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JAROSLAV MARTYKÁN

SOMÁLSKO: ISLÁMSKÁ VLNA

2009-2011

V návaznosti na informace z VEXILOLOGIE č. 154 bychom rádi pojednali o dalším politickosprávním vývoji v Somálsku, východoafrické zemi zmítané válečnými rozbroji ještě 20 let poté,
co byla svržena poslední ústřední vláda schopná kontrolovat celé území. Skončili jsme tím, že
po dočasném potlačení vlády islámských soudů zákrokem mezinárodních mírových sil Etiopie
a Africké unie AMISOM v prosinci 2006 se islamistické guerillové organizaci aš-Šabáb podařilo
v období let 2007-2008 obnovit moc náboženských sil v zemi takovou měrou, že nejenže přímo
ovládly rozsáhlá území na jihu země, ale dokonce infiltrovaly i politické vedení prozatímní federální vlády, která dnes ovládá pouze úzký pruh území kolem hlavního města.

Milice aš-Šabáb (Harakat aš-Šabáb al-Mudžáhidin neboli „Hnutí snažící se mládeže“) se proto
postavily jak proti mírové smlouvě z ledna 2009, kterou v Džibuti uzavřela prozatímní vláda
sopoziční kmenovou Aliancí pro znovuosvobození Somálska, tak proti svému bývalému nejvyššímu představenému ze Svazu islámských soudů a umírněnému klerikovi Sheikh Sharifu Sheikh Ahmedovi, na kterém se obě smluvní strany shodly jako na novém prezidentovi. Na rozdíl
od něj aš-Šabáb odmítá federální uspořádání státu na etnickém a územním principu, ale usiluje
o vytvoření unitárního Islámského emirátu Somálsko, spravovaného na principech práva šaría.
Kromě čtyř oblastí centrálního Somálska (Mudug, Galguduud, Hiiraan, Střední Shabelle) pod
jeho vliv spadalo i šest oblastí jižního Somálska, tvořících bývalé autonomní Jihozápadní Somálsko (Baay, Bakool, Dolní Jubba, Střední Jubba, část Geda a Dolní Shabelle), takže plány místních kmenových náčelníků na vytvoření autonomních států Gedolandu a Státu federovaného
venkova, jak jsme se o nich i jejich připravovaných symbolech zmiňovali posledně, skončily zatím „u ledu“. Poté, co se etiopské jednotky stáhly 26. ledna 2009 ze země, začal aš-Šabáb vojenské tažení proti bývalému spojenci Sheikh Ahmedovi a jeho Svazu islámských soudů a ozbrojeným silám vlády a Aliance, ovládajícím celé střední Somáleu
sko až ke Galmudugu a většinu jihu, zatímco aš-Šabábu patřily jen oblasti Baay a Dolní Shabelle. V průW/N/W
běhujara 2009 se vojska islamistů zmocnila celého jihu
azřídila své hlavní velení v přístavu Kismaayo. Do července 2009 pakve spolupráci se svým spojencem HizOBR. 1
bul-Islámí obsadila většinu území ovládaného Svazem
islámských soudů a zatlačila naústupi bojovníky jeho sunnitského spojence. V prosinci 2009 byly
územní zisky islamistů ovlivněny rozbroji v jejich vlastním táboře, které iniciovalo hnutí Milatu
Ibrahim. To se projevilo v dočasném postupu sunnitských sil, které zatlačily v březnu 2010 aš-Šabáb zpátky najih, odkud se však po pár měsících vrátil a do konce roku 2010 obsadil území, která
v zásadě ovládá dodnes. S výjimkou území kontrolovaného na jihu keňskými ve středu země
etiopskými intervenčními vojsky, která v druhém pololetí 2011 vstoupila do země, aby poskytla
pomoc vládní armádě i mírovým silám AMISOM. Nad úřady oblastí spravovanými aš-Šabábem
vlaje jeho tzv. správní vlajka (oBR. 1) s černými nápisy na bílém listu, resp. bílými na černém kruhovém poli uprostřed, zatímco jeho jednotky postupují pod válečnou vlajkou, na níž jsou černá
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bílá barva prohozeny.' Vlajka hnutí je variantou tzv. černé vlajky džihádu (tu používal Svaz islámských soudů v letech 2006-2009, viz VEXILOLOGIE č. 154, s. 2998), kdy horní řádek představuje první verš šahády (vyznání víry) Lá iláha illá'Ilah (Není božstva kromě Boha), zatímco
druhý její verš je nahrazen tzv. Mohamedovou pečetí, kterou prorok pečetil dopisy svým následovníkům a nesoucí na kruhovém poli text Muhammad rasúl“lláhi (Mohamed
posel Boží).
Podle slov velitele aš-Šabábu šejcha Muchtara Robow Ali Mansúra na slavnostní přehlídce vojsk
milicí 1. ledna 2010 vlajka představuje islám.*
a

—-

je

Vedle další radikální islamistické organizace HizbulIslámí, která byla podporována z Eritreje, považovala
džibutskou smlouvu za zradu, usilovala o odchod zahraničních vojsk ze země a která zanikla sloučením s aš-Šabábem v prosinci 2010, působí v Somálsku ještě jedna
náboženská síla. Za umírněnou složku politického islámu je považována súfíjská sekta Ahlu-Sunna Wal-JaOBR. 2
ma'a (ASWJ). Ta se v prosinci 2008 zapojila do bojů na
straně federalistů a v lednu 2009 vytlačila síly aš-Šabábu z okolí měst Guri-Eil a Dhusa Mareb v centrální oblasti Galguduud, kterou záhy celou obsadila. V prosinci 2009 v bojích s aš-Šabábem postupujícím z jihu ASWJ zcela nahradila spojenecké síly Aliance i v sousední oblasti
Dolní Shabelle a na severu Hiiraanu a Baakolu; stala se tak poslední hrází proti pronikání radikálů. Od března 2010, kdy ASWJ vstoupila do prozatímní vlády, však pod soustředěným tlakem
aš-Šabábu a jeho spojenců z Hizbul-Islámí byl vliv sekty postupně omezován na sever Galguduudu, kterému vládne dosud. Území ovládané sektou, jehož centrem je Abuwag a nejvyšším představitelem hlava státu Šejch Omar Šejch Muhammad Farah, vystupuje pod její vlajkou, kterou
tvoří zelený list s úplným červeným lemem. Uprostřed se nachází sevřený ležatý půlměsíc obrácenýcípy vzhůru a mezi nimi hvězda, vše žluté. Po stranách půlměsíce jsou dvě slova žlutého nápisu Alláhu Akbar (Bůh je velký), nad ním pak bílá šaháda (oBR. 2); religiózní symbolika vlajky
je zřejmá na první pohled.*

Další osamocenou baštou federalistů na jihu Somálska byl Jubaland, vytvořený v závěru roku 2010 vseverní části oblasti Gedo zastánci modelu samosprávného Puntlandu jako autonomní součásti federalizovaného Somálska. Za podpory sousední Keni, která
měla zájem na vytvoření nárazníkové zóny v oblastech ovládaných islamistickým aš-Šabábem, se tady
OBR. 3
konstituoval 10. listopadu 2010 relativně autonomní
stát (Maamul Goboleedka Jubbaland) s hlavním městem Doolow Bay na horním toku řeky Juba.
Tzv. Jubalandská iniciativa si za svůj symbol vybrala vlajku „druhého“ Jubalandu, vytvořeného
vlednu 2006 v okolí přístavu Kismaayo přívrženci tzv. Juba Valley Alliance (JVA), kteří přehodnotili své rozhodnutí z 18. června 2001 připojit se k prozatímní federální vládě a obnovili autonomní Jubaland. Tento tzv. druhý Jubaland trval méně než rok, když jej ozbrojenci Svazu islámských soudů dobyli 24. září 2006, kdy bez jediného výstřelu vstoupili do Kismaaya. Zatímco však
vlajku z roku 2006 tvořil list rozdělený na dva nestejně široké svislé pruhy modrý žerdový a ze—-
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lený vlající s bílou hvězdou uprostřed modrého pole, vlajka současného Jubalandu (oBRx. 3) kněmu
přidává bílou šahádu při horním okraji zeleného pole.* Ačkoliv původní jubalandská vlajka z roku
1998 vyjadřovala spojením červeného a zeleného svislého pruhu jednotu kmenů Digil a Rahanwein v tomto společném autonomním státě a bílá hvězda uprostřed vyjadřovala prioritu somálské jednoty nad oběma kmeny, tato vlajka vyjadřuje prioritu společného federálního státu nad
náboženstvím, zvýrazněným v nejnovější variantě doplněním šahády.

V

Jubaland by se měl spolu se zbytkem oblasti Gedo, jakož
W
i oblastmi Dolní a Střední Jubba, které tehdy ještě ovládal
aš-Šabáb, stát součástí většího autonomního Somálského
B
státu Azania (Dawlad Goboleedka Azaaniya, Azania State
of Somalia) s 1,3 miliony obyvatel a střediskem správy
R
v Kismaayu. Nový stát po sedmidenním jednání politického exilu v keňském Nairobi vyhlásil 3. dubna 2011 jeho
OBR. 4
právě zvolený prozatímní prezident, profesor Mahamed
Abdi Mahamed „Gaandi“. Dočasným sídlem jeho vlády byla původně enkláva kolem města Doobley při hranicích s Keňou; říjnová kampaň Keni proti milicím aš-Šabáb vedla k faktickému ustavení tohoto státu, byť zatím ještě ne v plánovaných hranicích. Vlajka a znak Azanie jsou patrně
stanoveny v nové ústavě o 81 článcích, přijaté 30. března 2011, byť se ceremoniál vyhlášení nového státu odehrál pod somálskými státními symboly. Známe pouze podobu vlajky, tvořené třemi
vodorovnými pruhy — bílým, modrým a červeným (oBR. 4)*, o její symbolice zatím nic nevíme.
Nárok na území Dolní a Střední Jubby však již
17. února 2011 oznámil v saúdskoarabské Džiddě vyhlášený poloautonomní Stát Udubland (Maamul Goboleedka Udubland, Udubland State), který má kromě
W/B/W
nich zahrnovat i oblast Dolní Shabelle; její středisko
V
Merca se má stát hlavním městem nového státu. Po stažení se milic aš-Šabábu z okolí Mogadiša v srpnu 2011
OBR. S
i
do
štáb
udublandského prezise
Merky přestěhoval
denta Ibrahima Abdullahi Addowa. Zřejmě dobře sponzorovaný projekt nového státu představil
na svých webových stránkách i jeho vlajku, kterou tvoří tři vodorovné pruhy - červený, bílý a zelený — se světlomodrým žerdovým klínem v prostředním bílém a poněkud širším pruhu sahajícím do % jeho délky a nesoucím bílou hvězdu, jejíž jeden cíp směřuje k vlajícímu okraji (oBR. 5).“
Na podporu ofenzívy sil ASW) na pozice aš-Šabábu a Hizbul-Islámí v oblastech Hiiraan a Gedo
v červnu 2010 byla v hlavním keňském městě Nairobi 13. července 2010 vyhlášena zástupci
kmene Hawadle, kteří zde zorganizovali konferenci jeho příslušníků, exilová administrativa somálské oblasti Hiiraan (Hiiraan Regional Government
Somalia), známá i jako tzv. Hiiraanský
stát v čele s prezidentem doktorem Mahamuudem Abdi Gaabem. Již v listopadu 2010 se však ozbrojenci ASW) stáhli na území, které ovládají dosud, a naděje na udržení profederální enklávy
vislamistickém středním Somálsku skončily. Od ledna do března 2011 sice autonomní Hiiraanský stát se střediskem ve městě Ferfer na etiopské hranici existoval, v polovině března byl však
obsazen aš-Šabábem. Poslední den roku 2011 etiopské jednotky, které do země vstoupily 19. lis-

of

VEXILOLOGIE č.164

3222

topadu 2011 na pomoc prozatímní vládě, obsadily město Beledweyne a Hiiraanský stát byl obnoven. Na své vlajce Hiiraan deklaroval oddanost federaci je jí světle modrý list s bílým žerďovým klínem a velká bílá hvězda ve vlající části mírně posunutá k hornímu okraji listu. Uprostřed klínu jsou dvě modré palmy vyrůstající ze
společného pažitu (oBR. 6)." Stromy připomínají dvě oblasti, na jejichž území stát existoval,
WB
bližší symbolika vlajky nám však známa není.
B/Ww

-

Obdobnou iniciativou byl Stát Střední Somálsko (Dowlad Goboleedka Bartamaha Soomaaliya, Somali Central State), známý také jako

OBR. 6

Bartamahaland. Dne 30. května 2010 jej v britském Leicesteru vyhlásila skupina exulantů ze západních částí oblastí Galguduud a Galmudug,
které v té době ovládaly síly profederalistické sekty ASW), resp. neutrálních kmenů Západního
Galguduudu. Vedeni kmenovým předákem Mahamedem Haashi Abdim „Arabeyem“ navrhli autoři výzvy připravovanému státu vlajku i státní znak. Vlajku měl tvořit modrý list s bílým půlměsícem, nakloněným k hornímu cípu, a bílou hvězdou, jejíž dva cípy spočívají na imaginární spojnici obou vrcholů cípů půlměsíce. Při dolním okraji je
černý anglický (!) nápis Somali Central State; prakticky
se však používala vlajka bez nápisu (oBR. 7). Státní znak
JA
Středního Somálska (oBR. 8) tvořil v kruhovém zeleně
W8
Jemovaném poli realistický výjev s písečnou savanou se
stromem v přirozených barvách v popředí pod modrým
nebem s bílými obláčky. Pod diskem byl na žluté stuze
černý nápis DOWLAD GOBOLEEDKA BARTAMAHA S00MAALIYA, zpoza stuhy vychází na každé straně po jedné
vavřínové větévce s 11 lístky (vše zelené); zelená jsou rovněž tři písmena S, C a S ve vrcholech
myšleného trojúhelníku umístěného uvnitř kruhového pole.* Když se však v prosinci 2010 pod
tlakem islamistů z jihu stáhla vojska ASWJ do okolí svého střediska Dhusa Mareb a obsadila i dosud neutrální oblast Západního Galguduudu, jehož území mělo být srdcem Středního Somálska, naděje na jeho reálné vyhlášení vzaly za své. A to přestože na konferenci diaspory v Nairobi
18. prosince 2010 byl Arabey představen jako jeho první prezident.
Informace o jeho ustavení přímo na somálském území vlednu 2011
se později ukázaly jako mylné; během roku 2011 se navíc rozmohly
spory o kontrolu nad jeho územím, které si nárokovaly i ASW), Galmudug a Ximan. Tento stav platil i k datu uzávěrky tohoto článku

o

vúnoru 2012.
Stejného charakteru bylo vyhlášení autonomní oblasti Somálský
stát Mareeg (Maamul Goboleedka Mareeg, Mareeg State of Somalia),
které proběhlo 27. března 2011 vlondýnském hotelu Holiday Inn za účasti cca tisíce příslušníků
klanu Abgaal kmenového společenství Hawiye, které občanská válka vyhnala do exilu. Na americkém kontinentu byla tato iniciativa představena 24. dubna 2011 v Torontu, kde žije 80 tisíc somálských emigrantů. Zakladatelé nového státu doktor Mohamed Haji Ali Mohamed a doktor
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při
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Abdirahman Mohamud Ahmed
jeho
vyhlášení poukázali na to, že prozatímní
vláda je slabá na to, aby obnovila mír a poW/B
w
řádek v celé zemi, a tak se musejí jednotlivé oblasti samy postarat o jejich nastolení.
Cestou k tomu je vyhlášení jejich samostatnosti v rámci federativního Somálska.
OBŘÍ
Ústava nového autonomního celku, který
se rozkládá na severu středního Somálska na 200km pobřeží oblasti Galguduud, jehož prezidentem byl zvolen Dayib Mohamud Sheikh-Ahmed jež dosud ovládají síly aš-Šabábu, byla schválena v Londýně 27. března 2011 a stanovila mj. administrativním centrem autonomie město Elder, jakož i vlajku nového státu (oBR. 9). Tu tvoří list rozdělený na tři vodorovná pole - světlomodré, bílé a zelené s modrým žerďovým klínem sahajícím do třetiny délky listu s bílou hvězdou uprostřed. Modrá barva na vlajce představuje jednotu, bílá mír a zelená naději pro občanskou válkou zmítané Somálsko.

a

—-

zv

W/BNa území oblasti Galguduud byly ostatně v roce 2011
vytvořeny další dva nové secesionistické státy. Nejprve
V
12. dubna 2011 kmenoví náčelníci z okresů Eldere, Wahweyn, Galad a Bilaguban při pobřeží této oblasti i souB+
sední nově vytvořené oblasti Mud vyhlásili po roce porad
místních kmenů Stát Bila-Ouban (Maamul Goboleedka BiOBR. 10
la-guban, Bilaguban State), který uznává prozatímní somálskou vládu a je ochoten s ní spolupracovat. Jeho výkonné orgány
zřejmě i symbolika měly být
stanoveny později; dosud o tom však nemáme zpráv. Dne 23. září 2011 byl v Londýně zástupci
tradičních kmenových náčelníků z vnitrozemní části oblasti Mud, jakož i příslušníky společenských a politických skupin místních kmenů a jejich evropskou diasporou vyhlášen autonomní
Stát Gal-Hiran a Haradhere (Maamul Gobolcedka Gal-Hiraan iyo Xaradheere, Gal-Hiran and Haradhere State), jehož prezidentem byl současně účastníky konference zvolen Abdull-Oadid Mohamed Bahadon. Jak tomu v případě v cizině vyhlášených států bývá, byla při této příležitosti prezentována vlajka nové autonomie, kterou tvoří tři vodorovné pruhy, seshora světlomodrý, zelenýa tmavomodrý, s bílou hvězdou uprostřed horního pruhu (oBR. 10).

a

i

Vúnoru 2009 se na doteku vlivu dvou federalistických sil
sekty ASWJ a autonomního Galmudugu vytvořila nová
samosprávná oblast příslušníků kmene Saleeban známá
jako Ximan 8; Xeeb s hlavním městem Cadaado, která se
4. května 2008 formálně odtrhla od Galguduudu
stala se
—

W

a

součástí Galmudugu. V polovině roku 2009 se nová oblast
stává nárazníkovým pásmem mezi federalistickým GalmuOBR. 11
dugem avýchodní polovinou oblasti Galguduud, z níž spřátelené sunnity z ASWJ vytlačuje radikální aš-Šabáb. Vojenské úspěchy ASWJ od srpna 2009 do
března 2010 sice zatlačily islamisty na jih, ale v červenci 2010 byla oblast jejich silami opět obsazena. Protiofenzíva ASWJ v prosinci 2010 vedla i k osvobození spojeneckého Ximanu
Xeebu,

a
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který byl až do března 2011 považován za spojence prozatímní federální vlády; nyní však uzavřel příměří s aš-Šabábem za cenu své neutrality. Autonomní oblast vedená prezidentem Mahamedem Ticeeyem a nazývaná nyní jenom Ximan (Himan) proto používá bílou vlajku s emblémem uprostřed (oBR. 11). Ten tvoří bílé kruhové pole s tmavozeleným košatým stromem uprostřed, vyrůstajícím z namodralé půdy; z jeho koruny vystupují dvě somálské vlajky. V bílém mezikruží je modrými písmeny proveden opis — v horní polovině somálsky (JAMHURIYADDA S00MAALIYA — MAAMULKA XIMAN dz XEEB), v dolní polovině - oddělené uprostřed čárkou - anglicky (REPUBLIC OF SOMALIA — XIMAN k XEEB ADMINISTRATION). '!
Somálský stát Galmudug (Dowlad Gobaleedka Galmudug
Soomaaliya, Galmudug State of Somalia), byť v průběhu let
W/v
2009-2011 z jihu tlačen zprvu spojeneckou sunnitskou
sektou ASWJ a od července 2009 však především nepřátelskými milicemi aš-Šabáb, přesto uhájil svou relativní
samostatnost a územní rozsah z ledna 2009. Ačkoliv na
webových stránkách galmudugské vlády neustále vlaje
Bw
OBR. 12
somálská vlajka, zdá se, že po vzoru Puntlandu
tento
autonomní stát opustil v roce 2010 federální symboliku a jako své vlajky dočasně používal svůj
státní znakna bílém listu. Dne 25. července 2011 vydal prezident Alin dekret o nové vlajce s modrým listem a bílým půlměsícem a hvězdou na zeleném klínu u žerdi (oBR. 12).'* V únoru 2004 totiž
schválil exilový somálský parlament v Nairobi přechodnou federativní chartu Somálska, kterou
ipo ústavní linii federalizoval státní zřízení Somálska. Tato ústava mj. rozšířila státní strukturu
o vlády autonomních federovaných států a oblastí, které mj. zmocnila k přijetí vlastních ústav,
státních vlajek a státních znaků.'* Tím se uvolnila možnost, aby jednotlivé autonomie vystupovalypodvlastní symbolikou, přičemž dosavadní celostátní somálské symboly (vlajka a znak) byly
v článku 6 charty vyhrazeny pouze prozatímní federální vládě.

i

c

Změnu státních symbolů máme na druhé straně potvrW/B
zenu v případě Somálského státu Puntland (Dawlada
Puntland Soomaaliya, Puntland State of Somalia). Novou
W
vlajku schválil parlament 22. prosince 2009 v podobě
listu, rozděleného na tři vodorovné pruhy - světlomodrý
V
s bílou hvězdou uprostřed, bílý a zelený (oBR. 13). Modrý
pruhsymbolizuje Somálsko, jehož vlajku vlastně předstaCeedLý
vuje a jehož součást Puntland tvoří, bílý symbolizuje mír
a stabilitu oblasti, zatímco zelený připomíná přírodní bohatství země.'* Vlajka vzešla ze soutěže,
kterou otevřela rada ministrů Puntlandu poté, co 25. května 2009 schválila novou ústavu státu,
která předpokládá přijetí vlastních symbolů (stávající zroku 2002 stanovila s odvoláním na deklaraci autonomie z roku 1998 za přípustné jenom používání symboliky Somálské republiky - vanglické verzi doslova stanovila: Article 9. Emblem, Flag and the National Anthem. The Emblem, Flag
and the National Anthem ofthe Regional Government of Puntland are those of the Somali Republic),
a předložila ji ke schválení parlamentu. Ten ji schválil 29. června 2009. Puntland tak zahájil proces přechodu na vlastní symboliku i u těch dalších entit, které se po jeho vzoru hlásí k příslušnosti k federativnímu Somálsku a dosud používaly vlajku a znak Somálska. Zaznamenali jsme
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to již u Galmudugu, stejný případ je i dosavadní Severní
kraj Somálska. Současně s novou vlajkou byl přijat i vlastní

státní znak Puntlandu. Podobně jako somálský znak jej
tvoří štít francouzského typu korunovaný maurskou korunoua dvakrát polcený na zelené, bílé a modré pole. V bílém poli se nachází hnědý domorodý džbán, v modrém
bílá hvězda. Svou podobou i symbolikou obsah štítu navaOBR. 14
zuje na novou vlajku, zatímco koruna symbolizuje státní
suverenitu a dvě zkřížené palmové ratolesti, tvořící spolu se dvěma překříženými kopími přirozených barev podnoží dvěma hnědým koníkům jako štítonošům, vyjadřují touhu obyvatel
po míru; kopí jsou ovinuta zlatou stuhou. Na některých webových stránkách však džbán v prostředním poli štítu chybí (oBR. 14). Ve sledovaném období se dostal Puntland do intenzivních
bojů se sousedním Somalilandem: v lednu 2009 totiž anektoval Maakhirský stát, který fungoval jako nárazníkové pásmo při hranici se Somalilandem. V srpnu 2008 jej navštívil místní rodák a puntlandský generál Abdullahi Ahmed Jama „Ilkajir“, který zde hledal podporu ve svém
úsilí vyhrát nadcházející prezidentské volby a následně zlepšit situaci místních obyvatel. Tím si
získal jejich velkou podporu, stejně jako slibem, že je vrátí zpátky pod křídla puntlandské vlády
a stát připojí k Puntlandu. Jeho příjezd do země vedl k pádu stávající administrativy a ktomu, že
se Ilkajir de facto sám stal prezidentem Maakhiru. I když ve volbách 8. ledna 2009 neuspěl, přesto přiměl vítěze Abdirahmana Mohameda Mohamuda „Faroleho“, vjehož vládě zasedl jako ministr vnitra, aby souhlasil se spojením obou zemí, k čemuž došlo 11. ledna 2009. Z důvodů marginalizace Puntlandu v politice Somálska a jeho nedostatečného zastoupení ve federální vládě
však 17. ledna 2011 vypověděla puntlandská vláda svou podporu prozatímní federální vládě Somálska, dokud v zemi nebude nastolena legitimní federální správa.
Anexí Maakhiru Puntlandem se vlednu 2009 obnovilo napětí na puntlandské hranici se Somalilandem.
To se promítlo do situace v dalších oblastech, na něž
W/B
si činily nárok oba státy — v Soolu, Sanaagu a Caynu.
Začátkem roku 2003 okupovala vojska Puntlandu
území východního Soolu, což vedlo k mnoha ztrátám na obou stranách a následné výměně válečných
OBR. 1S
Zatímco
rovněž
sousední
později
zajatců.
obsazený
Sanaag kmene Warsangeli se vymanil z puntlandského vlivu v roce 2007 jako součást tzv. Maakhirské republiky, dvě zbývající oblasti o rok později vyhlásily spolu se západní částí oblasti Sanaag autonomní stát Severní kraj Somálska. V souladu s tehdejší politikou Puntlandu se tato
nová autonomie kmene Dhulbahante přihlásila k symbolice Somálské republiky. Neoficiálně se
všaky této části Somálska používala světle modrá vlajka s velkou hvězdou ve vlající a doleva hledící hnědou koňskou hlavou v žerdové části; nad a pod ní pak byl bílý nápis DARWIISHLAND OF
SOMALIA (OBR. 15).'“ Tyto tři oblasti jsou totiž známé i pod názvem Darwiishland (tedy „Země
dervišů“ podle vlivu tradičních dervišských řádů od 20.1let 20. století v domorodých orgánech veřejné správy, známých jako khusuusi). Koncem února 2009 skončila po Maakhiru i existence Severního kraje, který byl po vytvoření koaliční vlády v Garowe rovněž integrován do Puntlandu,
resp. západní část Soolu obsadil Somaliland a Cayn se tak stal puntlandskou enklávou v Soma-
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lilandu. V reakci na rozbití Severního kraje se v říjnu 2009 sešlo v Nairobi 42 delegátů tradičních kmenových politických vůdců z oblasti Soolu, Sanaagu a Caynu, aby 16. října 2009 zřídilo
oblasti — tzv. Velení pro záchranu a sjednocení (Hoggaanka
společné politické vedení těchto
Badbaadada iyo Midyanta), spolupracující s PuntlanŤ
stal Saleban Ahmed Isse „Xagladem; jeho předsedou
tosiye“. V červenci 2010 se však Puntland dostal následkem rebelie islamistického šejcha Atama na pokraj obW/B
čanské války, čehož využilo hnutí aš-Šabáb, aby se vylodilo na jeho severním pobřeží a obsadilo oblast Heylaan
a západní část Sanaagu. Do listopadu 2010 byla invazní
islamistů vytlačena zpět na pobřeží, caynská envojska
16
OBR.
kláva však byla z velké části obsazena armádou Somalilandu. A tehdy byla právě na jejím území ve městě Buuhoodle vyhlášena Federace Sool, Sanaag
8 Cayn (SSC). Té se v součinnosti se spřátelenou armádou Puntlandu podařilo do konce roku
2010 nejen vytlačit somalilandská vojska z celého Caynu, ale i ze západního Soolu a z jihu Sanaagu, takže rozloha Federace SSC v zásadě odpovídala území bývalého Severního kraje. V únoru
2011 podnikla somalilandská vojska útok na území SSC, vjehož důsledku vzrostl vliv Puntlandu
naděníve federaci. Pravděpodobně již na nairobské konferenci byla přijata i nová vlajka SSC navržená místními
exulanty - tvořil ji bílý půlměsíc s hvězdou a šavlí na tmavomodrém listu, při jehož horním okraji se nacházel zeW/B
lený pruh (oBR. 16); symbolika vlajky nám zatím není
známa. Poprvé byla prezentována na jiném setkání diSOOMAAL[DYA asporyvamerickém Columbusu (Ohio) dne 12. června
2010. Na území federace se však převážně vztyčovala soOBR. 17
málská vlajka, občas doplněná bílými písmeny S.S.C při
horním a bílým nápisem SOOMAALIYA při dolním okraji a bílou siluetou koně obráceného k vlajícímu okraji (oBR. 17).'* Nic natom patrně nezměnilo ani vyhlášení autonomního Somálského
státu Khatumo (Dawlad Goboleedka Khaatumo, Khatumo State of Somalia) 12.ledna 2012, který
vzniklna základě dohody čelných představitelů kmene Dhulbahante všech tří oblastí v soolském
městě Taleh ze 16. prosince 2011. Nový stát, který nahradil federaci, má tři koprezidenty, kteří
se v čele státu střídají po půl roce. Od složení slibu
19. ledna 2012 stojí v čele Khatuma jeden z nich,
Ahmed Ali Osman Karaash. Přestože obřady vyhlášení nového státu v Buuhoodle i oslavná shromážW
dění exilu vcizině se odehrály pod somálskými vlajkami, již 17.ledna 2012 byla na internetu" jako nová
vlajkatohoto státu prezentována státní vlajka Somálska s hvězdou mírně posunutou k vlajícímu okraji
OBR. 18
a doplněná v žerďové části půlměsícem svírajícím
svými cípy tři hvězdy orientované jedním cípem vzhůru, vše bílé barvy (oBR. 18). Stejný zdroj
uvádí, že list vlajky odkazuje na Somálskou republiku, k níž se nový stát hlásí, a půlměsíc symbolizuje islám i nový stát, zahrnující tři historické oblasti představované třemi hvězdami.
Jde-li o definitivní symbol nové autonomie, zatím nevíme.
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Také příslušníci klanu Warsangeli kmenového společenství Darood, kteří se vletech 2007—2009
těšili ze své státnosti v autonomním Maakhiru, ztratili důvěru ve kvalitu správy, bezpečnosti
a služeb puntlandské vlády, které jim byly slibovány novým prezidentem Farolem po volbách
vlednu 2009, kdy byl jejich autonomní stát připojen k Puntlandu. Napětí mezi nimi i centrální
vládou v Garowe narůstá tak, že pod vlivem situace
v Khatumu jejich předáci opět uvažují o obnovení samostatné autonomie Maakhiru. Vždyťisjejich podporou předáci příbuzného kmene Siwagroon i úředníci
M
Muk:
oblasti
Bari na dvoudenním
v orgánech puntlandské
rokování vyhlásili 17. dubna 2011 poloautonomní obM
last Státu Rasa-Asayr (Maamul Goboleedka Raas-Casayr, Rasa-Asayr State), která má existovat mimo rámec
OBR. 19
jak autonomního Puntlandu, tak vlivu prozatímní federální vlády. Rasa-Asayr zahrnuje východní hornatou část oblasti Bari v okolí starého přístavního města Bargaal na samém nejsevernějším výběžku „Afrického rohu“, které se stalo střediskem vlády prozatímního prezidenta a jednoho ze zakladatelů autonomního Puntlandu Faraha
Mohamuda Yusufa Abdullahiho, známého pod bojovým přízviskem „Doohajog“. Nový státužívá
od 24. dubna 2011 zeleno-bílo-zelené vlajky (o0BR. 19) s žerdovým modrým klínem sahajícím do
třetiny délky listu a s bílou hvězdou."

Faroleho autoritativní vláda Puntlandu, založená na
totální kontrole všech funkcí příslušníky jeho rodného
V
kmene Majeerteen, vyvolává nespokojenost nejenom
na severu země. Podle Suldana Jama Shire Gesoda W/Bjednoho ze stařešinů kmene Leelkase z kmenového
w
společenství Darood, žijícího v oblasti Mudug - se
proto obce v západních oblastech Puntlandu rozhodly
OzACů
jít vlastní cestou a 13. ledna 2012 založily ve městě Severní Galkayo nový federativní stát Somálska, Západní Puntland (Dowlad Gobaleedka Galbeedka
Puntland, West Puntland State of Somalia), jehož prezidentem byl prohlášen bývalý Farolův spolupracovník Yusuf Mohamed Abdulrahman.** Několik týdnů po vyhlášení nového státu se objevila i jeho vlajka (oBR. 20), jejíž list je rozdělen na dvě svislá pole; žerdové je světlomodré s bílou hvězdou uprostřed, vlající pak rozděleno na horní zelené a dolní bílé pole. Žerdová část opakuje somálskou vlajku a kromě příslušnosti Západního Puntlandu k Somálsku má symbolizovat i rovnost a spravedlnost, zelená barva pak vyjadřuje prosperitu a bílá mír, kterých chce nový
stát dosáhnout.

TY

Poslední entitou, která se ve sledovaném období objevila na politické mapě Somálska, respektive
odněj se zcela distancujícího Somalilandu, je Awdalland, vyhlášený v září 2010 na území jeho nej-

západnějšívýspy při hranicích s Džibutskem. V oblasti Awdal, obývané kmeny Gadabuursi a Issa
kmenového svazu Dir, bylprvní pokus o vytvoření vlastního státu zaznamenán
13. února 1995,
kdy kmenoví předáci využili rozpadu Somálska po svržení režimu prezidenta Barreho vroce 1991
a vyhlásili tzv. Awdalskou republiku. Protože by však takový útvar ohrožoval jednotu Somalilandu, byl pokus místních kmenů o samosprávu včas potlačen. Dne 8. září 2009 byl pokus o od-
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tržení oblasti od Somalilandu zopakován, když byl v jejím středisku Boramě vyhlášen „Stát oblasti Adal“ (Regional State ofAdal), navazující svým názvem na mocný Adalský sultanát, který se
na Africkém rohu nalézal v 16. století a podle nějž se i stávající oblast jmenuje. Nový stát se hlásí
kfederálnímu Somálsku a odmítá svrchovanost odB
p
W/B/W
padlického Somalilandu nad svým územím. Ve dnech
2.-5. listopadu 2011 byl na konventu diaspory z Awdallandu prezidentem awdalského státu zvolen Rashid
Aw Nur Hersi. Vyhlášení autonomního státu zahrnuje
YY
iobrázekjeho vlajky, vysvětlení symboliky však chybí,
ikdyž odkaz na somálské symboly je evidentní. Vlajku
(OBR. 21) tvořílisto poměru stran cca 3:7 se třemi svislými pruhy (světlomodrý, bílý a světlomodrý) v poměru 3:5:3. Uprostřed bílého pruhu jsou modré obrysy půlměsíce a hvězdy.** Vlajka kombinuje
somálské barvy — světle modrou a bílou uspořádané podle kanadského vzoru, s islámským emblémem, který se objevoval již na vlajce Adalského sultanátu; v červnu 2008 ji navrhla agentura
somálských emigrantů v Kanadě Bahda SayliciPress.* Poté, co byla 25. března 2011 vkanadském
Edmontonu intelektuály z diaspory kmene Gadabuursi ve spolupráci s občany a kmenovými stařešiny přímo z oblasti Awdal vyhlášena nezávislost Somálského státu Awdal (Awdal State of Somalia) jako „autonomního, demokratického, soucitného a civilizovaného státu federální somálské vlády“, byla vlajka z roku 2008 uznána za symbol nové autonomie.
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SUMMARY

Since our previous article on situation in Somalia has been published in VEXILOLOGIE N? 154
(2009) many changes occurred in the country where dominant position is held by Islamic
al-Shabaab militia that still controls most of the area. Harakat al-Shabaab al-Mujahideen (Movement of Striving Youth) is said to control most of the southern and central parts of Somalia as of the
end of 2011. The al-Shabaab's headguarters in Kismaayo displays the so-called Administration flag
in white and black under F1G. 1. The inscriptions shown on that flag mean shahada, the second verse of

which is presented in form ofthe so-called Muhammad's Seal.
Ahlu Sunna Waljama'a is a moderate Sunni paramilitary group opposed to the radical Islamists
from al-Shabaab. They won large victoriesin Central Somalia between January 2009 and March 2010.
However, the influence of this religious sect has been gradually limited to the present area in northern

partof Galguduud region. Its troops are marching below a green flagframed in red under Frc. 2. Both
colours, figures ofyellow star and crescent and writings (Allahu Agbar! and shahada) stress a religious
character of this symbol.

Jubaland is another isolated bastion of the federalists

in Southern Somalia. Founded in 2010, this

relatively autonomous region situated in the north of Gedo region displays the same flag as Jubaland
in 2006 - two vertical stripes of blue and green in ratio 1:2 charged with a white star in the centre of
a blue field — but a white line of shahada has been added to the upper edge (FiG. 3). On 3 April 2011,
the Azania State of Somalia was proclaimedin Nairobi, Kenyain order to retake the territory of Gedo,

Lower and Middle Juba from al-Shabaab and to establish a buffer zone between Kenya and the Islamist
insurgency in Southern Somalia. The flag of three stripes (W,B,R) as given under F1G. 4 was used on
that occasion.
The Udubland State was declared on 17 February 2011 in Jeddah and includes both Lower and
Middle Juba as claimed by Azania and Lower Shabelle regions; its flagis shown under F1G. 5. Supported
by the Ahlu Sunna group, the Hiiraan Regional Government of Somalia was established in Hiiraan
and Gedo regions in July-November 2010 and January-March 2011 periods; both regions are under
control of the foreign military now. This semi-autonomous region known as the Hiiraan State used
a light blue flag (FrG. 6) charged with a big white star in the upper fly and a white triangle at the hoist;
two blue palm-trees recall two regions forming this state.
The similar initiative was the “Somali Central State" or Bartamahaland proclaimed by exiles from
western parts of Galguduud and Galmudug regions in Leicester, UK on 30 May 2010. The proposed
symbols of this state are given under F1G. 7 and F1G. 8. However, after the supporter of this initiative —
Ahlu Sunna Waljama'a—was forced to fall back from Southern Somalia to the core area ofthe intended
Central State of Somalia in December 2010, all prospects for a new state came to nothing. The similar
attempt was a proclamation ofan independent region known as the Mareeg State of Somalia in London
on 27March 2011. An eastern sea-coastofthe Galguduud region aroundthe town ofMareeg comprises
the new autonomous region. For
flag, the founders decided to go with white as a symbol of peace,
green for hope, and blue, the colour of unity (FicG. 9). The Gal-Hiran and Haradhere State (2011)

its
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represents the newest project of the pro-federalist powers in Galguduud and Mud regions that displays
a flag as given under F1G. 10. However, there are two more important separate entities situated in the
buffer zone between pro-federalist Puntland in the north and a territory controlled by the Islamist alShabaab in the south: the earlier Galmudug Autonomous State of Somalia (2006) and a newly created
Ximan Administration ofthe Republic of Somalia. Originally pro-federalist region was established in
February 2009 under the supervision ofthe Ahlu Sunna group, but it became neutral in March 2011
following the attacks of al-Shabaab and the conseguently closed armistice. The region of the Saleeban
tribe displays a white flag charged with the seal oflocal administration as under FiG. 11.
It seems that also the Galmudug Autonomous State of Somalia has changed
flag following the
example of Puntland - it has also abandoned the Somalia official symbolism and hoists a blue flag
(FG. 12) charged with the crescent and star on a green wedge in the hoist. Namely, the Puntland State
of Somalia adopted its own state flag on 22 December 2009 for the first time since its creation in 1998.
Simultaneously, the new flag shows the fact that the state is ready to strengthen its political importance
aspartofthe Somali federation. The new flag (FG. 13) symbolizes Somalia in its upper horizontal stripe
while the white stripe has to symbolize the peace and stability ofthe region and the green one stands for
the natural wealth of Puntland.
Ahead of presidential election held in January 2009, the internal political situation in Puntland
wastensedup andleadto incorporation ofboth regions on borders with the neighbour Somaliland into
Puntland — the Maakhir State of Somalia on 11 January 2009 and the Northland State of Somalia
in February 2009; the western part ofthe Sool region was occupied by Somaliland. In October 2009,
42 delegates oftraditional tribal and political leaders from regions ofSool, Sanaag and Cayn offormer
Northland metin Nairobi in order to establish acommon political leadership ofthose regions — Command for Salvation and Unification—that would cooperate with Puntland. Later on, the Federation
of Sool, Sanaag and Cayn (SSC) was proclaimed in November 2010. The three regions claimed by
both Somaliland and Puntland display the same flag as given under FiG. 16 and referring to Somali
symbolism and Islam. However, local warriors still display Somali flag with some additional local

its

symbols (FG. 17).
The autonomous Khatumo State was established on the territory of SSC on 12 January 2012 and
displayed the Somali national flag completed with the crescent and three stars. The former symbolizes Islam and this new state while the later stands for three parts of it (F1G. 18). Civil servants and
clan elders of the Puntland region of Bari announced on 17 April 2011 the formation ofa new semiautonomous region inside the borders of Puntland. Called Rasa-Asayr State of Somalia, it comprises
of the mountainous eastern Bari region and displays V-W-V horizontal tricolour (FiG. 19) charged
with a light blue triangle at the hoist superimposed by the Somali white star. F1G. 20 refers to the flag
of the West Puntland State proclaimed in Northern Galkayo on 13 January 2012 by the Leelkase
clan elders of Mudug region of Puntland. The Somali flag at the hoist expresses the State's allegiance
to Somalia, eguality and justice while green and white stripes at the fly symbolize prosperity and peace
respectively.
The last enclave of the Somali federalism has appeared in Somaliland or its westernmost region of

Awdal, respectively. The Regional State of Adal—an autonomous region within federal Somalia —was
proclaimedon 8 September 2009 in Borama andeffectively establishedin 2010. The local administration does not recognize the secessionist Somaliland government“s claim to sovereignty or to its territory.
A new region—known also as Awdalland—uses a white and blue flag (FicG. 21) referring apparently
to that of Somalia and Canada where exiles from Gadabuursi clan are predominantly settled.
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VLAJKY A ZNAKY SEVEROZÁPADNÍCH OBLASTÍ RUSKA

2. čásT
VOLOGDSKÁ OBLAST

Jeden z nejstarších dosud používaných regionálních symbolů se poprvé objevuje na vojenských praporech města Vologdy z r. 1712 a je
také zahrnut do erbovníku vojenských praporů z r. 1730. To již byla
Vologda (od r. 1719) střediskem jedné z provincií archangelgorodské
gubernie, která byla r. 1780 přejmenována podle Vologdy na vologdské místodržitelství. Tehdy (2. 10.) také Vologda získala svůj znak — na
červeném poli štítu z oblaku vynikající ruku, držící zlaté říšské jablko se
stříbrným mečem (OBR. 17). Ten se stal současně znakem místodržitelství, resp. vologdské gubernie, která byla z místodržitelství r. 1796
vyčleněna. Právně gubernie existovala
do r. 1929. To už ovšem nepoužívala svůj
vlastní znak, přiznaný jí 5. 7. 1878. V principu byl totožný se znakem
města, avšak byl doplněn imperátorskou korunou a věncem zlatých
dubových listů převázaných modrou svatoondřejskou stuhou. Stejná
stuha vycházela zpod koruny po obou jejích stranách (oBR. 18). BýVM valá gubernie byla 14. 1. 1929 začleněna
spolu s archangelskou guS%
bernií do Severního kraje, který byl po vydělení Komijské ASSR
S. 12. 1936 přeměněn na Severní oblast. Když byla 23. 9. 1937 zrušením Severní oblasti zřízena současná Vologdská oblast, žádného
emblému ona ani její středisko nepoužívaly.
Až po třiceti letech, 31. S. 1967, přijal městský výkonný sovět rozhodnutí o zavedení městského
znaku Vologdy podle návrhu Vladimira Ivanoviče Michajlova. Znak tvořil čtyřúhelník se špicí při
spodní hraně. Čtyřúhelník je rozdělen krajkovou stuhou po horizontále
los,
na dvě části; horní část je modrá, spodní zelená. Uprostřed znaku
v pravém horním rohu (z pohledu pozorovatele) je na modrém podkladu
plující loďa pod ní číslice „1147“ značící rok založení města. V levém dolním rohu (z pohledu pozorovatele) je vyobrazena jedle. Zelená barva a figury losa a jedle symbolizují znaky charakteristické pro Vologdu — severní
lesa bohatý živočišný svět, obklopující město; modrá barva aloďpřipomínají spojení města pomocí vodních cest. Krajková stuha symbolizuje odedávna proslavené lidové umění (0BR.19).** Nový sovětský znak se příliš nevžil, proto 11.4. 1991 rozhodlo prezidium Městského sovětu
dových poslanců Vologdy usnesením č. 223 obnovit platnost městOBR. 19
ského znaku z r. 1780. Dne 7. 7. 1994 rozhodla Samosprávná rada Vologdy (městská Duma) usnesením č. 38 provést několik oprav a změn do popisu znaku a vydala
i oficiální kresbu znaku, jejímž autorem byl O. V. Sviriděnko.** Střední a velký znak města byly
stanoveny nařízením z S. 6. 1997, které potvrdilo návrhy připravené heraldikem Sviriděnkem
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poprvé i stanovilo oficiální symboliku městského znaku. Střední znak tvoří na červeném poli
ze stříbrných oblaků vycházející pravice zlatě oblečená, držící zlaté říšské jablko a stříbrný meč
se zlatým jílcem položený pokosem. Štít je završen zlatou hradební korunou
pěti stínkami alemován zprava větví jedle, zleva větví borovice, obě v přirozené barvě
a převázané bílo-modro-červenou stuhou. Velký znak vypouští věnec z větví, ale přidává štítonoše a na korunu ještě klenot: vyrůstajícího zlatého dvouhlavého ruského orla. Pod štítem je hodnostní řetěz hlavy města. Štítonoši jsou na smaragdovém pažitu stojící zprava
jinoch se stříbrným mečem se zlatým jílcem v pravici, zleva jinoch
se stříbrným mečem se zlatým jílcem v levici, oba v bílém oděvu.
Bílo-modro-červená stuha nese zlatými písmeny psanou devízu
BOAOTAA (OBR. 20). Pravice s mečem je symbolem spravedlnosti,
spravedlivého soudu a také obrany Vlasti, jakož i připomíná pověst
o bělorizcích (lidech v bílé říze). Říšské jablko je symbolem moci,
státnosti a práv administrativního střediska subjektu Ruské federace a připomíná ústně předávané přání Ivana IV. Hrozného povýšit Vologdu na hlavní město Ruské říše. Červená barva štítového pole značí chrabrost a odvahu,
zlato je vyjádřením bohatství síly, stříbro představuje šlechetnost, světlo a čistotu. Zlatá hradební koruna pěti stínkami připomíná, že město Vologda je správním střediskem Vologdské
oblasti. Dva jinoši v bílém oděvu připomínajílegendu o lidech v bílé říze, kteří prý zachránili Vologdu před nepřáteli za cenu vlastního života. Řetěz nejvyššího představitele města je atributem
moci, vyjadřuje důstojenství úřadu, svornost a povolání ke službě a státní moci. Bílo-modro-červená stuha a dvouhlavý orel poukazují na příslušnost města k Rusku. Větve jedle a borovice připomínají severský charakter města a přírodní zvláštnosti regionu.** Velký (slavnostní)
znak byl upraven 19. 6. 2003, kdy místní městská duma přijala
usnesení č. 620 O provedení změn v usnesení Samosprávné rady
města Vologdy (městské Dumy) č. 38 ze 7. 7. 1994 „0 schválení etalonu Znaku města Vologdy“. Tato verze městského znaku byla
zanesena do Státního heraldického registru pod č.j. 1853. Štítonoši byli zachování, ale koruna získala podobu doporučovanou Heraldickou radou pro znaky městských okruhů a místo
stuhy v barvách ruské vlajky s nápisem byla použita stuha řádu
Říjnové revoluce; ten byl městu udělen 22. 7. 1982 za pracovní
úspěchy občanů při hospodářské a kulturní výstavbě a za revoOBR. 21
luční zásluhy a významný podíl na vítězství nad německo-fašistickými okupanty za Velké vlastenecké války (oBR. 21).*% Aktualizované znění Nařízení o znaku
města Vologdy pak stanoví následující: 1. Popis znaku města Vologdy. 1.1 Znak města Vologdy tvoří
červený heraldický štít s pravicí vystupující ze stříbrného oblaku, oděnou ve zlatě a držící zlaté říšské
jablko a stříbrný meč se zlatým jílcem. 1.2 Slavnostní verzi znaku města Vologdy tvoří znak města
Vologdy doplněný slavnostními prvky: zlatá hradební koruna položená na heraldický štít o pěti viditelných stínkách, z nichž každá je zakončena třemi malými výstupky; štítonoši jsou na zeleném kopci
stojící jinoši se zlatými vlasy ve stříbrných řízách, obuti ve zlatě a se zlatými rukávy, viditelnými zpod
říz, pravý jinoch drží tasený stříbrný meč se zlatou rukojetí v pravé ruce, levý jinoch pak v levé ruce;
stuha řádu Říjnové revoluce opásávající zelený kopec. 1.3 Provedení znaku města Vologdy musí oda
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povídat jeho popisu a připouští se ve vícebarevné i jednobarevné variantě. 1.4 Připouští se provedení
slavnostní verze znaku města Vologdy v omezeném rozsahu - bez jednoho nebo několika prvků doplňujících štít (tj. bez koruny a/nebo štítonošů jednoho nebo obou, bez stuhy apod.). 2. Symbolika
znaku města Vologdy. Vznik starého znaku Vologdy je spojován se dvěma legendami. První je ústní
pověst o „bělorizcích“, kteří zachránili město za cenu vlastního života: v době jednoho z přepadů nepřátel na Vologdu byly oddíly jejích obyvatel poraženy a schovaly se ve městě. Příštího jitra se očekával rozhodující útok a obránci již nedoufali, že město uhájí. Avšak stalo se něco neočekávaného — z nebes se spustili „nocí v bílých řízách dva neznámí lidé, kteří napadli nepřátele, pobili jich množství a vyvolali v ních mimořádný strach“. Vděční Vologdané pohřbili padlé muže v bílých řízách následující
den a každoročně pořádali procesí k jejich mohyle. Druhá legenda
spojená s pobytem Ivana Hrozného ve Vologdě. „Co se stalo na slavné řece Vologdě ve městě Nasonu, kde car Hrozný chtěl založit
své stoličné město...“ Pravice s mečem — symbolem spravedlnosti, spravedlivého soudu a také obrany
vlasti odkazuje na „Pověst o bělorizcích“. Říšské jablko je symbolem moci, státnosti a práv administrativního střediska subjektu Ruské federace a poukazuje na údajné přání Ivana IV. (Hrozného) učinit Vologdu hlavním městem. Červená barva symbolizuje chrabrost a odvahu, zlato je znakem bohatství a síly, stříbro pak šlechetnosti, světla a čistoty. Štítonoši (jinoši v řízách s meči) jsou „bělorizci“.
Stuha řádu Říjnové revoluce připomíná, že město Vologda bylo dekretem prezídia Nejvyššího sovětu
SSSR z 22. 7. 1982 vyznamenáno řádem Říjnové revoluce „za úspěchy, dosažené pracujícími města
při hospodářské a kulturní výstavbě, vyzdvihujíce revoluční zásluhy a významný přínos k vítězství
nad německo-fašistickými uchvatiteli ve Velké vlastenecké válce“. Drobné změny v textu nařízení,
které se netýkají popisu znaku, byly provedeny usnesením Vologdské městské Dumy č. 731 ze
4. 12. 2003, usnesení č. 49 z 22. 4. 2004 pak schválilo nařízení o použití vyobrazení městského
znaku Vologdy k reklamním účelům, při výrobě suvenýrů a jiných neoficiálních příležitostech.
—
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—

Mezitím přijalo město 14. 11. 1996 inařízení o městské vlajce,
tvořené červeným obdélníkovým listem se znakem města uprostřed, ato vyobrazeným po obou stranách listu: na červeném poli
je z bílých oblaků vycházející pravice žlutě oblečená, držící žluté
říšské jablko a bílý meč se žlutým jílcem položený pokosem. Později došlo ke změně a nová redakce nařízení o městské vlajce
byla potvrzena usnesením městské Dumy č. 275 z 22.2. 2001
OBR. 22
vtom směru, že nyní vlajku města Vologda tvoří obdélníkový
list červené barvy s oboustranným vyobrazením ruky ve zlatém oděvu, vycházející z bílého oblaku a držící zlaté říšské jablko a stříbrný meč se zlatým jílcem (oBR. 22). Tyto změny byly provedeny až 19. 6. 2003 usnesením Dumy č. 621, kterým bylo schváleno nové Nařízení vlajce
města Vologdy. To vlajku popisuje následovně: Vlajku města Vologda tvoří červený obdélníkový list
o poměru šířky k délce 2:3, s oboustranným vyobrazením ruky ve zlatém oděvu, jak vystupuje ze stříbrného (bílého) oblaku a drží zlaté říšské jablko a stříbrný meč se zlatým jílcem. Barevné provedení
listu je dáno směsí suříku a rumělky, z nichž první převládá?

o

Nejen město, ale i sama oblast se záhy vydala na cestu za svými vlastními symboly. Jejich pouod
žívání bylo umožněno ústavou oblasti, přijatou 14. 9. 1995. Na projektu oblastního znaku
r. 1994 pracoval vologdský heraldik O. V. Sviriděnko, který jej chtěl odlišit od městského znaku
přidáním zlaté obruby, když zavrhl příliš komplikovanou variantu jeho olemování 10 štíty znaků
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měst oblasti, položených na zlatý věnec z dubových listů, propletený stuhou v barvách Ruské
federace. Jeho návrh byl zveřejněn na začátku r. 1995. Dne 9. 6. 1995 posoudilo Zákonodárné
shromáždění návrh zákona „O znaku Vologdské oblasti“, včetně kreseb velkého, středního a malého znaku, a schválilo jej v prvním čtení. Vyobrazení znaku bylo zasláno k expertíze Heraldické
radě při úřadu prezidenta Ruské federace. Rada nepodpořila myšlenku na vytvoření velkého, malého a středního znaku ajejí odborník
M.J. Medvěděv doporučil autoru kreseb nahradit zlatýlem vložením
ruské imperátorské koruny s rozvíjejícími se stuhami. Toto doporučení bylo respektováno a 11. 10. 1995 byl schválen zákon č. 35-07
„O znaku Vologdské oblasti“; jeho znění v části popisu znaku bylo
částečně modifikováno zákonem č. 1242-07 ze 24. 3. 2005, jehož
článek č. 1 praví toto: Na červeném poli se nachází ze stříbrných oblaků
vystupující pravice zlatě oděná, která drží zlaté říšské jablko ozdobené
drahými kameny a za ním stříbrný meč se zlatým jílcem pokosem poJA
ložený; ve hlavě je zlatá ruská imperátorská koruna tak, jak je zobrazována na znacích gubernií, s rozvíjejícími se modrými stuhami. Základní prvky znaku symbolizují
následující: pravice s mečem značí spravedlivost, spravedlivý soud a'obranu Vlasti; říšské jablko symbolizuje moc, státnost a práva Vologdské oblasti jako subjektu Ruské federace; imperátorská koruna
je tradičním heraldickým znamením nejvyšší cti a moci a připomíná historický politicko-územní status Vologdské oblasti. Červená barva je symbolem vlády a odvahy, zlato značí hojnost a sílu, stříbro
pak šlechetnost, světlo a čistotu (OBR. 23). Ostatní později přijaté zákony č. 117-072 21. 11. 1996
a č. 290-O7 ze 14. 7. 1998 provedly úpravy původního zákona z r. 199$, které se však týkaly
pouze způsobu použití znaku a neměnily popis znaku ani jeho symboliku. Souběžně se znakem
oblasti pracovali místní odborníci i na její vlajce. Dne 26. 11. 1997 schválilo Zákonodárné shromáždění zákon „O vlajce Vologdské oblasti“, který $. 12. 1997
podepsal gubernátor a zákon tak získal č. 216-072. Vlajkou se
stal bílý list se znakem v horním rohu a červeným svislým
pruhem ve vlající části. Oficiální popis vlajky stanoví Hlava
II, čl. 3 zákona takto: Vlajkou Vologdské oblasti je bílý obdélníkový list o poměru šířky k délce 2:3 s vyobrazením znaku Vologdské oblasti v horním rohu u žerdi (definovaný zákonem č. 35OZ z 11. 10. 1995). Podél strany listu protilehlé žerdi je umísOBR. 24
těn červený pruh, jehož šířka odpovídá jedné pětině délky listu
(oBR. 24). Zákonem č. 1243-07 z 24. 3. 2005 „O provedení změn v zákoně ,O vlajce Vologdské
oblasti““, který schválilo Zákonodárné shromáždění 23. 3. 200S, byl upraven popis oblastního
znaku na vlajce tak, aby odpovídal nové redakci zákona „O znaku Vologdské oblasti“, upravené
zákonem č. 1242-07 z 24. 3. 2005.*

oz

KALININGRADSKÁ OBLAST

Tato oblast je nejnovějším územním ziskem Ruska, teritoriálně dokonce od něj odděleným jinými státy (Polskem a Litvou). Jako Kónigsbergská oblast byla založena 7. 4. 1946 dekretem
prezídia Nejvyššího sovětu SSSR na území bývalého Východního Pruska, přiznaného rozhodnutím Postupimské konference r. 194S Sovětskému svazu. Dne 4. 7. 1946 byl Kčnigsberg přejmenován na Kaliningrad a současně i sama oblast získala nové jméno.
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Když r. 1225 pokořila křižácká vojska pod velením českého
krále Přemysla Otakara II. východopruský kmen Sembů, založil
;
král na místě jejich pohanské svatyně hrad Královská hora (německy Kónigsberg), v jehož okolí se časem rozvinuly tři osady
— Staré Město (Altstadt), Nové Město
(Neustadt-Lobenicht)
a Kneiphof. Staré Město, které tvoří základ Kčonigsbergu, získalo
městská práva r. 1286; jeho znak je znám od 1$. století — půlený
štít nese v horním stříbrném poli červenou královskou korunu
Přemysla Otakara II., v dolním červeném pak stříbrný volný
kříž. Od 17. století se objevuje staroměstský znak se dvěma lvy jako štítonoši. (oBR. 25) Po dlouhou dobu byl staroměstský znak hlavním znamením Kónigsbergu. Zlatí lvi stojí na zlatých rozvilinách, bílá stuha nad štítem nese černý nápis. Roku 1724 došlo ke spojení všech tří měst v jediný celek, který byl věleněn do Pruského království. Jeho znak se tím stal komplikovaným, protože nesl nejen erby tří měst, která se do Kónigsbergu spojila, ale i znakzr. 1360 s postavou českého krále a znaky pěti dalších osad; to vše na štítě vloženém na hruď pruské orlice. V sovětském
období byly všechny historické znaky samozřejmě zavrženy (původní německé obyvatelstvo
města i celé oblasti bylo navíc evakuováno do Německa) a nové modely (nebo jejich návrhy),
které se pro účely turistiky vyráběly bez úředního schválení, byly už zcela ahistorické. Nesly na
modrém poli siluety vojenské nebo rybářské lodi, červené nápisy KAAWHHHHTPAA a smaltovanou vlaječku RSFSR. Dne 17. 10. 1994 vyšlo nařízení starosty města V. Šilova „O vytvoření
heraldiky Kaliningradu“ č. 1429, které vyhlásilo veřejnou soutěž o nejlepší návrh znaku. Vítězi
soutěže se stali Taťána Muchinová a Sergej Jantasov, ale jejich návrh nebyl nakonec realizován.
Dopracování znaku bylo uloženo pracovní skupině, jejímiž členy byli E. I. Grigo, M. J. Medvěděv a S. A. Kolevatov pod vedením I. D. Bakrymova. Návrh autorské skupiny představoval stříbrný koráb na světle modrém pozadí.
Městská Duma usnesením č. 219 ze 17. 7. 1996 tento znak schválila
a dne 25. 7. 1996 vstoupil v platnost, když starosta podepsal nařízení č. 1700 „0 použití znaku a znakové vlajky města Kaliningrad“
Podle tohoto nařízení platí: Heraldický popis znaku: 2.1 Francouzský
štít. Obsah štítu: uprostřed srdeční štítek. Na modrém poli je stříbrný jednostěžník z období Petra I. (typu „koč“) se stříbrnou plachtou a stříbrným plamencem s modrým ondřejským křížem a se dvěma cípy; koráb
OBR. 26
je v patě doplněn vlnovitě (ve dvou vlnách) položenými dvanácti zlatými
(jantarovými, žlutými) koulemi. Srdeční štítek je stříbrno-červeně půlený: nahoře je koruna zakladatele Starého Města českého krále Přemysla Otakara II., dole na koncích rozšířený řecký kříž opačných
barev. Štítek je lemován stuhou medaile „Za dobytí Kčnigsbergu“ — čtyřikrát podélně rozdělenou na
černý a zelený pruh s tenkým zeleným lemem. V horní části je stuha nad srdečním štítkem přerušena
a vytváří siluetu mladého lístku — pupenu (oBR. 26). Autory znaku jsou I. D. Bakrymov, E. I. Grigo
a S. A. Kolevatov. Modrá barva symbolizuje moře, nebe a svět, plachetnice připomíná mořský
a říční přístav města. Bezanty v podobě kapek jantaru připomínají svébytnosti kraje, ve kterém
jsou největší naleziště jantaru na světě. Podle místní legendy jantarový náhrdelník ochraňoval
vminulosti obří pták Gauia, žijící na březích Baltského moře. Uprostřed kompozice je historický
znak Starého Města. Znak může být doprovázen devízou 4ECTb CAABA IIO TPYAY („Čest
a sláva podle práce“) psanou zlatými písmeny. Nařízením městské rady poslanců Kaliningradu

KK
WH

3236

VEXILOLOGIE č. 164

úředních symbolech orgánů městské samosprávy“ z 28. 4. 1999 a č. 298 „O změnách
a doplňcích k nařízení č. 172 z 28. 4. 1999“ z 6. 10. 1999 byl znak města definitivně potvrzen,
stejně jako text nařízení. Znak Kaliningradu byl zanesen do Státního heraldického rejstříku pod
číslem 579. Novelizovaný popis znaku praví: Na modrém poli stříbrný koráb s jednou plachtou a se
stříbrným plamencem o dvou koncích, nesoucí modrý ondřejský kříž, na stožáru prorůstajícím dole
třemi zelenými listy; v patě jsou zlaté bezanty umístěné do vlnitého pruhu (o dvou vlnách) a zmenšující sesměrem ke krajům. Srdeční štítek je stříbrno-červeně půlen: nahoře je koruna, dole ke koncům se
rozšiřující rovnoramenný (řecký) kříž, obě figury opačných barev. Štítek je lemován stuhou medaile
„Za dobytí Kónigsbergu“.*
č. 172 „O

Také vlajka Kaliningradu byla schválena prozatímním usnesením č. 219 ze 17. 7. 1996. V jeho článku 3 je popsána takto:
Heraldickou vlajku tvoří obdélníkový list blankytné (sytě bleděmodré) barvy o poměru šířky k délce 2:3, uprostřed listu
s oboustranným provedením barevného grafického vyobrazení
(obrázku) základních prvků znaku města Kaliningrad: bílé plachetnice obrácené přídí k žerdi, srdečního štítku rámovaného
OBR. 27
černo-zelenou stuhou medaile „Za dobytí Kónigsbergu“ se zeleným trojlístkem, 12 bezanty zlatavé (sytě žluto-oranžové) barvy, bílým plamencem se dvěma cípy
a úhlopříčným modrým svatoondřejským křížem. Celková šířka vyobrazení hlavního prvku znaku
na vlajce Kaliningradu (vzdálenost mezi přídí a zádí lodi) představuje třetinu délky vlajky a bod protnutí úhlopříček listu je totožný se středem trojlístku (oBR. 27). Plachetnice symbolizuje spojení
územní enklávy Kaliningradu s ostatním územím Ruska. Plachetnice pluje pod ondřejskou vlajkou, což značí záštitu, kterou městu poskytuje Rusko. Jantarový náhrdelník z 12 korálků v dolní
části vlajky symbolizuje 12 hlavních směrů, kterými se ubírají činy obyvatel kraje.* Nařízením
starosty č. 929 z 1. 4. 2002 „O potvrzení Dočasného usnesení o znakové vlajce města Kaliningrad“ bylo potvrzeno prozatímní usnesení z r. 1996 a zrušena platnost nařízení starosty o vytvoření symboliky města (č. 1429 ze 17. 10. 1994), o používání znaku a vlajky města (č. 1700 z 25. 8.
1996) a o výrobě znaku města (č. 616-r z 26. 9. 1996). Usnesením Městské rady poslanců Kaliningradu č. 249 „O potvrzení oficiálního symbolu municipality Město Kaliningrad - vlajky Kaliningradu“ 21. 6. 2006 bylo schváleno nařízení o vlajce a vlajka sama. Text nařízení mj. praví:
3. Popis vlajky 3.1 Obdélníkový list syté světlomodré barvy v poměru šířky k délce 2:3. Uprostřed listu
jsou figury znaku města Kaliningrad: jednostěžňový koráb bílé barvy plující k žerdi na vlně tvořené
z 12 kuliček žluté barvy (jejichž průměr se zvětšuje od krajů do středu), s rozvinutou plachtou a vlajícím plamencem, v jehož kantonu je diagonální kříž modré barvy; pod plachtou je na stožár položen
štít se starým znakem Altstadtu (v horní bílé části červená koruna, v dolní červené části je bílý kříž),
obklopený oválným vínkem ze stuhy, sestávající ze 4 zelených a 3 černých pruhů, završený zeleným
trojlístkem. Obrysová šířka korábu představuje 1/3 délky listu.

z

Vr. 2005 byl autorskou skupinou vedenou členem Heraldické rady M. J. Medvěděvem zpraco-

ván návrh znaku Kaliningradské oblasti, s nímž byli následně seznámeni poslanci na modrém
poli zlaté orlí křídlo, štít je završen jantarovou korunou. Kromě toho se objevily i další návrhy,
z nichž však žádný nebyl přijat. Znak byl nakonec schválen Kaliningradskou oblastní Dumou
dne 8. 6. 2006, když zákon „O znaku a vlajce Kaliningradské oblasti“ č. 16 byl podepsán 9. 6.
—-
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2006. Podle něj Článek 2. Popis znaku Kaliningradské oblasti. 1. Znak Kaliningradské oblasti tvoří
heraldický štít, rozdělený na dvě části. Vhorním červeném poli je stříbrná zubatá pevnostní zeďs otevřenou bránou a se dvěma stříbrnými věžemi s cimbuřím. Na poli štítu mezi věžemi je umístěn monogram carevny Alžběty (Jelizavety) Petrovny z poloviny 18. století. Dolní
modrá vlnitá pata štítu nese pět zlatých terčů. Znak je završen jantarovou
M
korunou a lemován stuhou Leninova řádu (oBR. 28). Poté, co Heraldická rada při úřadu prezidenta Ruské federace doporučila při posuzování zanesení znaku i vlajky oblasti do Státního heraldického registru 8. 12. 2006 upravit popis znaku, stalo se tak zákonem č. 165 z 26.
9. 2007 „O provedení změn a doplňků do zákona ,O znaku a vlajce
Kaliningradské oblasti'“, který schválila oblastní Duma 20. 9. 2007.
Článek 2 popisuje nyní oblastní znak následovně: na červeném poli se
zvlněnou modrou patou s pěti zlatými bezanty v řadě je stříbrný, černou
OBR. 28
kresbou zděný zámek bílé barvy (sic!) s ozubenou zdí, s průchozím obloukem brány a dvěma ozubenými věžemi po krajích, doprovázený ve hlavě zlatým monogramem císařovny Alžběty Petrovny. Štít je završen jantarovou korunou svébytného druhu (zlatým vínkem s čelenkou, zdobenou jantarem, s deseti viditelnými výběžky, z nichž prostřední a krajní mají tvar listů
ajsou proložené třemi menšími, přičemž prostřední jsou vyšší a zakončené třemi spojenými kuličkami
jantaru, zatímco menší jednou stejnou kuličkou) a lemován stuhou Leninova řádu.“ Výtvarné provedení znaku se nezměnilo. Oblastní znak byl potvrzen i ústavním zákonem Kaliningradské oblasti č. 440 ze 4. S. 2010 „O znaku vlajce Kaliningradské oblasti“, který byl schválen Kaliningradskou oblastní Dumou 22. 4. 2010 a současně zrušil zákony č. 16 z 9.6. 2006 a č. 38 z 12. 7.
2006; popis znaku ústavní zákon nijak nezměnil.

.

ytihý
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Také pokud jde o vlajku, návrhy týmu vedeného M. J. Medvěděvem (modrý list se žlutým úhlopříčným křížem, respektive bílým křížem žlutě lemovaným) neuspěly a byly
oblastními poslanci odmítnuty. Uspěl až návrh, schválený
zákonem č. 16 „O znaku a vlajce Kaliningradské oblasti“ z 9.
6. 2006. Jeho článek S praví: Popis vlajky Kaliningradské oblasti. 1. Vlajku Kaliningradské oblasti tvoří obdélníkový list, rozCBR
dělený na tři vodorovné pruhy — horní červený, prostřední žlutý
a dolní modrý. Horní a dolní pruh jsou stejné velikosti, prostřední pruh představuje 6 horního (dolního) pruhu. Na červeném poli je v levém horním rohu stříbrná pevnost s monogramem carevny Alžběty Petrovny. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3. 2. Vyobrazení vlajky Kaliningradské oblasti v barevném provedení je obsahem přílohy č. 2 ktomuto zákonu (oBR. 29).“ Na citované doporučení Heraldické rady z 8. 12. 2006 byl zákonem č. 165 z 26. 9. 2007 změněn popis oblastní vlajky, daný
v článku $ takto: 1. Vlajku Kaliningradské oblasti tvoří obdélníkový list o poměru šířky k délce 2:3,
sestávající ze tří vodorovných pruhů, jejichž šířka jev poměru 3:1:3, horního červeného, prostředního
žlutého a spodního modrého. Na červeném poli je v kantonu figura ze znaku Kaliningradské oblasti:
bílý zámek s ozubenou zdí, s průchozím obloukem brány a dvěma ozubenými věžemi po krajích, doprovázený ve hlavě zlatým monogramem císařovny Alžběty Petrovny. 2. Obrázek vlajky Kaliningradské oblasti je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 3. Změny vlajky Kaliningradské oblasti se provádějí cestou změn tohoto zákona. Výtvarné provedení vlajky zůstalo touto změnou zákona ne-
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dotčeno. Oblastní vlajka byla potvrzena ústavním zákonem Kaliningradské oblasti č. 440 ze 4.
$. 2010 „O znaku a vlajce Kaliningradské oblasti“, který byl schválen Kaliningradskou oblastní
Dumou 22.4. 2010 a zrušil zákony č. 16 z 9.6. 2006 a č. 38 z 12.7. 2006; popis vlajky se při tom
nezměnil. m
ApRESA AUTORA:

lomantsovtdiag.ru; Těreškovoj 249/1, kv. 40, Orenburg, 460 050 Ruská federace

PozNÁMKA PŘEKLADATELE
K symbolice znaku a vlajky Kaliningradské oblasti uvádí Anne M. Platoffová** s odkazem na
heslo „OficiaInaja simvolika“ na webové stránce http://gov.kaliningrad.ru, že barvy vlajky byly

převzaty z barev znaku, kde červená symbolizuje práci, vitalitu, sílu, odvahu, obětavost, hrdinství ruského vojáka a je holdem všem, kteří padli při obraně země. Modrá představuje krásu,
lásku, mír a ušlechtilé touhy. Žlutá symbolizuje velikost, bohatství, stálost, odolnost a moc. Pevnost je symbolem sebevědomí, neotřesitelnosti a připravenosti k obraně; otevřená brána vyjadřuje pohostinnost, přátelské záměry a vztahy k blízké i vzdálené cizině. Vedle toho monogram
carevny Alžběty Petrovny zdůrazňuje historické vazby města k Rusku v 18. století.
Z ruštiny přeložil, historickými údaji doplnil a pro otištění ve zpravodaji VEXILOLOGIE upravil Jaroslav Martykán.
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SUMMARY

In a continuation of his article from VEXILOLOGIE N? 162, the author presents all accessible data on
the history of the arms and flags pertaining to two remaining regions of the North-Western Russia and
their administrative centres — Vologda and Kaliningrad. The arms of the former (F1G. 23) were adopted
in 1780 and restored in 1995. The basic elements of the arms symbolize as follows: a right hand armed
with a sword means righteousness, a fair trial, and defense ofthe Homeland; the Imperial orb symbolizes
power, statehood, and the right ofthe Vologda region as a subject ofthe Russian Federation. Ihe Imperial
coronet is a traditional heraldic charge ofthe supreme virtue and power, a historical political and territorial status of the Vologda region. Red colour stands for rule and courage, gold for wealth and strength,
andsilverfor generosity, light and cleanness. The same symbolism is attached to the regional flag as shown
under F1G. 24. The Kaliningrad region was established in 1946 but lived to see its symbols until 2006
after The Arms and Flag ofthe Kaliningrad Region Act No. 16 came in force. Official symbolism of both
arms (FG. 28) and flag (FiG. 29) of the Kaliningrad region states that red colour is a symbol of labour,
vitality, strength, courage, selflessness, heroism ofthe Russian soldier, and as a tribute to those who have
fallen in defence ofthe territory. Blue represents beauty, love, peace, and lofty aspirations. Yellow symbolizes greatness, wealth, constancy, durability, and power. The fortress is a symbol of confidence, steadfastness, and defence preparedness; the open gate stands for hospitality, friendly intentions, and contacts with
foreign countries near and far. In addition, the monogram of Empress Elizabeth Petrovna emphasizes the
historical links ofpresent-day Kaliningrad with Russia during the 18% century.

it
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HROZÍ VEXILOLOGICKÁ VÁLKA V TICHOMOŘÍ?

č.

159 jsme psali o rozpacích nad rozhodnutím novokaledonského KonJiž ve VExI1LoLoGm
gresu ze 13. 7. 2010 vyhlásit symbol politického hnutí domorodého kanackého obyvatelstva
za druhou oficiální vlajku tohoto francouzského území. Vášnivé debaty na internetu však přerostly v hlubší konflikt. SAVA Newsletter č. 59/11 informuje o tom, že francouzský vysoký komisař zakázal demonstrace, které na 2. 4. 2011 svolali do Nouméy zastánci politických směrů
s odlišným přístupem k otázce vlajky. Ve společenské diskusi totiž nebylo dosaženo dohody
r. 1998 o dalším ústavním vývoji. Zao tom, jak naplnit tento závazek z nouméjských dohod
tímco přívrženci strany Společná Kaledonie (CE), která usiluje o zavedení nového a etnicky neutrálního symbolu, plánovali shromáždění na podporu svého požadavku několik týdnů dopředu,
levicová Strana práce zorganizovala na stejnou dobu demonstraci na podporu kanackého symbolu. Profrancouzská Společná Kaledonie to označila za provokaci a zastrašování, které mohou zostřit vnitropolitickou situaci, charakterizovanou neschopností Kongresu ustavit novou
vládu. Stará se totiž rozpadla již v únoru, kdy tři ministři za Kaledonský svaz usilující o nezávislost přešli k opozici, protože prezident Philippe Gomés (CE) nedodržel dohodu o možnosti
vztyčovat vlajku Kanaků spolu s francouzskou i ve venkovních prostorách. Parlament v březnu
do čela vlády zvolil dosud opozičního Harolda Martina. Jedním z 11 ministrů se však stal i Gomés, který vzápětí odstoupil, čímž vládu učinil nefunkční a krize pokračovala dál. Třebaže se
Kongres 16. 3. shodl na nové vládě, bez Gomése a jeho lidí ji nebylo možno sestavit. Ti ji opět
blokují do doby, než se s ostatními dohodnou na přijetí nové vlajky vyjádřující identitu všech
obyvatel území. Takže buď bude mít Nová Kaledonie novou vlajku, nebo bude bez vlády... -jm-
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NOVÉ OBECNÍ VLAJKY V ROCE 2011
Vloňském roce byla vydána tři rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Miroslavy Němcové, kterými bylo uděleno 139 znaků a 144 vlajek celkem 145 obcím, z toho
dvěma městům a třem městysům. Slavnostní udělení proběhla 13. dubna 2011, 29. června 2011
a 26. ledna 2012. Černobílé a barevné vyobrazení vlajek s jejich oficiálními popisy bude publikováno v další části Vexilologického lexikonu Vlajky obcí ČR (2011), který vyjde na jaře roku
2012. Publikace bude obsahovat i přehledné tabulky a krátké anglické resumé. V následujícím
přehledu je uveden seznam měst (psána tučně), městysů (psána kurzívou) a obcí, jimž byly
zkratka okresu):
vroce 2011 uděleny vlajky (v závorkách
—

je

ROZHODNUTÍ Č. 13 z 24. ÚNORA 2011
Bartošovice v Orlických horách (RK), Branžež (MB), Březová (BE), Bzová (BE), Dobročkovice

(VY), Drahňovice (BN), Hajany (ST), Herálec (ZR), Hořenice (NA), Hrejkovice (PI), Chlistov (KT), Jeneč (PZ), Kozojedy (PH), Kvíčovice (DO), Lhánice (TR), Lhota u Olešnice (BL),
Lísek (ZR), Lukavec (LT), Lukavice (RK), Milhostov (CH), Nenačovice (BE), Nosálov (ME),
Obořiště (PB), Otmíče (BE), Pěčín (RK), Podhořany u Ronova (CR), Prosetín (ZR), Příseka
(HB), Rozkoš (ZN), Řestoky (CR), Semice (NB), Slapy (PZ), Synalov (BO), Šimanov (JI),
Těmice (PE), Tchořovice (ST), Tismice (KO), Týniště nad Orlicí (RK), Velké Přítočno (KD),
Vernéřovice (NA), Vranov (TC), Vražné (NJ), Záhoří (SM), Zhořec (PE), Žerotín (LN).
RozZHoODNUTÍČ.

16726. KVĚTNA 2011

Bečice (TA), Bednárec (JH), Březejc (ZR), Cekov (RO), Červený Hrádek (JH), Dlouhá Lhota (MB), Dolní Kalná (TU), Haluzice (ZL), Horní Libochová (ZR), Horní Studénky (SU),
Horoušany (PH), Chbany (CV), Jabloňov (ZR), Klatovec (JI), Klíčany (PH), Labské Chrčice
(PA), Ledce (HK), Libovice (KD), Ludkovice (ZL), Nepomyšl (LN), Opatov (JI), Pletený Újezd
(KD), Provodov (ZL), Račetice (CV), Radiměř (SY), Rajnochovice (KM), Ratenice (KO),
Rynoltice (LB), Říčky v Orlických horách (RK), Stádlec (TA), Stará Huť (PB), Staré Smrkovice
(JC), Suchohrdly u Miroslavi (ZN), Svratouch (CR), Teplýšovice (BN), Týnec (BV), Újezdec
(ME), Uzenice (ST), Věcov (ZR), Vejprnice (PS), Vonoklasy (PZ), Zdobín (TU), Želnava (PT).
ROZHODNUTÍ

Č. 24 Z 25. LISTOPADU 2011

Anenská Studánka (UO), Bítozeves (LN), Bohdalín (PE), Bojiště (HB), Bradlec (MB), Brzkov
(JI), Břežany (ZN), Býkev (ME), Dalešice (JN), Doňov (JH), Doubravčice (KO), Doubravice (TU), Dřínov (KD), Horní Kněžeklady (CB), Hradec (HB), Hrušovany (CV), Hvozdec
(BE), Chrášťany (PZ), Chvalšiny (CK), Jenštejn (PH), Katovice (ST), Kohoutov (TU), Kout na
Šumavě (DO), Kravsko (ZN), Kytín (PZ), Libějovice (ST), Malý Újezd (ME), Nevězice (PI),
Nová Ves pod Pleší (PB), Olbramice (OL), Pěčice (MB), Petkovy (MB), Petrovice (RA), Plešnice
(PS), Počaply (PB), Počedělice (LN), Podhradí (CH), Pohnání (TA), Polomí (PV), Rabí (KT),
Račice (TR), Rovná (SO), Ruda (ZR), Řečany nad Labem (PA), Sadov (KV), Smetanova Lhota
(PI), Starkoč (KH), Struhařov (BN), Svor (CL), Šarovy (ZL), Tišice (ME), Toužetín (LN), Vilémov (CV), Všestudy (ME), Žehuň (KO), Žlutava (ZL).
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NOVÉ VLAJKY

AZAVAD
Politická a vojenská organizace Národní hnutí za osvobození Azavadu (francouzsky Mouvement National pour la Libération de lAzawad, MNLA), sdružující především berberské Tuaregy
v oblasti Azavad v severním Mali, využila vojenského puče, který dne 22. března 2012 sesadil
prezidenta Amadoua Toumaniho Tourého s malijskou vládou, a vyhlásila dne 6. dubna 2012
v severní části země Nezávislý stát Azavad.
Stažení malijských vojenských jednotek do centra země a příliv zbraní ze sousední Libye
(Tuaregové podporovali bývalého libyjského vůdce Kaddáfího, který je proto zbraněmi zásoboval) měly za následek, že 1. dubna 2012 obsadila MNLA prakticky bez boje největší město
na severu — Timbuktu. Následně vyhlásila nezávislost obsazeného území na Mali. Hlavním
městem se stalo město Gao (86 633 obyvatel v roce 2009). Vlajkou nového státu, jehož nezávislost však nebyla doposud žádným jiným státem uznána, se stala vlajka, kterou jako svůj symbol
dosud užívala MNLA.
List tvoří žlutý žerdový klín sahající do čtvrtiny délky listu a tři vodorovné pruhy: zelený,
červený a černý. Poměr šířky k délce listu je 1:2. Vlajka byla přijata patrně již na valném
shromáždění tuaréžských osvobozeneckých
ve městě Zakak, severovýchodně od Kidalu dne
15. října 2011, kde došlo (zřejmě na popud prokaddáfiovských sil, prchajících z Libye do Alžírska
a dál na jih) ke sloučení Národního hnutí Azavadu (Mouvement National de l'Azawad, MNA)
a Tuaréžského hnutí severního Mali (Mouvement Touareg du Nord Mali, MTNM) do nové politické strany - MNLA. Symbolika vlajky a jejích barev není dosud známa. Josef Hubka

sil

m

http://en.wikipedia.org/wiki/Azawad, http://www.mnlamov.net/, Lidové noviny,

7.

dubna 2012, s.
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VÍCE VLAJEKV MAKEDONII?
parlament na návrh koaličního Albánského demokratického svazu pro integraci sérii zákonů, poskytujících větší práva příslušníkům
etnických menšin, zejména pak Albáncům, kteří tvoří přibližně 23 % populace státu. Mezi
státní vlajce, která umožňuje etnickým
jinými schválil i poměrem hlasů 63:40 změnu zákona
nemakedonským komunitám v místech, kde tvoří více než 50 % obyvatel dané samosprávné
jednotky, vztyčovat svou vlajku spolu s vlajkou makedonskou. Ovšem za podmínky, že ta makedonská musí být třikrát větší. —-jm-

Ve dnech 15. a 18. července 2011 schválil makedonský

o

m

Keesing's Record of World Events, roč. 57,

č.

7/8 (2011),

s.

50579.
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ZEMŘEL LUDVÍK MUCHA

Třebaže jsme ji mohli v mnoha posledních měsících očekávat téměř kdykoliv, přesto je to
svou definitivností a neodvratitelností zpráva zdrcující: v neděli 13. května 2012 zemřel po
dlouhé nemoci ve věku nedožitých 85 let zakladatel a čestný předseda České vexilologické
společnosti doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc. I když svou aktivní činnost ve výboru Čvs
ukončil již v říjnu 2003, o jeho práci a činnost společnosti projevoval aktivní zájem přiměřený zhoršování jeho zdravotního stavu po mnoho dalších let. Při našich občasných návštěvách vléčebných a rehabilitačních zařízeních, kde dlouhodobě pobýval, se zejména zpočátku živě zajímal o problémy, se kterými se výbor potýkal, a plány, které si vytyčoval. O to více
nám jeho názory a rady budou nyní chybět.
Poslední rozloučení rodiny i jeho spolupracovníků a přátel se zesnulým dr. Ludvíkem
Muchou
konalo v horkém jarním odpoledni 22. května 2012 v kostele sv. Markéty v areálu břevnovského kláštera. Spolu s ostatními přítomnými se sedm předních českých vexilologů v krásném prostředí barokního chrámu zúčastnilo zádušní mše svaté a s ní spojených
římsko-katolických pohřebních obřadů za zesnulého. Ve svém rozloučení farář připomněl
igeografickou a kartografickou profesi našeho čestného předsedy, jakož ijeho působení jako
univerzitního pedagoga. Jeho lásku k vlajkám a praporům bychom chtěli jeho vlastním vexilologickým životopisem i vzpomínkami nejbližších spolupracovníků připomenout zase my
v příštím čísle zpravodaje. Čest jeho památce! Výbor ČVS

se

The founder of the Czech Vexillological Society and its Hon-

ourable President Mr. Ludvík Mucha passed away on May
13%*2012. He diedofalongillness atthe ageof84. Thefuneral
ceremony was held in the St. Margaret Church in the Prague's
Břevnov Monastery on May 22" Let his soul rest in peace!
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