jménem na
vlajkovém stožáru uprostřed. Na přídi užíval pravděpodobně trojúhelníkový, dvoubarevný
prapor, snad mělo jít o české barvy. Viz například J. Jungmann: Zaniklé Podskalí — Vory
a lodě na Vltavě, Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2005, s. 99. Jiný snímek viz F.
Vichta: Historie pražské paroplavby, Vydavatelství MCUs.r. o., 2008, s. 3 (nečísl.)
ADP, fond PPS, inv. č. 5.
ADP, fond PPS, inv. č. 163.
Plavební ročenka 1931-1932. Vydal Čs. plavební úřad v Praze. Podklady laskavě poskytl
PhDr. Jan Jungmann.
Známe i jednu rukopisnou kresbu vlajky. Je provedena černo-bíle tuší a zřejmě až
dodatečně bylo částečně vybarveno pastelkou šestiúhelníkové pole. Na kresbě je červené
s černými písmeny, žlutě a černě lemované. Kresba, jinak pečlivě provedená podle
emblému PPS ale v celkových souvislostech nepůsobí věrohodným dojmem. Je součástí
výstřižkového svazku listů s nalepenými inzeráty, ve kterých je právě použit již zmíněný
emblém v podobě vlajky. ADP, fond PPS, b. č.
Výroční a účetní zpráva za rok 1936 pro 71. valnou hromadu akcionářů. ADP, fond PPS,
inv. č. 163.
Při křtu lodí PPS Dr. Edvard Beneš a Antonín Švehla, který se uskutečnil 1. 5. 1938 v Ústí
nad Labem, vlálo několik vlajek ČPSL i na pevnině v sousedstvístátní vlajky. Viz pamětní
album k této události. ADP, fond PPS,b. č.
Protokol o schůzi správní rady Pražské paroplavební společnosti, konané v pátek dne
26. března 1937 o 15.30 hod. v zasedací síni Československé plavební akciové společnosti
Labské v Praze I., Masarykovo nábř. 6. ADP, fond PPS, inv. č. 163.
Dekret čj. 2184/1 odd. 19 zroku 1937 známe jen zopisu, zaslaného Pražskou
paroplavební společností Československému plavebnímu úřadu. Národní archiv, fond
ČSPŮÚ,čj. 414/13.
Taktéž v ADP, fond PPS, inv. č. 163. Příslušný přípis Zemského úřadu v Praze nebyl ve
fondu PPS v ADP nalezen a není uveden ani v inventáři fondu. Nepodařilo se zatím nikde
objevit ani žádost PPS o používánívlajky.
Národní archiv, fond CSPU, čj. 414/13. Za poskytnutí materiálů děkuji Ing. Aleši
Brožkovi.
Viz například propagační letáky a jízdní řády z let 1945-1948. ADP, fond PPS, inv.
č. 1488.
Zákon č. 311/1948 Sb., o národních dopravních podnicích. Národní shromáždění ho
přijalo 22. 12. 1948. Sbírka zákonů republiky Československé, 1948, částka 108.
Dokumenty vzniklé z činnosti závodu Osobní lodní doprava po roce 1961 se v ADP
nenacházejí. Byly zřejmě uloženy ve spisovně této organizační jednotky i její nástupkyně
a podle dílčích informací byly nenávratně zničeny při povodni v roce 2002.
J. Martykán: Vlajky československých společenských a účelových organizací, Vexilologie
č. 27, s. 419.
P. Fojtík — S. Linert — F. Prošek: Historie městské hromadné dopravy v Praze, Dopravní
podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 2. aktualizované vydání, Praha 2005.
Informace jsou uveřejněny ve veřejně přístupné databázi ochranných známek na
internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz).
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(25) Informace o autorech loga a změně poskytl 12. 3. 2010 e-mailem Filip Houdek, plavčík
PPS.

Pavel Fojtík has observed the history ofpassenger shipping transport in Prague and its flags in
this article. The Prague Steamboat Company (hereinafter PPS) was established in 1865 and its
ships sailed under various types offlags. The photograph under Fig. 1 documents the earliest
appearance of such flags; the famous Czech photographer Eckert took it on 26.8.1865.
Unfortunately, the exact shape of any of three flags hoisted on the ship cannot be identified.
Presumable shape of bi- or tricoloured streamer on the prow (probably in national Czech colours
W-R) bearing name of the relevant ship — e.g. PRAHA and/or PRAGis shown under Fig. 2; any
company flags did not exist in the end of 19* century. Since 1921, the shipping company
presented its first emblem in form ofa flag as shown under Fig. 3 — guarteredper saltire probably
in white and blue and charged by a black anchor and white letters PPS on a black hexagon.
However, we don't know if sucha flag existed in fact. In 1936, the Czechoslovak Shipping Joint-
Stock Company ofElbe took over the PPS, the steamers ofwhich initially flew a new owner's flag
(Fig. 4). Later on (1937), the PPS decided to adopt its own symbol (Fig. 5) in Czechoslovak
colours like its owner; the flag existed until the end of WWII. In 1949, both companies were
nationalized and joined into a national company with the house flag as given under Fig. 4. In
1961, the passenger shipping transport in Prague was delimitedfrom the national company to the
Prague Public Transport Co. Inc. As a conseguence of this fact the passenger ships hoisted new
flags (Fig. 6) in yellow and red — the Prague municipal colours. The Prague Steamboat Company
was legally re-established in 1992 and registered several trademarks, a new flag including.
Between 1995 and 2007, the PPS displayed a model under Fig. 7, the “modernized" version (Fig.
6) has been in use since 2008. The new rendition of the PPS emblem has omitted the romanticized
shield and halyard, shape of the anchor and letters is much simplified and yellow colour of the
emblem has been replaced with blue.

Josef Hubka
VLAJKY A ZNAKY LIBYE

Kolonie na pobřeží dnešní Libye zakládali již ve starověku Féničané, Řekové a Římané.
V letech 642 - 43 se většina severní Libye stala součástí arabského chalífátu. Prvními doloženými
vlajkami, které se užívaly vtéto oblasti, jsou vlajky Tripolisu, mající zelený list s bílým
půlměsícem (obr. 1) (1), a Benghází v Kyrenaice s bílým půlměsícem a čtyřmi pod sebou
umístěnými hvězdami při vlajícím okraji na červeném listu (obr. 2) (1). Barevně je nakreslil
v roce 1462 Ibrahim Tripolský na mapu Středozemního moře a přilehlých území. Od počátku 16.
století bylo území postupně připojováno k Osmanské říši. Roku 1510 sice dobyli Tripolis
Španělé, ale v roce 1521 byla k říši připojena Kyrenaika, roku 1551 Tripolsko a celé územíse
stalo tureckým vazalským státem pod jménem Tripolis. Dalších 160 let zde proto vlála jako
symbol státu vlajka osmanského sultána, zavedená roku 1518. Měla tři bílé půlměsíce, cípy proti
sobě položené, na zeleném listu a zůstala v platnosti pro Tripolis i poté, co sultán v průběhu 16.
století používání tohoto symbolu opustil (obr. 3) (2).

Vroce 1710 spojil generální guvernér Ahmed Karamanli Tripolsko s Kyrenaikou
a Fezzánem a vytvořil dědičný emirát Tripolské místodržitelství. Byl to de facto nezávislý stát,
uznaný sultánem roku 1727. Je doloženo, že tento stát užíval vlajku tvořenou střídavě červenými
a žlutými vodorovnými pruhy (obr. 4) (3). Když byl r. 1835 tento emirát poražen a postupně
začleněn zpět do Osmanskéříše, vrátilo se Tripolsko ke starému symbolu.

Z pozdější doby jsou známy jiné vlajky — např. turecká vlajková tabule z roku 1857,
uchovávaná nyní v Námořním muzeuv Istanbulu, uvádí jako vlajku Tripolska zelený list se třemi
(2+1) bílými půlměsíci cípy k vlajícímu okraji a doplněnými hvězdami (obr. 5) (4), jiné zdroje
(např. vlajková tabule XXVII vystavená v Sále námořnictva Muzea v Louvru v Paříži datovaná do
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r. 1860 či J. Siebmachers Grofses und allgemeines Wappenbuch z roku 1878) zobrazují tuto vlajku
bez hvězd (obr.6).

Všechny tyto vlajky užívané od r. 1835 však pravděpodobně měly lokální charakter či se
jednalo o vlajky obchodní, neboť země jako součást Osmanské říše byla na mezinárodní úrovni
reprezentována její státní vlajkou. Do roku 1844 ji tvořil červený list, na kterém se nacházel bílý
půlměsíc a bílá osmicípá hvězda (obr. 7) (5), poté byla hvězda změněna na pěticípou a vzhled
vlajky se postupně ustálil tak, že se hvězda dotýká jedním cípem pomyslné spojnice obou cípů
půlměsíce a celý emblém je posunut od středu poněkud k žerdi (obr. 8) (6).

V roce 1911 využila Itálie napjaté politické situace a předložila Osmanské říši ultimátum
s požadavkem odstoupení Tripolska a Kyrenaiky. Pod záminkou ochrany italských zájmů
v severní Africe následovala krátká italsko-turecká válka, po níž celé území Libye dne 18. října
1912 anektovala Itálie a byly zde zřízeny dvě kolonie: Tripolsko a Kyrenaika. V této souvislosti
se na území obou kolonií začala užívat jako symbol země tehdy platná státní vlajka Italského
království. Tvořil ji list s třemi svislými pruhy — zeleným, bílým a červeným, uprostřed listu
v bílém pruhu byl znak savojského domu — modře lemovaný červenýštít s bílým křížem. Poměr
stran vlajkového listu byl 2:3 (obr. 9) (7). Italové však narazili u místních obyvatel na tuhý odpor
a 16. listopadu 1918 byla vyhlášena Tripolská republika. Ani Kyrenaiku se Italům nepodařilo
zcela obsadit a vroce 1919 byla Itálie donucena přiznat Tripolské republice a emirátu
Kyrenaika autonomii. Obě území užívala dle některých pramenů (8) po přiznání autonomie svoje
vlajky, ale samotná jejich existence je přinejmenším sporná a nedoložená. Roku 1922 uzavřely
oba tyto polonezávislé státy pakt proti Itálii, ale po fašistickém převratu v Itálii byla dne 12.
listopadu 1922 koloniální správa obnovena. Plnou kontrolu se Itálii nad Tripolskem, Kyrenaikou
a Fezzánem podařilo zajistit až v roce 1933 a dne 1. ledna 1934 byla všechnatři území sjednocena
do jednoho celku nazvaného Libye. Vlastní vlajka pro tuto kolonii přijata nebyla, užívala se
nadále vlajka Italského království.

Během druhé světové války bylo území Libye místem rozsáhlých válečných operací.
Válčící strany se střídaly v kontrole nad touto oblastí. Na přelomu let 1942 — 1943 byly Tripolsko
s Kyrenaikou obsazeny britskými vojsky a následně byly vytvořeny administrativní jednotky
Oblast Tripolsko a Oblast Kyrenaika pod britskou správou, následkem čehož vlajku italskou
nahradila vlajka britská. Fezzán obsadila počátkem roku 1943 francouzská armáda a na tomto
územíse užívala vlajka francouzská.

Na základě Pařížské mírové smlouvy z 10. února 1947 se Libye stala svěřeneckým
územím OSN pod společnou správou Velké Británie a Francie. V roce 1949 došlo k rozsáhlým
nepokojům, které vKyrenaice vedly kjednostrannému vyhlášení nezávislosti emirátu
Kyrenaika. Vlajkou tohoto státního útvaru, dne 1. června 1949 uznaného i Velkou Británií, se
stal černý list s bílým půlměsícem a pěticípou hvězdou uprostřed (obr. 10) (9).

Tato vlajka se v Kyrenaice vyvěšovala již od roku 1947 a byla odvozena od tradičního
praporu muslimské politicko-náboženské královské dynastie Senussiů (založené v Mekce roku
1837), která usilovala o nezávislost Kyrenaiky již od počátku 20. století. Vlajka se užívala
s poměrem stran 1:2, dle některých pramenů (10) byl poměrstran 2:3.

Dne 21. listopadu 1949 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, podle které se měla stát
Libye nezávislým státem do 1. ledna 1952. Došlo k tomu dne 24. prosince 1951, kdy bylo po
dlouhých jednáních vyhlášeno nezávislé Spojené libyjské království jako federace Kyrenaiky,
Tripolska a Fezzánu. Jeho státní vlajkou se stal list s třemi vodorovnými pruhy — červeným,
černým a zeleným v poměru 1:2:1. Uprostřed listu v černém pruhu byl bílý půlměsíc s bílou
pěticípou hvězdou, jejíž jeden cíp směřuje kolmo k žerďovému okraji vlajky. Poměr stran
vlajkového listu byl oficiálně stanoven na 1:2 (obr. 11) (11). V libyjské ústavě ze dne 7. října
1951 je v hlavě I, článek 7 vlajka popsána takto: „Státní vlajka bude mít následující rozměry: její
délka bude dvojnásobkem její šířky a bude rozdělena na tři různobarevné pruhy, vrchní červený,
středový černý a dolní zelený, černý pruh bude dvakrát širší než další dva pruhy a bude nést
v jeho středu bílý půlměsíc, mezi jehož dvěma cípy bude pěticípá bílá hvězda. Červená musí být
signální červená a zelená permanentní zeleň. Půlměsíc musí být na straně hvězdy přivrácené
k žerdi a střed kružnice, jejíž část půlměsíc tvoří, musí být ve středu vlajky. Hvězda má ležet
v otevřeném konci půlměsíce a jeden cíp hvězdy musí směřovat do středu kružnice. Maximální
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šířka půlměsíce odpovídá jedné šestině vnějšího průměru půlměsíce, který odpovídá jedné čtvrtině
šířky vlajky. Vzdálenost mezi cípy půlměsíce musí odpovídat vzdálenosti mezi nejvyšším
a nejnižším bodem hvězdy, měřeným na kolmici tvořené těmito dvěma body na straně přivrácené
kžerdi. Tato kolmice musí tvořit tečnu vnější kružnice půlměsíce v bodě stejně vzdáleném od
horního a dolního okraje vlajky. “ Barvy vlajky symbolizovaly tři zakládající provincie — červená
Fezzán, zelená Tripolsko a zároveň vyjadřovala skutečnost, že se zde narodil libyjský král Idris I.
Černý pruh sbílým půlměsícem a hvězdou připomínal vlajku Kyrenaiky, půlměsíc navíc
symbolizoval hidďžru, odchod proroka Mohameda z Mekky do Medíny, a hvězda naději. Oficiálně
byla vlajka přijata dne 21. prosince 1951.

Ačkoli se ústava z roku 1951 vůbec o podobě prvního státního znaku nezmiňuje, byl po
vyhlášení nezávislosti rovněž zaveden a jeho podoba je známa například z dobových libyjských
bankovek či mincí. Ve štítu, lemovaném bohatě zdobenou kartuší, je uprostřed lemované kruhové
pole černé barvy se stříbrným půlměsícem obráceným cípy vzhůru, nad nímž je stříbrná pěticípá
hvězda. Pole je z vnějšku po obvodu lemováno devíti menšími pěticípými hvězdami, nad ním je
černě podšitá královská koruna zdobená dvaceti malými pěticípými hvězdičkami a zakončená na
vrcholu půlměsícem (obráceným cípy vzhůru) s pěticípou hvězdou. Stejná, ale větší koruna, je
posazena nad štít. Je známo několik různě barevných variant tohoto znaku, nejčastěji má štít
znaku tmavě červenou barvu a kartuše s královskými korunami jsou zlaté. Na bankovkách však
býval znak vyobrazen vždy jednobarevně, přičemž štít byl svisle šrafován (obr. 12) (12).

Dne 25. dubna 1963 byl federativní statut Libye zrušen a království se stalo unitárním
státem s novým oficiálním názvem Libyjské království. Ke změně státních symbolů v této
souvislosti nedošlo. Po roce 1967 vzrostla pod vlivem vývoje situace na Blízkém východě
revoluční situace i v Libyi a dne 1. září provedla tajná organizace „mladých důstojníků“ vojenský
převrat, jímž svrhla monarchii a následující den vyhlásila Libyjskou arabskou republiku v čele
s „vůdcem revoluce“ Mu'ammarem Kaddáfim. Její vlajkou se dne 7. listopadu 1969 stala, po
vzoru dalších arabských zemí, trikolóra tvořená červeným, bílým a černým vodorovným pruhem
(obr. 13) (13). Libye se totiž vté době neúspěšně snažila o vytvoření arabské federace pod
názvem Federace arabských republik, jejímiž členy se kromě Libye měly stát Sjednocená
arabská republika (tj. Egypt) a Súdán.

Státním znakem první libyjské republiky se stal, po vzoru Egypta, zlatý tzv. Saladinův
orel, na jehož hrudi byl položen štít v barvách státní vlajky. Letky i ocasní pera jsou černá. Orel
stojí na zlaté kartuši s černým názvem státu v arabském kúfickém písmu. Autor kresby se
inspiroval sochou na zdi jedné z káhirských budov, kterou údajně nechal postavit sám sultán
Saladin vládnoucíve 12. století — odtud pojem ,, Saladinův orel “ (obr. 14) (14).

Tyto symboly však neměly dlouhého trvání. Když byla dne 2. září 1971 ustavena nová
Federace arabských republik s členskými státy Libyí, Egyptem a Sýrií, byly s účinností od 1.
ledna 1972 zavedeny nové federativní symboly. Od tohoto dne užívala Libye (spolu s Egyptem
a Sýrií) vlajku tvořenou vodorovnými pruhy červeným, bílým a černým se znakem federace
uprostřed. Tím byl žlutý sokol hledící heraldicky vlevo. Na hrudi měl prázdný žlutý štít a držel
stuhu s arabským textem Federace arabských republik. Pro odlišení od jinak totožné egyptské
a syrské vlajky bylo pod stuhou ještě ohraničené pole s nápisem Arabská libyjská republika
v arabštině. Sokol byl symbolem kmene Kurajšovců a barvy na vlajce se vykládaly tak, že
červená je barvou boje a obětí za svobodu, bílá značí mír a černá chmurnou koloniální minulost.
Poměr stran vlajkového listu byl 2:3 (obr. 15) (15). Oficiální státní znak byl zlatý, shodný se
znakem na vlajce (obr. 16) (16). Podle některých zdrojů se užívala i varianta se štítem na hrudi
orla v barvách státní vlajky (17).

Na základě přijetí „Deklarace o ustanovení přímé vlády pospolitosti mas“ dne 2. března
1977 byl změněn dosavadní oficiální název Libye na Velká libyjská lidová socialistická
arabská džamáhíríija, ale ke změně státních symbolů nedošlo. Stalo se tak až o několik měsíců
později. Dne 17. listopadu 1977 zahájil egyptský prezident Anvar as-Sádát mírové rozhovory
s Izraelem, načež libyjská vláda ihned přerušila s Egyptem veškeré styky, odmítla uznat
egyptskou vládu jako zákonnou a přijala usnesení o změně státní vlajky, neboť vyvěšení
egyptských vlajek Izraelci v době Sádátovy návštěvy v okupovaném Jeruzalému klasifikovala
jako znesvěcení své vlajky. Na mimořádném zasedání libyjského Všeobecného lidového kongresu
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bylo přijato usnesení o zničení dosavadních libyjských státních vlajek kdekoli na světě a dne 19.
listopadu 1977 byly tyto vlajky na znameníprotestu libyjskými diplomaty v mnoha zemích světa
veřejně páleny. Hned nato byly na budovách libyjských zastupitelských i jiných úřadů
vyvěšovány nové vlajky, zelené, bez jakéhokoliv dalšího znamení. Unikátní monochromatická
vlajka, která zůstala v platnosti do současné doby, symbolizuje islám, tzv. Zelenou revoluci
a současně Zelenou knihu, ve které Kaddáfi vysvětluje principy libyjské revoluce (mimojiné zde
vyhlásil tzv. Třetí mezinárodní teorii, odmítající kapitalismus i vědecký komunismus). Poměr
stran vlajkovéholistu byl stanoven na 1:2 (obr. 17) (18).

Se změnou státní vlajky došlo i ke změně státního znaku. Z počátku byl používán znak,
který se v některých detailech lišil od podoby z federalistické vlajky. Sokol hledí na opačnou
stranu,tj. heraldicky vpravo, a má zcela odlišnou kresbu ocasních per. Olivové ratolesti jsou zcela
vypuštěny stejně jako ohraničené pole s nápisem pod stuhou. Sokol nyní stuhu nedrží, ale stojí na
ní, původní text Federace arabských republik byl nahrazen jiným textem. Štít na hrudi sokola
nesl panarabské barvy (červená, bílá, černá) (obr. 18), někdy byl zelený (19). Asi v roce 1980 byl
znak upraven tak, že odpovídal podobě znaku z let 1972 — 1977, ale byl zobrazován celý zelený,
přičemž sokol měl hlavu otočenou heraldicky vpravo, chybělo ohraničené pole s nápisem pod
stuhou a na stuze byl aktuální název státu, tj. Velká libyjská lidová socialistická arabská
džamáhíríja (obr. 19) (20). Zhruba od roku 1990 se podoba znaku ustálila tak, že byl
zobrazován celý zlatý, zelený zůstal pouze štít na hrudi sokola. Koncem 90. let minulého století se
v některých publikacích objevila pozměněná varianta státního znaku. Sokol je zlatý s černou
kresbou, hlavu má otočenu heraldicky vlevo, štít na hrudi a olivové větévky jsou zelené. Stuha je
stříbrná s černým nápisem (obr. 20) (21). V posledních letech je státní znak Libye zobrazován
opět v podobě ze začátku 90. let, tj. se sokolem s hlavou otočenou heraldicky vpravo. Nejčastěji
má zlatou kresbu a zelený štít na hrudi sokola (obr. 21) (22), na některých libyjských
internetových stránkách však lze spatřit i různě barevné varianty tohoto znaku.

V návaznosti na protesty proti stávajícím režimům v jiných arabských zemích začaly od
13. ledna 2011 demonstrace a protesty i v Libyi. Situace nakonec vyústila v otevřené povstání.
Symbolem odporu proti stávající vládě se stala státní vlajka Libyjského království z let 1951 -
1969. K prvnímu doloženému použití červené, černé a zelené trikolóry královské rodiny
vzbouřenci na půdě Libye došlo v tzv. „Den povstání“ organizovaný dne 19. února 2011
v Kyrenaice (23). Od 3. března 2011 se tato vlajka stala oficiálně vlajkou orgánu vzbouřenců,tzv.
Národní prozatímní rady (někdy se užívá název Národní libyjská rada), založené dne 27. února
2011 v Benghází. Ta se prohlásila za „jediného představitele celé Libye“ a zemi začala označovat
pojmenováním Libyjská republika. V zahraničí byla její vlajka poprvé oficiálně vyvěšena
v Paříži dne 10. března 2011, neboť Francie se stala prvním cizím státem, který uznal Národní
prozatímní radu za představitele libyjského státu. Z televizních záběrů a fotografií z Libye je
patrné, že se užívají nejen vlajky identické s vlajkou bývalého Libyjského království, ale i její
varianty se stejně širokými pruhy (obr. 22) i pruhy svislými (!) (obr. 23) (24). Kromě vlajky
užívá Národní prozatímní rada i svoji pečeť a emblém. Pečeť obsahuje půlměsíc, pěticípou
hvězdu a arabské nápisy Národní prozatímní rada a Libye, oddělené od sebe dvěma malými
pěticípými hvězdičkami (25). Emblém tvoří bílé kruhové pole se stylizovaným půlměsícem, třemi
černými vlnovkamia bílou pěticípou hvězdou s černou kresbou. Půlměsíc je tvořen třemi úzkými,
navzájem na sebe navazujícími, srpky v barvě červené, černé a zelené. Kolem pole je bílé
mezikruží (s černou kresbou a z vnější strany navíc s úzkým lemem) s černým opisem Libye
a Národní prozatímní rada v arabštině a angličtině, přičemž jednotlivé názvy jsou od sebe
navzájem odděleny černými tečkami (obr. 24) (26).

Občanská válka v Libyi v době vzniku tohoto článku (červen 2011) nadále pokračuje, a tak
otázka, pod jakými symboly se bude tato země ubírat do budoucnosti, zůstává zatím
nezodpovězena...

Odkazyaliteratura:
(1) F. Kurtožlu: Tůrk Bayraši ve Ay Yildiz, Ankara 1987, s. 58. a
Askeri Můze Bayraklar ve Sancaklar Koleksiyonu, Istanbul 2008, s. 18.
(2) F. Kurtošlu: Tůrk Bayraši ve Ay Yildiz, Ankara 1987, Sekil: 93 a
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http://flagspot.net/flags/ly trip.html
(3)  http:/flagspot.net/flags/ly trip.html
(4) F. Kurtošlu: Tůrk Bayraši ve Ay Yildiz, Ankara 1987, Sekil: 99, s. 126.
(5)  http:/flagspot.net/flags/tr ott19.html
(6)  http:/flagspot.net/flags/tr-ottom.html
(7)  http:/flagspot.net/flags/it-king.html
(8) např. http://www.rbvex.it/africapag/libia.html/tripo nebo

http://www.worldstatesmen.org/Libya.htm
(9)  http:/www.rbvex.it/africapag/libia.html/libia
(10)  http:/flagspot.net/flags/ly cyren.html a http://www.worldstatesmen.org/Libya.htm
(11)  http://flagspot.net/flags/ly 1951.html
(12) http://aes.iupui.edu/rwise/banknotes/libya/LibyaP24-HalfPound-L1963- donatedthf.jpg
(13) http://flagspot.net/flags/ly 1951.html1969
(14)|http://en.wikipedia.org/wiki/CoatofarmsofLibya
(15)|http://www.portalestoria.net/historical1w20flags%201.htm
(16)|http://www.portalestoria.net/historica1%20coats%200f420arms%20gm.htm
(17) L.Mucha- S. Valášek: Vlajky znaky zemísvěta, 1. vydání, Praha 1975, s. 96.
(18)  http://flagspot.net/flags/ly.html
(19) Vexilologie č. 35, Praha 1979, s. 599, 606.
(20)|http://www.flaggenlexikon.de/
(21) A.Brožek: Lexikon vlajek a znaků zemísvěta, 2.vydání, Praha 2003, s. 115.
(22) V.A. Sokolov: Meždunarodnyje simvoly gosudarstv, Moskva 2009, s. 257.
(23) Keesing's Report of World Events, 57, č. 2 (2011), s. 50309.
(24) např. http://www.naplesnews.com/photos/201 1/feb/23/285734/,

http://bigdaddymalcontent.blogspot.com/ a
http://www.denik.cz/ze sveta/kaddafiho-sily-prevzaly-iniciativu-v-syrii-a-jemen.html

(25) http://en.wikipedia.org/wiki/CoatofarmsofLibya
(26)|http:/www.ntelibya.com/

Vlaggen van alle Natien, Amsterdam 1862.
H.-U. Herzog: Flaggen und Wappen, Leipzig 1967.
W. Smith: Flags Through the Ages and Across the World, New York 1975.
L. Mucha — S. Valášek: Vlajky znaky zemísvěta, 1. vydání, Praha 1975.
L. Mucha — S. Valášek: Vlajky znaky zemísvěta, 2. vydání, Praha 1977.
L. Mucha — S. Valášek: Vlajky a znaky zemísvěta, 3. vydání, Praha 1987.
F. Kurtošlu: Tůrk bayraši ve ay yildiz, Ankara 1987.
V. Liščák — P. Fojtík: Státy a územísvěta, 2. vydání, Praha 1998.
A. Brožek: Lexikon vlajek a znaků zemísvěta, 2. vydání, Praha 2003.
Askeri Miůze Bayraklar ve Sancaklar Koleksiyonu, Istanbul 2008.
V. Liščák: Státy a územísvěta, 3. vydání, Praha 2009.
Vexilologie č. 27, Praha 1978.
Vexilologie č. 35, Praha 1979.
Flagmaster No. 131, York 2009.

Poznámky:
Toto pojednání se zabývá výhradněhistorií státních symbolů Libye a jejích historických zemí,
nikoliv jiných, byť byly státem (tedy osmanským sultánem, místními guvernéry apod.) používány.
Obrázky č. 1, 2 a 5 jsou vlastní kresby autora podle uvedených odkazů, obrázky č. 3 a 6 jsou
převzaty z http://flagspot.net/flags/, obrázky č. 22 a 23 jsou vlastní kresby autora podle fotografií
z uvedených odkazů, ostatní obrázky pocházejí ze zdrojů uvedených v příslušných odkazech.
Některé převzaté obrázky byly autorem elektronicky upraveny.
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Josef Hubka has dealt historical flags of modern Libya and its predecessors in this article. The
author illustrates the influence of historical colours of three historical parts - Tripolitania,
Cyrenaica, and Fezzan - on the newest symbol of this country. The earliest symbols of the towns
of Tripolis (Fig. 1) and Benghazi (Fig. 2) were depicted on a famous map of the Mediteranean
Sea and its surroundings from 1462 when both towns were under control of Tunis whilst the green
flag under Fig. 3 was hoisted above Tripolitania in 1551 after its capture by the Ottoman Empire.
However, in the period 1710-1835 the semi-independent Tripoli regency under Turkish
Oaramanli dynasty existed in Tripolitania and its flag (Fig. 4) ressembling merchant flags of
other neighbouring Ottoman domains was hoisted overits soil. After the Ottoman rule was fully
restored in Tripolitania, the modified old symbol of three crescenís was installed in two versions
(Fig. 5, Fig. 6). Then, the colonial powers governing Libya displayed their flags on its territory.
The first attempt to restore historical independence occurred in 1949 when the Emirate of
Cyrenaica was proclaimed under the flag as shown under Fig. 10. As a conseguence of this step
the Libyan tricolour — red, green and black — for a future independent federation has been
completed. The prominent position in the centre was given to the black colour representing the
royal dynasty of Sanussi on the flag of the independent and federated Kingdom of Libya
proclaimed on 24.12.1951 (Fig. 11). After the monarchy was overthrown in 1969, the Libyan
tricolour was replaced either by that ofArab revolution inspired by Gamal Abdul Nasser and his
Socialist followers in the pan-Arabic Baath party (Fig. 13, Fig. 15) or by plain-green flag of the
Green revolution led by Muammar Kaddafi (Fig. 17) since 1977. In the present time, we witness a
restoration of the historical Libyan colours either officially in horizontal (Fig. 22) or unofficially
in vertical (Fig. 23) arrangement.

NOVÉ VLAJKY
JIŽNÍ SÚDÁN
Dne 9. 7. 2011 vstoupila mezi nezávislé země světa jako 54. stát Afriky dosavadní autonomní oblast
Súdánské republiky Republika Jižní Súdán. Stalo se tak na základě rozhodnutí všelidového
referenda občanů dosavadní autonomní oblasti, kteří 9. - 15. ledna tohoto roku rozhodli většinou
98,83 % zúčastněných o odtržení 10 jižních států Súdánu od Súdánské republiky a vytvoření
samostatného a nezávislého státu s hlavním městem Juba. V souladu s rámcovou mírovou dohodou
mezi súdánskou vládou a bývalými rebely ze Súdánského lidového osvobozeneckého hnutí (SPLM)
z 9. 1. 2005 ústřední súdánská vláda vyhlásila již před konáním referenda svou připravenost
respektovat jeho výsledek, a to včetně oddělení autonomní oblasti, což také v zásadě dodržela.
Přeměna dosavadní autonomní oblasti v nezávislý stát se částečně promítla do symbolů tohoto
území. Státní vlajkou nového nezávislého státu zůstává vlajka autonomní oblasti, přijatá 9. 7. 2005
a pojednanájiž ve Vexilologii č. 140, s. 2702. Na základě návrhu politického byra SPLM ze 16. 2.
2011 (1) a schválení vládou 22. 3. 2011 (2) předložil technický výbor vlády pro otázky státních
symbolů dne 10. 5. 2011 parlamentu k projednání příslušný návrh zákona. Na jeho základě
Zákonodárné shromáždění 28. 6. 2011 na svém zasedání č. 24/2011 schválilo ve 3. čtení hlasy 81

poslanců proti 22 při 6 abstencích v rámci přijatých šesti „zákonů o suverenitě“i tzv. National Flag
Bill (2011), stanovící vlajku nového nezávislého státu. Jeho vlajku tvoří list o poměru stran 1 : 2
rozdělený na tři vodorovné pruhy — černý, červený a zelený — navzájem oddělené úzkými bílými
proužky o šířce odpovídající 1/19 šířky listu se světle modrým rovnostranným trojúhelníkem při
žerdi. Uprostřed trojúhelníka se nachází žlutá pěticípá hvězda, jejíž jeden cíp směřuje kolmo
k hornímu okraji listu (3). V tomto směru je proto třeba korigovat údaje o podobě vlajky, které jsme
dříve uveřejnili. Rovněž tak oficiální symbolika vlajky, jak je uvedená na webové stránce vlády
Jižního Súdánu, je poněkud podrobnější než námi dříve připomínaná. Černá barva představuje
africký lid Jižního Súdánu, zatímco bílá mír v Súdánu, který byl v zemi nastolen po mnoha letech
bojů a vyžádal si mnoha životů. Červená barva představuje prolitou krev odvážných bojovníků za
svobodu a spravedlnost, kteří padli během mnoha let konfliktu. Zelená představuje přírodní
bohatství a zemědělský potenciál země v podobě úrodné půdy a bujné rovníkové vegetace zdobící
krajinu Jižního Súdánu. Modrá barva symbolizuje řeku Nil, která je hlavním zdrojem života nejen
v jižním, ale i severním Súdánu až pojejí ústí v Egyptě. Hvězda připomíná jednotu států, na něž se
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dělí Jižní Súdán, a ukazuje cestu zemi i jejím občanům. Vlajka tak ztělesňuje jednotný národ
černých Afričanů spojených v boji za trvalý mír a blahobyt všech lidí Jižního Súdánu (4). Zmiňme
ještě neoficiální interpretaci žluté hvězdy, známé mezi místními obyvateli jako zlatá hvězda
betlémská, jako připomínku jejich převažujícího křesťanského vyznání (na rozdíl od islámu,
dominujícího severnímu Súdánu) (5). -jm-

Poznámky:
(1)|http://www.splmtoday.com/index.php?option=com contentécrview=articleécid=588:splm-

proposes-flag-name-and-currency-of-new-statec:catid=1 :latesté:Itemid=2
(2) internetové vydání Sudan Tribune, 23.3.2011
(3) Není bez zajímavosti, že jihoafričtí kolegové uvádějí polohu hvězdy odlišně, tj. otočenou

jedním cípem k hornímu rohu (viz Southern African Vexillological Association, Flag
Specification Sheet, South Sudan, No. SV-SD-010-02), stejně jako Bruce Berry 8.7.2011 na
FOTW  (http://source.flagspot.net/ss.html). Vlajka stakto orientovanou hvězdou byla
dokonce vztyčena i při ceremoniálu vyhlášení nezávislosti vhlavním městě Juba
(http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14092375).

(4)  http:/www.goss.org/ Při prezentaci návrhu státní vlajky v parlamentu předseda vládního
technického výboru a ministr parlamentních záležitostí Michael Mahuei Lueth potvrdil, že
její černá barva představuje identitu obyvatel Jižního Súdánu, bílá symbolizuje mír, červená
krev prolitou za osvobození země, zelená zemi bohatou na přírodní zdroje, modrý
trojúhelník připomíná vodu a rozvoj, zatímco hvězda ztělesňuje vizi dalšího rozkvětu
nového státu. i

(5) Martin Karner 18.7.2004 na FOTW (http://flagspot.net/flags/sd%7D.html/splm)

PRINCŮV OSTROV
V dubnu 2011 poprvé zavlála vlajka této autonomní oblasti Demokratické republiky Svatého
Tomáše a Princova ostrova. Stalo se tak při příležitosti oslav 16. výročí získání autonomního statutu
ostrova dne 29. dubna 1995.
Tento ostrov ležící v Guinejském zálivu (142 km“, cca 5 400 obyvatel vr. 2004) byl objeven jako
neosídlený 17. ledna 1471 portugalskými námořníky Pedrem Escobarem a Jožo Gomesem
a pojmenován San António na počest sv. Antonína Velikého, patrona tohoto dne; roku 1502 byl
podle portugalského prince, který financoval jeho osídlení, přejmenován na Princův ostrov (Z/ha do
Príncipe). Roku 1573 byl prohlášen portugalskou korunní kolonií, mezi srpnem a říjnem 1598 jej
však obsadili holandští námořníci ve snaze získat ostrov pro svou zemi. Vr. 1753 byl připojen
k sousednímu ostrovu sv. Tomáše a přeměněn na kolonii Svatý Tomáš a Princův ostrov (Sao Tomé
e Príncipe). Svýjimkou nizozemské nadvlády vletech 1641-1740 zůstaly oba ostrovy
v portugalském držení, od r. 1951 jako zámořská provincie Portugalské republiky. Nezávislost
získaly 12. července 1975 a Princův ostrov se stal jedním ze 7 okresů nově vytvořené Demokratické
republiky Svatého Tomáše a Princova ostrova, a to pod názvem Pagué. S ohledem na historické
i etnické zvláštnosti byl okres 29. dubna 1995 prohlášen autonomní oblastí (regiáo autónoma),
spravovanou Oblastním shromážděním (Assambleia Regional) s 55 členy a regionální vládou
(Governo regional).
Jak prohlásil její předseda José Cardoso dos Ramos Cassandra (1) při příležitosti skončení prací při
položení podmořského optického kabelu mezi ostrovem a sv. Tomášem, „končí období bezpráví
prostřednictvím izolace, marginalizace a periferizace naší komunity a jsou vytvářeny politické
podmínky pro spolupráci se zahraničím a lepší budoucnost ostrova“. Součástí vládního úsilí proti
izolaci ostrova byly i oslavy 16. výročí autonomie v sobotu 30. dubna 2011 v hlavním městě San
António, při jejichž příležitosti byla kromě hymny ostrova poprvé představena i vlastní vlajka
ostrova, jež byla uzákoněna v r. 2010 schválením nového politického a správního statutu ostrova
(2). Vlajku Princova ostrova (3) tvoří list rozdělený natři stejně široké svislé pruhy — zelený, bílý a
modrý — srozkřídleným ptákem uprostřed bílého pruhu. Svrchovanost republiky je vyjádřena
vložením jejího státního znaku do horního rohu; levý ze štítonošů (s hnědými ocasními péry), který
na státním znaku republiky zastupuje právě Princův ostrov, je pak symbolem ostrova vloženým
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doprostřed listu vlajky o poměru stran cca 2:3; k žerdi hledící pták, označovaný ve vexilologických
publikacích za místní druh holuba (4), zatímco ústava z 25.1.2003 o něm hovoří jako o sokolovi, je
šedé barvy s tmavšími letkami, červenýma nohama a hnědými ocasními péry. Symboliku barev se
nám zatím nepodařilo zjistit. -jm-

Poznámky:
(1)  http:/www.telanon.info/politica/2011/05/03/7040/principe-autonomo-ha-16-anos-ainda-

sente-se-marginalizado-e-injusticado/
(2) Tento statut (Estatuto Político-Administrativo da Regiáo da Ilha do Príncipe) o 134

článcích vstoupil v platnost 20.4.2010 podpisem prezidenta Demokratické republiky
Svatého Tomáše a Princova ostrova Fradigue de Menezese poté, co jej 14.4.2010 schválilo
Národní shromáždění republiky.

(3)  http://www.principe.st/index.php?option=com frontpagec:Itemid=1
(4) Complete Flags of the World, London: Dorling Kindersley Ltd., 1999, s. 93.

NOVÉ ZNAKY

JIŽNÍ SÚDÁN
Dne 28. 6. 2011 schválilo Zákonodárné shromáždění v rámci šestice tzv. „zákonů o suverenitě“
novéhostátu vedle státní vlajky, hymny,státní pečeti i jeho státní znak.

Zatímco znak či spíše pečeť autonomní vlády Jižního
Súdánu v období 2005 - 2011 představoval státní znak
Súdánu umístěný doprostřed bílého kruhového pole
opatřeného opisem v mezikruží, Republika Jižní
Súdán musela přijmout koncepčně zcela jinak
navržený znak. Emblém autonomní vlády, který
obsahoval vedle súdánského znaku i opis
GOVERNMENT OF SOUTHERN SUDAN (nahoře)
a zkratku GOSS (dole) v bílém mezikruží (obr. 1),
měl podle oficiálního výkladu připomínat píli, odvahu
a vlastenectví, z nichž vycházela autonomní vláda
Jižního Súdánu, jakož i představovat připravenost,
s nimiž jsou vláda a lidé Jižního Súdánu odhodláni
chránit svou zemi a národ (1). Funkci neoficiálního
státního znaku plnil v letech 2005 - 2011 i emblém
vycházející|z okolní východoafrické heraldiky,

poznamenané britským vkusem a koloniální tradicí (viz barevná příloha), který byl za autonomie
používán několika úřady a orgány místní vlády. Tvořil jej tradiční africký štít pokrytý státní vlajku a
podložený dvěma zkříženými kopími, který po stranách přidržují člunozobec velký a nosorožec
v přirozených barvách (hlavně černé, bílé a šedé). Štítonoši stojí na podnoží tvořeném místními
plodinami v zelené barvě a modrobílými vlnitými pruhy, představující toky Bílého a Modrého Nilu.
Znak je zespodu lemován nažloutlou, dvakrát přeloženou stuhou s mottem JUSTICE — EOUALITY
— DIGNITY (Spravedlnost, rovnost, důstojnost) (2). Tento neoficiální, o to však populárnější,
emblém však nebyl automaticky vyhlášen státním znakem nezávislé republiky.
V návaznosti na rozhodnutí politického byra vládnoucí politické strany SPLM jednat pouze
o návrhu státní vlajky, zatímco otázku státního znaku neřešit, vyzvalo 17. 3. 2011 ministerstvo
kultury a národního dědictví umělce a odborníky, aby navrhli různé symboly autority nového státu,
vč. státního znaku, a tyto návrhy zaslali zvláštní komisi ministerstva do 2. 4. 2011. Propozice
kpředkládaným návrhům stanovily, že státní znak by měl v podobě předkládaných návrhů
reprezentovat lid, krajinu, vodu, nebe, kulturu, přírodu, zvířectvo a ptactvo, faunu i flóru či unikátní
přírodní útvary Jižního Súdánu. Měl by vyjadřovat naši ostražitost v duchu dlouhého boje za
svobodu a nezávislost země, stejně jako představovat její identitu a jedinečnost. Umělecké

Obr. 1
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provedení předloženého návrhu musí být snadno převedeno na papír, látku, plast, dřevo či kov a
jeho barvy musí být charakteristické pro lid země a vyjadřovat duch jeho osvobození (3). Přijatý
návrh státního znaku (viz barevná příloha) tvoří vpravo hledící orlovec říční (Haliaeetus vocifer)
v přirozených barvách se žlutým domorodým štítem podloženým zkříženým kopím a rýčem na
prsou a dvakrát přeloženou bílou stuhu s novým mottem JUSTICE — LIBERTY — PROSPERITY
(Spravedlnost, svoboda, blahobyt). V pařátech drží žlutou stuhu s názvem státu REPUBLIC OF
SOUTH SUDAN. Při projednávání návrhu zákona o státním znaku (National Coat of Arms Bill
/2011/) ve vládě 29. 4. 2011 vysvětlil ministr kultury a národního dědictví Gabriel Changson Chang,
že komise vybrala za symbol nově zrozeného národa afrického endemita, orlovce říčního, protože
má dobrý zrak, kterým vidí do daleka, je velmi přesný v útoku na cíl a má dost silné pařáty na to,
aby svůj úlovek pevně uchopil, stejně jako křídla, aby s ním uletěl (4). K symbolice celého znaku
řekl v parlamentu 10. 5. 2011 předseda příslušného vládního výboru pro otázky státní symboliky a
ministr parlamentních záležitostí Makuei Lueth, že orel představuje sílu, houževnatost a vizi, tedy
atributy, po nichž nová země touží. Štít a kopí zase představují její ochranu (1). Webovástránka
jihosúdánské vlády (1) nakonec po vyhlášení nezávislosti uvádí, že orlovec, který žije běžně ve
většině oblastí Jižního Súdánu, symbolizuje vizi, sílu, houževnatost a vznešenost, zatímco tradiční
štít, kopí a rýč symbolizují odhodlání lidu bránit svrchovanost své republiky a tvrdě pracovat
kjejímu nasycení. Dne 21. 7. 2011 vyzval ministr spravedlnosti John Luk Jok obyvatelstvo k úctě
ke státnímu znaku a oběžníkem všem vládním institucím zakázal, aby jej používaly — stejně jako
jiné veřejné korporace — jako logo na svém hlavičkovém papíře, jak zapovídá článek 10/1 zákona
o státním znaku. Zákon dovoluje použití státního znaku výhradně na státní televizi, úředních
vládních publikacích, na hodnostních znacích a čepicích uniformovanýchsil státu a na budovách
vládních misí v zahraničí. Na své korespondenci jej smí používat pouze prezident, generální
tajemník rady ministrů a ministerstvo zahraničních věcí na dopisech vládám cizích zemí,
mezinárodním organizacím a zahraničním diplomatickým misím v Jižním Súdánu. Zákon rovněž
zapovídá a trestá znevážení znaku nebo předmětu, na kterém je vyobrazen, jeho použití jako
součásti obchodních ochranných známek nebo jiné zneužití k obchodní reklamě; zákon dokonce
postihuje zranění nebo zabití orlovce říčního, který tvoří základ státního znaku. Pro vexilology je
pozoruhodné, že tento zákon výslovně povoluje použití státního znaku na státní vlajce, a to se
zdůrazněním mna dopravních prostředcích prezidenta. Tím de facto upravuje prezidentskou
autostandartu (1). -jm-

Poznámky:
(1)  http:/www.goss.org/
(2)  http:/www.bing.com/images/search?g=coat+oftarms+oft+southern+sudanérview=

detailcid=F389A078096ADE31C0F51E13080D7D06C0B3B5264:first=301 £FORM=ID
FRIRdgpvt=coatr+of+arms+of+southern+sudan

(3)  http:/www.goss-online.org/magnoliaPublic/en/news.html
(4) South Sudan officially|recognises 191 years of struggle for freedom

(www.sudantribune.com/South-Sudan-officially-recognises, 38743)

RŮZNÉ

NA JARNÍM ZASEDÁNÍFLAG INSTITUTU
Pozvání na letošní jarní setkání vexilologů ve Flag Institutu (FI) využili i čtyři členové

ČVS - Jaroslav Martykán, Ladislav Hnát, Petr Exner a Vladimír Liščák. (Jsou zachyceni na
fotografii v tomto pořadí, když zcela vlevo stojí Geoff Parsons, předseda FI, a čtvrtý zleva je
Malcolm Farrow, president FI.) Konalo se 14. května 2011 v sídle Flag Institutu v Naval Clubu
v londýnské čtvrti Mayfair v těsném sousedství Hyde Parku. K našemu překvapení na budově
nevlála vlajka Flag Institutu; příčinou byl zlomený stožár. Že by bylo „something rotten in the
state of...“ ?
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Po registraci a neformálním setkání účastníků při kávě a čaji zahájil program předseda
Flag Institutu G. Parsons organizačními záležitostmi. Učastníky přivítal prezident Flag Institutu
kpt. M. Farrow. Odborné přednášky začal prof. N. Groom tématem „Union Jack a jeho velmi
nedávná historie“, v níž popsal příběhy britské vlajky. Po vystoupení se rozproudila diskuse
o podobě Union Jacku v případě vystoupení Skotska ze Spojeného království. Zazněly dvě
varianty: 1. Skotská modrá bude nahrazena velšskou zelenou. 2. Zůstane nezměněn, protože je
symbolem všeho britského i mimo území Británie Vzácným hostem jednání byl E. Pickels,
konzervativní poslanec a ministr pro komunity a místní správu. Je mj. odpovědný i za řádné
užívání vlajek anglických hrabství. Ve svém projevu se věnoval vlajce svého domovského
hrabství Essex. Další poslanec A. Rosidell, předseda Nadstranického parlamentního výboru pro
valky, aheraldiku, informoval o jeho činnosti v uplynulém roce.

Odpoledne začalo
přednáškou J. Batchelora,
výtvarníka, který navrhl 879
poštovních známek pro 45 států.
Hovořil o spolupráci s Flag
Institutem, která mu pomohla při

| tvorbě|známek s vexilologickou
tematikou, mj. pro Sv. Lucii.

E Odlehčení představovalo
| vystoupení J. Honeyho, vítěze

anglické kvízové soutěže Genius
2010, který vytvořil v kategorii
speciální předměty rekord na téma

„Vlajky světa“. Podělil se o své metody a zkušenosti a předvedl ukázky ze soutěže. Na můj dotaz
na lužickosrbskou vlajku odpověděl negativně s tím, že soutěž se týkala jen vlajek státních.
Obsáhlou přednášku o vzniku a užívání irské národní vlajky pronesl N. Weeks. Doplnil ji
ukázkami vlajek různých irských, zejména politických a vojenských, organizací.

Pak už následovala přednáška J. Martykána o vlajkách moravských krajů, kterou navázal
na svou přednášku o vlajkách českých krajů pronesenou na jarním zasedání Flag Institutu 2010.
C. Randall z Flag Society of Australia — jediný zahraniční účastník kromě nás - seznámil
posluchače s vlajkou Australské uhelné a železnorudné společnosti, která podobou připomíná
vlajku Evropské společnosti uhlí a oceli (CECA), použitými barvami pak vlajku australských
domorodců v obráceném pořadí (červená nahoře) s šesti žlutými hvězdami v každém pruhu, jejíž
stolní exempláře pak věnoval účastníkům. Nevyloučil, že by se pod touto hornickou vlajkou
mohla vytvořit jednotná Austrálie. Přednášku oživily karikatury z australského politického a
veřejného života. Po přestávce následovala přednáška P. Thompsona o materiálech pro výrobu
vlajek, která měla spíše technický charakter. Poslední přednášku pronesl V. Liščák na universální
téma o původu a užívání symbolu Grinacria (triskelionu, třínohy) a hlavy medúzy od starověku
po dnešek a zejména jeho užívaní na vlajkách Sicílie a historického Aragónskaaj.

Přednášky měly velmi dobrou úroveň s kvalitními zobrazeními. Jen nás zarazilo, že
všichni britští účastníci se věnovali výhradně domácím tématům. Při závěrečném pohoštění
vyzval účastníky k připomínkám a rozloučil se po obvyklém fotografování předseda Institutu G.
Parsons. L.Hnát

ZPRÁVAZ 24. MEZINÁRODNÍHO VEXILOLOGICKÉHO KONGRESU
V ALEXANDRII

Již pošesté se konal mezinárodní vexilologický kongres na severoamerickém kontinentu.
Ačkoliv měl podle některých materiálů proběhnout ve Washingtonu (a dokonce se jméno tohoto
města dostalo do názvu kongresu v podobě The Washington Flag Congress), ve skutečnosti
hostila účastníky kongresu Alexandria. Ta je vzdálena od Washingtonu, D.C., deset km a leží ve
státě Virginia.

3162



Tato skutečnost určitě nikomu nevadila, protože Alexandria je s Washingtonem spojena
rychlou podzemní dráhou a návštěva Washingtonu, resp. jeho muzeí, byla součástí kongresového
programu. O jeho sestavení se postarala Severoamerická vexilologická společnost, zatímco druhý
pořadatel (The Chesapeake Bay Flag Association) poskytl řadu dobrovolníků, kteří se snažili, aby
se účastníci cítili v Zednářském památníku Jiřího Washingtona jako doma. Tato budova údajně
inspirovaná majákem v egyptské Alexandrii měla vhodné místnosti nejen pro pořádání burz
vexilologických knih a jiných předmětů, ale i dostatečně velký sál pro přednášky, a jak se ukázalo
poslední den, i honosné prostory pro závěrečný banket.

Vraťme se však na úplný začátek, kterým byla tradičně registrace účastníků v předvečer
oficiálního zahájení 24. kongresu v neděli 31. července 2011. Na ni navázala recepce, která se
odehrála vhorním atriu hotelu Embassy Suites, kde byla většina účastníků ubytována.
Neformálně je přivítali organizátoři a předsednictvo FIAV. To si vzalo k srdci připomínku
vyslovenou na kongresu v Argentině před šesti lety, že řada vexilologů byla oceněna slovně, ale
nedostala žádné osvědčení, natož vyznamenání. A tak se na recepci v poněkud nedůstojné
atmosféře předala osvědčení v pěkných modrých deskách k Vexillonu, k ocenění za nejlepší
kongresovou přednášku a ktitulu Fellows of the Federation (k němu patřila i kazeta
s vyznamenáním a stužkou). I když se osvědčení vyrobila jen pro žijící vexilology, přeci jen jich
byl velký počet. Z přítomných je převzali mimo jiných i oba autoři této zprávy, za nepřítomné pak
zástupci vexilologických společností.

V pondělí 1. srpna ráno pokračovala registrace pro ty, kteří dorazili do Alexandrie se
zpožděním. ž T

Před
devátou
hodinou
začaly
skupinky
vexilologů
stoupat na
vrchol
kopce, na
němž byl
vroce 1922
vystavěn již
zmíněný
památník.
Mezi nimi
byli nejen
autoři|této
zprávy, ale i

tři jejich
rodinní příslušníci a Josef Hubka. (Na fotografii jsou zachyceni s prezidentem FIAV Michelem
Lupantem.) Vzhledem ktomu, že seznam účastníků kongresu sice čítal 188 jmen, ale přes
polovinu z nich žilo v USA, zastoupení českých vexilologů bylo mimořádně početné.

V tu dobu se venkovní teplota blížila ke 35 stupňům Celsia, a tak každý hledal místo ležící
aspoň zčásti ve stínu. Protože neobvykle velké horko mohlo ohrožovat zdraví především starších
účastníků (z tohoto důvodu nakonec na kongres nepřijel ani Whitney Smith), pořadatelé
operativně přesunuli zahajovací ceremoniál do vstupní dvorany. Po nástupu vlajkonošů s vlajkami
různých amerických organizací, měst a států, zahrání hymny FIAV a obvyklých proslovech
zakončených úderem kladívka byl kongres zahájen.

Po krátké přestávce, během níž byla přednášková místnost dozdobena nejen vlajkami
vexilologických společností, ale i osobními vlajkami některých účastníků, začal maratón
přednášek. Celkem jich bylo předneseno ve čtyřech dnech a dvanácti blocích šestatřicet. Všechny
kromě jediné zazněly v angličtině. Jedinou výjimkou bylo vystoupení francouzského vexilologa
Patrice de la Condamine, který hovořil ve své mateřštině o vlajkách mezinárodních jazyků tak
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poutavě, že mu předsednictvo FIAV přiřklo cenu za nejlepší přednášku. Podobné ocenění,
udělované ale skupinou amerických výrobců vlajek a spojené s šekem v hodnotě 250 dolarů,
putovalo pochopitelně do rukou Američana (mezi dosavadními třiatřiceti držiteli Driver Award
najdeme jen jediného Evropana — dr. Arnolda Rabbowa). Převzal je Kenneth Hartvigsen za
originální zpracování tématu násilností v občanské válce v souvislosti s prapory zobrazenými na
obálkách partitur v 19. století.

O vlajkách a praporech užívaných v Americe hovořila řada řečníků včetně jednoho
z autorů těchto řádků (Aleše Brožka). Ten seznámil přítomné nejen s prapory, které užívali čeští a
slovenští dobrovolníci v Americe před plavbou na evropská bojiště 1. světové války, ale i

s vlajkou, kterou Milan Rastislav Štefánik navrhl v USA ještě než odplul do Japonska, a
s vexilologickou publikací, kterou sestavila O. Masaryková ve Washingtonu v roce 1918.

Z přednášek, na které se bude ještě dlouho vzpomínat, lze jmenovat analýzu vlajek
chorvatských politických stran proslovenou Željkem Heimerem nebo rozbor vlivu námořnictví na
podobu vlajek kanadských měst ležících u Atlantického oceánu provedený Robem Reasidem.
Českým vexilologům bylo blízké vystoupení Jeleny Borošak-Marijanovié o symbolech
sokolského hnutí v Chorvatsku do roku 1914. Poutavá byla zpráva Michela Lupanta o jeho cestě
po Mikronésii, na níž se mu podařilo vyfotografovat mimo jiného vlajky obcí ve státě Truk.
Vlajkami politických stran se zabýval i Marcus E. V. Schmůger a svou přednášku zpestřil
ukázkami skutečných vlajek sanmarinských politických stran, které si přibalil do kufru.

K předvádění originálních praporů došlo také v polední přestávce 4. srpna. Natáčela je
televizní kamera, protože se jednalo pro Američany o mimořádný okamžik. Americký sběratel
praporů Ben Zaricor totiž dovezl na kongres nejvzácnější exponáty své sbírky. Ta obsahuje 3500
praporů a vojenských symbolů, za něž během čtyřiceti let utratil již několik milionů dolarů.
Účastníkům nejprve ukázal vlajky amerických prezidentů užité při inauguracích, v případě vlajky
Johna F. Kennedyho pak tu, co vlála na motorce doprovázející prezidenta, když byl na něho
spáchán atentát. Představil i plukovní praporky užívané po smrti generála Custera, jediný známý
americký prapor, na němž bylo vyšito sedmnáct pruhů, a britský prapor, který byl použit v bitvě
o Trafalgar a který nedávno koupil v aukci v Londýně, když přeplatil britské ministerské nákupčí.

Odpoledne zaujala přednáškou o vlajkách na Měsíci Annie Platoff, která je letošní
držitelkou ceny Vexillon, a také iniciativou za vytvoření mezinárodního vexilologického rejstříku
(VexIndex) a digitální knihovny NAVA.

Řada originálních vlajek a praporů čekala na účastníky kongresu i v depozitáři Muzea
americké historie ve Washingtonu. Tam zavítali v rámci středečního výletu. Dříve, než se do
muzea dostali, si prohlédli expozici věnovanou Hvězdnatému praporu, který inspiroval vznik
americké hymny. Muzeum opatruje originál, který překvapí svou velikostí (zaplnil by větší
místnost). Nedochoval se však celý, protože se nezabránilo tomu, aby si v 19. století z něho
Američané odtrhávali kousky jako suvenýr. Vystaven je i elektronický obraz praporu pod
dotykovou obrazovkou, která umožňuje, aby se zájemce dozvěděl více o tom, jak byl prapor
vyroben, kdo jej vyrobil (Mary Pickersgillová s pomocnicemi) aj. Expozice byla pro účastníky
o to zajímavější, že předchozího dne měla textilní restaurátorka Smithsonians Suzanne Thomassen
Kraus přednášku cele věnovanou příběhu této vlajky a průběhujejího restaurování.

Speciální exkurze pro vexilology nesla název „v zákulisí muzea“a skládala se z návštěvy
dvou muzejních pracovišť. V konzervátorské dílně v suterénu proběhla diskuse nad Butlerovým
praporem o tom,jak jej opravit a zachovat pro další generace. Tento americký prapor byl nalezen
v New Orleans, měl jen 32 hvězd a z větší části byl již rozpadlý. V depozitáři ve vyšším poschodí
využili muzejní pracovníci přítomnosti vexilologů, aby jim pomohli identifikovat některé
exponáty. V muzeu totiž právě probíhá jejich inventarizace a přemisťování do vhodnějších
schránek.

V předvečer výletu do Washingtonu proběhlo zasedání Mezinárodní federace
vexilologických společností. Zúčastnili se ho zástupci 35 členů federace z celkového počtu 52
společností. Skutečných zástupců bylo ve skutečnosti mnohem méně, protože z některých
vexilologických společností nedorazil do Washingtonu nikdo a místo toho zaslal písemné
pověření. Po jejich ověření a dalších administrativních opatřeních byl schválen zápis z posledního
jednání FIAV v Jokohamě a poté podalo předsednictvo zprávy o činnosti za poslední dva roky.

3164



rvZ nich byla nejzajímavější informace Michela Lupanta o jeho cestě do devatenácti zemí na
čtyřech kontinentech, aby podpořil rozvoj vexilologie. Údajně vznikly již vexilologické
společnosti v Bulharsku, Egyptě, Maroku a Nigérii, ale přihlášku do FIAV dosud nepodaly nebo
podaly až po uzávěrce. Naproti tomu vůči Státní heraldické radě při gruzínském parlamentu,
Nadaci Vlaggenparade Rotterdam a Makedonskému heraldickému sdružení nebyly námitky a po
hlasováníse staly 53. až 55. členem FIAV.

Státní heraldická rada při gruzínském parlamentu (SCHG) byla zřízena rozhodnutím
parlamentu dne 29. února 2008 jako nástupkyně
prezidentské komise zroku 1994. Předsedou rady je
filmový režisér a bývalý poslanec Eldar Shengelaia,
místopředsedou Mamuka Gongadze, autor současného
státního znaku Gruzie. Radu na zasedání FIAV
zastupovala Tamta Melelashviliová. SCHG se zabývá
národními symboly, ve spolupráci s heraldiky, právníky a
výtvarníky vytváří vlajky a znaky měst. Pořádá výstavy a
semináře v regionech, aby seznámila obyvatele s pravidly
pro tvorbu vlajek a znaků. O činnosti rady je možno
získat informace na jejích webových stránkách www.heraldika.ge (gruzínsky a anglicky). Jako
svůj symbol používá rada znak odvozený z vlajky Gruzie. Stříbrno-červeně čtvrcený štít s
červeným středovým křížem. V jednotlivých polích jsou tlapaté kříže (kříže Bolnisi) opačných
barev. Vlajku tvoří červený vexilologický kříž s rameny širokými pětinu šířky
listu. Horní žerďové a dolní vlající pole jsou bílá, zbývající|červená
oddělená od kříže bílým lemováním širokým desetinu šířky pole. Ve všech polích tlapaté kříže
opačných barev. Poměršířky k délce listu je 2:3.

Nadace Vlaggenparade Rotterdam (SVPR) je společně snadací Vlaggenmuseum
Nederland (SVN) nástupcem nadace Vlaggenmuseum Uen (SVR) založené v roce 1997.
Obě nadace vznikly 26. listopadu 2007. SVN se stala -

členem FIAV již na minulém kongresu v roce 2009 (viz
Vexilologie:č. 153). Jejím hlavním cílem je
shromažďování a vystavování vlajek a praporů formou
jejich hromadného vyvěšení (Flag Parade) v Nizozemí.
Nadace informuje o své činnosti na internetových
stránkách www.vlaggenparade.nl (holandsky, anglicky).
Jejím ředitelem je Tom Bokhout. Nadace používá vlajku
v podobě bílého listu se dvěma trojúhelníkovými poli, L.

červeným a modrým, se základnou v první, resp. třetí třetině žerďového okraje a s vrcholy
v první, resp. druhé třetině vlajícího okraje. Ve středu vlajky je umístěno logo nadace, slova
„STICHTING Vlaggen“ jsou červená a „parade ROTTERDAM“ modrá. Poměr šířky k délce listu
je 2:3.

Makedonské heraldické sdružení (MHZ) bylo založeno ve Skopji 15. srpna 2003. Jedná se
o občanské sdružení spojující zájemce o heraldiku a vexilologii
v Makedonii. MHZ se zabývá popularizací heraldiky a příbuzných
disciplin, studiem makedonské heraldiky a podílí se na tvorbě
znaků, vlajek a vyznamenání. Vede heraldický registr, zabývá se
vzdělávací a publikační činností. Jeho předsedou je Jovan Jonovski.
Sdružení vydalo od roku 2005 pět čísel zpravodaje Makedonský
herold, která je možno stáhnou v elektronické formě z webových
stránek|sdružení|na adrese|http://www.heraldika.org.mk
(makedonsky a anglicky). Zpravodaj je také cele dvoujazyčný.
Kromě znaku sdružení používá i heraldickou vlajku v podobě
červeného listu s bílým mořským koněm přidržujícím předníma nohama žluté pero překřížené
žlutým heroldským žezlem. Poměr šířky k délce listu je 1:1. Jako stolní vlaječka se používá i ve
svislé poloze, kdy je však figura pootočena tak, aby byla hlavou nahoru, a s poměrem stran 1:2.

3165



Na zasedání FIAV bylo s uspokojením konstatováno, že již vyšel sborník přednášek
z posledního kongresu. Potíže přetrvávají s přípravou sborníku z ottawského kongresu konaného
před 30 lety, protože chybí texty devíti přednášek (texty dalších jedenácti byly mezitím otištěny
ve Flag Bulletinu a NAVA News). Vexilologickým společnostem bylo zároveň doporučeno, aby
se zapojily do vytváření bibliografické databáze vexilologické literatury VexIndex. Na závěr bylo
zvoleno předsednictvo FIAV ve staronovém složení.

Ačkoliv se schůzka členů internetové diskusní skupiny Flags of the World nedostala do
oficiálního programu kongresu, přesto proběhla. Na níjejí ředitel Rob Raeside připomněl, že na
začátku letošního roku zemřeli dva významníeditoři - Jarig Bakker a Dov Gutterman. Zejména
skon prvně jmenovaného je pro českou vexilologii významnou ztrátou, protože tento Frís měl na
starost editování té části webu, kde jsou informace o vlajkách nejen Nizozemí a Německa, ale i
České republiky, Slovenska a Polska. Skupina proto hledá další editory, aby se odstranilo
zpoždění s vystavováním vexilologických informací došlých jeho členům na web. Je také vděčna
za upozornění na chyby.

Zpestřením kongresového programu byla aukce několika vlajek a praporů. Zájemci si
mohli koupit například vyšívanou rozměrnouvlajku 24. mezinárodního vexilologického kongresu
(viz barevný obrázek v příloze). Byla vybrána ze sedmadvaceti návrhů. Její autor Australan Tony
Burton z Nového Jižního Walesu původně navrhl hvězdy žluté. Protože však modro-žlutý motiv
odpovídal spíše barvám FIAV než hostitelské země, výběrová komise barvy hvězd upravila.
Grafickou podobu modifikovaného návrhu vytvořila Peggy Rose. Bílé hvězdy v modrých polích a
červené v bílých reprezentují Spojené státy americké a jejich hlavní město — Washington, D.C.
Jejich celkový počet odpovídá pořadovému číslu kongresu. Modrá a bílá stejně jako čtvrcený list
jsou odvozeny z vlajek států Maryland a Virginia, jejichž území obklopuje Kolumbijský distrikt.
Použití hvězd symbolizujících číslo kongresu vytváří - další symbolické spojení mezi
vexilologickým kongresem a hostující zemí i městem.

Závěrečný banket 5. srpna byl skutečnou tečkou za touto vexilologickou událostí. Na něm
si mnozíslíbili, že přijedou na jubilejní 25. mezinárodní vexilologický kongres. Konat se bude 5.

č. 9. srpna 2013 v Rotterdamu, což není tak daleko, aby se ho mohla opět zúčastnit větší skupinka
echů.

V sobotu, den po oficiálním zakončení kongresu, uspořádali organizátoři pro účastníky,
kteří měli zájem, ještě exkurzi do Námořní akademie Spojených států v Annapolisu. Tam bylo
možno shlédnout historické vlajky ukořistěné v námořních střetnutích počínaje válkou za
nezávislost. V muzejní expozici byly také originály vlajek použitých při významných událostech,
které se udály v historii amerického námořnictva. Aleš Brožek — Petr Exner
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