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ALEŠ BROŽEK

VOJTĚCH KRÁL Z DOBRÉ VODY
A JEHO VEXILOLOGICKÉ AKTIVITY
Vletošním roce si heraldici připomínají, že před stolety zemřel významný český heraldik Vojtěch Král z Dobré Vody'. Znalci jeho života však vědí, že se zčásti zabývali vexilologii, i když
tavté době nebyla ještě samostatnou disciplínou.
Vojtěch Král se narodil 20. dubna 1844v Mladkově u Žamberka jako syn Jana, celního výběrčího v Mladkově a pozdějšího úředníka u soudů. Chodil do školy v Benešově
a poté do reálky v Praze. Po propuštění z vojenské služby
(zúčastnil se války v r. 1864 ve Šlesvicku a v r. 1866 proti
Prusku) pracoval v Benešově jako písař, při stavbě Budějovicko-linecké dráhy jako účetní a v cejchovním úřadě
v Benešově jako cejchmistr. Koncem roku 1878 nastoupil
do oddělení pro vodní stavby Zemského výboru v Praze
zpočátku jako písař, od r. 1894 jako oficiál?.
Už od mládí vynikal hezkým písmem a kresbou. Jako
dvaadvacetiletý na sebe upozornil, když zhotovil 37 diplomů benešovských obcí, které byly předány při udělení
čestného občanství hraběti Belcredimu, a jako šestatřicetiletý kaligrafickou prací valbu, které dostal belgický král*.
Heraldiku a sfragistiku začal V. Král studovat jako samouk asi až po příchodu do Prahy. Zároveň pořizoval otisky pečetí nebo je a znaky překresloval, takže postupně z nich vytvořil rozsáhlou sbírku. Znaky a pečeti kreslili pro Sedláčkovy Hrady, zámky a tvrze království Českého, které
začaly vycházet od r. 1880.
V r. 1886 se pokusil s dalšími zájemci ustavit českou sekci vídeňské heraldické společnosti
Adlera sarchivářem Josefem Teigem vydávat časopis věnovaný heraldice a genealogii. Když neuspěl, založil alespoň v květnu 1894 heraldický odbor při Společnosti přátel starožitností českých, jejímž členem se stal krátce před tím. Až do roku 1898 v odboru patřil mezi nejaktivnější,
pronesl řadu heraldických přednášek (první o vzniku a vývoji znaku Českého království ještě
jako nečlen společnosti) a pečoval o heraldickou přílohu Časopisu Společnosti přátel starožitností
českých, v níž otiskoval městské a šlechtické znaky. V ní se objevily i údaje o městských barvách
Plzně a Chrudimi.
Nejvýznamnější své dílo — knihu Heraldika — dopsal v září 1900 a v prosinci téhož roku mu
vydal karlínský knihkupec a nakladatel Rudolf Storch. V kapitole nazvané „Vedlejší části znaku“
se věnovali praporům a korouhvím. Pro zajímavost uvádíme celý vexilologický text:

je

Prapory a korouhve (fr. enseigne, n. Fahne) jsou původně polní znamení, která bývala střediskem
bojovníkům; užíváno jich od pradávna. Bylo to právem vrchních vojvodů, pak pánů, kteří do boje vedli
své podřízené bojovníky (korouhevní páni); také každý jiný šlechtic mohl sina kopí upevniti praporec.
[Naše?] korouhve, jaké spatřujeme na jízdních pečetech 13. století (viz pečeť krále Přemysla Otakara
C.
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II. obr. 335. a obr. 306.), byly dlouhé a úzké, někdy na konci vykrajované. Již záhy objevují se na korouhvích a praporech znaky majitelův. (Tab. V. 3, XI. 3. a 4., obr. 361.)
Ratiště s hrotem (původně kopí samo) obdrželo později pro ochranu ruky zářez. (Obr. 324.)
Korouhev delší než vyšší, mívala na horním kraji dlouhý, úzký pruh (viz pečeť krále Přemysla Otakara obr. 335.), kdežto prapor byl kratší a vyšší (viz pečeť téhož Přemysla Otakara obr. 336. a krále
Jana obr. 334.); oba druhy změnily se ve století XV. a XVI. a staly se úplně čtverhrannými, na okrajích jsou zdobeny třepením a liší se od vlajky připevněním; jsou totiž na ratiště pevně hřeby přidělány,
kdežto vlajku na stožár vytáhnouti nebo spustiti lze provazcem. Do polovice stožáru spuštěná vlajka
značí smutek.
Při znacích vyskytují se výhradně prapory a korouhve; kde samy nejsou obrazem znakovým neb klenotem přílbice, bývají za štítem tím způsobem malebně umístěny, aby jimi znak přetížen nebyl, nebo se
dávají nésti strážcům štítu; jako ve znaku hrabat ze Schónbornu, hrabat Palffyů aj. Korouhev i prapor
nahrazují štít, to jest nesou figuru znakovou bez použití štítu. Barva látky nahrazuje barvu štítu.
Figury znakové hledí na praporu nebo korouhví k ratišti; také se od ratiště počítají pole znaková
jako při čtvrceném štítu.
Je-li prapor (jako se stává v novější době nechvalným způsobem) sestaven z pouhých pruhů v barvách znaku, nemaje obrazu znakového, barva figury jest nahoře a barva štítu dole, právě v témž
pořadí, jak jsou na štítu.
Prapor český na příklad jestnahoře bílý, dole červený (stříb. nebo bílý český lev jest na štítu červeném).
Prapor, jehož barvy složeny jsou opačně, značí odboj, revoluci.
Užívati praporů k účelům dekoračním nebo k označení majetku jest každému volno.

Pro vexilology je důležité, že vysvětlil, jak se prapory odvozují ze znaků, a upozornil i na správnou podobu českého praporu. Z obsahu textu vyplývá, že V. Král neměl oblibě prapory tvořené pouze pruhy. I když je autorem řady městských znaků (spolupracoval při tvorbě znaku Březových Hor, Karlína či Vysočan), na rozdíl od svých následovníků“ neodvodil podle nich zřejmě
proto žádný městský prapor.
Jeho další vexilologickou aktivitu můžeme spatřovat při posuzování praporů, na něž se kladl
totiž povinně vyjadřoval Zemský výbor v Čechách.
zemský znak. K užívání českého znaku
I když tato činnost příslušela pracovníkům Zemského archivu jako jedné z organizačních jednotek Zemského výboru, řadu posudků na prapory českých a moravských spolků v letech 1901
a 1902 vypracoval právě V. Král'.
Většinou měl připomínku jen k podobě zemského znaku, případně k jeho umístění na praporu (za chybu označoval, když český lev hleděl od žerdového okraje). Například návrhu praporu Sboru dobrovolných hasičů v Ledenicích vytkl v listopadu 1901, že „strana bílá praporu
s českým znakem jest na heraldicky pravé straně, kdežto správně má býti na levé straně (na místě červené strany s nápisem a znakem města Ledenice), aby při pohybu praporu s žerdí ku předu lev stejným
směrem se pohyboval, což by jinak dělo se opáčně“.
Při posuzování praporu spolku vysloužilců Vlast v Katovicích v červenci 1901 konstatoval,
že nákres praporu
příliš malý pro posouzení českého znaku, a vyjádřil přesvědčení, že pokud
prapor zhotoví firma J. V. Trenkwalda, bude znak na něm v pořádku“. V posudku na prapor tělocvičné jednoty Sokol v Ivanovicích na Moravě připomněl v dubnu 1902, že koruna a lví drápy
mají být zlaté, v posudku na prapor tělocvičné jednoty Sokol Fůgner v Čouši v červenci 1902
zdůraznil, že drápy lvovy mají být žluté. To byl zřejmě poslední Králův posudek a lze jen speku-

v
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je
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lovat, proč mu nebyly zadávány další vexilologické zakázky"
Po 34 letech v zemských službách, kdy již V. Král téměř ohluchl oslepl, požádal o penziono6. 7. 1913 ve 4 hodiny
vání. Odstěhoval se ke svému synovi Karlovi do Vavřinče na Mělnicku
odpoledne tam zemřel. Pohřben byl 9. 7. 1913 na hřbitově v Liblicích". m

a
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Ing. Aleš Brožek, Keplerova 34, 400 07 Ústí nad Labem, brozek(dsvkul.cz

PozNÁMKY
1)

Heraldická společnostv Praze zorganizovala 28.

5. 2013

ktomuto jubileu přednášku J. Oulíka alze očekávat, že na vý-

ročí upozorní většina českých a moravských heraldických periodik.
2)

Základní biografické údaje

o

něm přinesl v roce 1900 Ottův slovník naučný, sv. 15, s. 39 a je zajímavé, že jeho detailní

životopis nebyl dosud zpracován.
3) Národní Listy z 23. 10. 1866, s. 2 a Moravská Orlice z 20. 8. 1880,

s. 2.

4) Literární listy z 20. 12. 1887, s. 20.
5) Toto

pravidlo neznali kupodivu všichni odborníci. Např. historik umění a pozdější ředitel Muzea hlavního města Prahy

Harlasv Politik z 28. 12. 1895, s. 1-2 tvrdil, že na praporech má být barva figury pod barvou štítu.
Na Králova pravidla odkazovali J. Kursa, A. Blaschka i J. Hráský v době, kdy pracovali v archivu ministerstva vnitra,

F. X.

6)

posuzovali městské znaky a odvozovali městské prapory avlajky. Pozdějije rozvedl K. Schwarzenberg a další přední čeští

heraldici.
7) Dosud jsem

8) 0

našel 20 posudků na prapory 19 spolků, které jsou uloženy v NA, f. Zemský výbor (dále ZV) 1874-1928, ka 86 a 87.

kontaktech

V.

Krále se známou pražskou firmou vyrábějící prapory svědčí jeho korespondenční lístek z února 1895

uloženýv Archivu Národního muzea, f. Heraldická sbírka J. Trenkwalda. Popisuje avyobrazuje v něm moravský znak.
9) Vtom se rozcházel s názorem Zemského archivu. Ten přikazoval, abylví drápy a jazyk v zemském znaku byly stříbrné,
což je důvodem, proč se na některých spolkových praporech
10)

Jedním

z

stímto kovem setkáváme.

důvodů může být fakt, žeV. Král byl na konci roku 1902 suspendován z úřadu pro podezření

z falšování do-

kumentů, jimiž se dokazoval šlechtický původ (po zproštění obvinění se V. Král do úřadu vrátil).
11) Uvedeno

ve smutečním oznámení uloženém v NA,

f. ZV 1874-1928, ka 1766.
SUMMARY

An eminent Czech heraldist Vojtěch Král z Dobré Vody (1844-1913), his life, and vexillological activities have been dealt in this article. He began his studies of heraldry and sphragistics as a self-taught person after coming to Prague in 1878. Since 1880, the famous publication “Castles, cháteaux and
fortresses ofthe Bohemian kingdom" had been published and Král contributed to it with his drawings
of the arms and seals. In May 1894, he founded the heraldic department at the Society of the Friends
of Bohemian Antiguities and presented there his lectures on heraldic topics; he also edited the heraldic
supplement of the Society's journal where civic and aristocratic coats ofarms were published. However,
his most important work — a book “Heraldry" — was published in 1900 and dealt with the flags and
banners terminology, as well. He explained how the flags have to be derived from the arms, pointed out
the correct version of the Bohemian flag and probably did not preferred the striped flags. Therefore, he
did not design any municipalflag, even though he is an author ofmany municipal arms in our country.
When being asked for advice about the banners of various fire-fighting, veterans, gymnastic etc. corporations charged with the Bohemian arms Král stressed mainly the correct appearance ofthe arms, their
position on the flag's field (obverse or reverse) and the lion facing to the hoist.
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JosEF HUBKA

VLAJKY A ZNAKY SÝRIE
Sýrie je jedna z nejstarších kulturních oblastí ve Středomoří, neboť byla osídlena již přibližně
v 7. tisíciletí před Kristem. Mezi lety 2500—2200 př. Kr. na území Sýrie existovala civilizace
Kr. V první polovině 2. tisíciletí
s centrem ve městě Ebla. To bylo zničeno kolem roku 2300
př. Kr. zde začaly vznikat první městské státy jako např. Chalpa či Kadeš. Poté bylo území ovládáno postupně Chetity, Asyřany, Babylóňany a Peršany. V roce 333 př. Kr. bylo území Sýrie dobyto Alexandrem Velikým. Roku 64 př. Kr. zde byla zřízena římská provincie Syria. Roku 395
se země stala součástí byzantské říše. V letech 633-640 byla dobyta muslimskými Araby. Od
roku 969 do konce 11. století zde vládly egyptské dynastie do doby, než byla egyptská dynastie
Fátimovců poražena seldžuckými Turky. Od poloviny 13. století do roku 1516 území ovládali
egyptští mamlúci. V roce 1516 byla Sýrie připojena k Osmanské říši, která si zde moc udržela až
do konce první světové války (byť ve 2. polovině 19. století začali pronikat do země Francouzi).
Státní vlajky Osmanské říše se tak staly prvními státními vlajkami vyvěšovanými na území
dnešní Sýrie. Do roku 1844 to byl červený list, na kterém se nacházel bílý půlměsíc a bílá osmicípá hvězda, poté byla hvězda změněna na pěticípou a vzhled vlajky se postupně ustálil tak, že se
hvězda dotýká jedním cípem pomyslné spojnice obou růžků půlměsíce a celý emblém je posunut od středu poněkud k žerdi (oBR. 1).'

př.

Od počátku 20. století rostl v Osmanské říši arabský nacionalismus požadující nezávislost
arabského obyvatelstva. V průběhu první světové války se Sýrie stala dějištěm mnoha válečných
operací a diplomatických jednání. Dne 30. září 1918 obsadila arabská vojska z Hidžázu pod vedením hášimovského emíra Fajsala Damašek a nad dobytým územím zavlála hidžázská vlajka,
která mělatři vodorovné pruhy, černý, zelený, bílý, a u žerdi červený klín sahající do třetiny délky
listu. Tuto vlajku v barvách, které dnes označujeme jako panarabské, navrhl pro Hidžázské království Husajn ibn Ali z dynastie Hášimovců. Podle některých informací“ však tuto vlajku navrhl
Sir Mark Sykes z britského ministerstva zahraničí pro arabská vojska operující v Palestině a Husajn pouze upravil odstín červené. Jednotlivé barvy symbolizují historicky významné arabské
dynastie: černá je barvou Abbásovců, zelená Fátimovců, bílá Umájjovců a červená Hášimovců.
Poměr stran vlajkového listu šířky k délce byl 2:3, někdy? je však uváděn poměr 1:2 (oBR. 2).
Po skončení války obsadila syrské pobřeží Francie, palestinskou část Velká Británie a vnitrozemí zůstalo pod arabskou správou. Pod vlivem mladoarabského hnutí byl zahájen protifrancouzský odboj a dne 8. března 1920 bylo vyhlášeno nezávislé Syrské království v čele s králem
Fajsalem I. Tento stát, nárokující si území tzv. Velké Sýrie (včetně Palestiny a Libanonu), však
nebyl uznán Francií ani Velkou Británií. Jeho státní vlajkou se stala do té doby užívaná vlajka Hidžázu. Podle mnoha pramenů a publikací“ byla však upravena tak, že měla poměr stran 1:2 a do
červeného klínu byla přidána bílá sedmicípá hvězda (oBR. 3).
Nezávislé Syrské království však nemělo dlouhého trvání. Dne 24. července 1920 byly syrské
oddíly poraženy a hlavní město Damašek obsazeno francouzskými vojsky. Král Fajsal byl svržen
a nucen odejít do iráckého exilu. V této souvislosti se na území Sýrie vyvěšovala od 24. července
1920 do 1. září 1920 vlajka, která měla světle modrý list s bílým půlměsícem (s cípy směřujícími
k vlajícímu okraji) uprostřed a francouzskou trikolórou v kantonu (obr. 4).* Dne 1. září 1920
se Sýrie spolu s Libanonem stala mandátním územím Společnosti národů pod správou Fran-
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cie. Francouzskou taktikou bylo zemi rozdělit, podrobit si ji a pozvolna upevnit svou nadvládu,
a proto Francie vytvořila na mandátním území ještě v roce 1920 tři autonomní loutkové státy —
Velký Libanon, Aleppo, Damašek — a autonomní Alavitské území, které bylo v roce 1925 prohlášeno Alavitským státem. V roce 1921 bylo vytvořeno autonomní území Soueida, které bylo
za stát prohlášeno o rok později. V roce 1927 byl stát přejmenován na Džebel Drúz.
Autonomní stát Aleppo byl vyhlášen dne 1. prosince 1920 a dne 28. června 1922 byl začle-

něn do nově vzniklého státního útvaru Syrská federace. Jeho státní vlajku tvořil bílý list s malou
francouzskou trikolórou v kantonu a třemi žlutými pěticípými hvězdami seskupenými do pomyslného rovnostranného trojúhelníku, jenž má základnu na ose vlající části listu. Poměr stran vlajkového listu byl 2:3 (oBR. 5).“ Vlajka se užívala až do 25. ledna 1925, než se Aleppo (spolu s Damaškem spojené již od 5. prosince 1924) stalo součástí Syrského státu pod francouzským mandátem, proklamovaného 1. ledna 1925.
Autonomní stát Damašek byl vyhlášen dne 1. prosince 1920 a dne 28. června 1922 byl také
začleněn do nově vzniklé Syrské federace. Jeho státní vlajku tvořil modrý list s francouzskou
trikolórou v kantonu (širokém 1/3 šířky vlajkového listu) a bílým kruhovým polem uprostřed
o průměru 3/7 šířky vlajkového listu. Poměr stran vlajkového listu byl 2:3 (oBR. 6).' Vlajka se
užívala až do 25.ledna 1925, než se Damašek stal, jak již shora uvedeno, součástí Syrského státu.
Autonomní Alavitské území bylo vyhlášeno dne 2. září 1920 a dne 1. července 1922 bylo začleněno do Syrské federace. Dne 1. ledna 1925 byl vyhlášen Alavitský stát, který se ale nestal
jako Aleppo a Damašek součástí Syrského státu. Dne 22. září 1930 byl tento státní útvar přejmenován na stát Latakie. Součástí Sýrie se stal až dne S. prosince 1936. Po celou dobu existence
(1920—1936) tvořil jeho státní vlajku bílý list se žlutým sluncem s jedenácti paprsky uprostřed
a malou francouzskou trikolórou v kantonu. V dolním rohu a horním i dolním cípu bylo po jednom červeném pravoúhlém trojúhelníku. Poměr stran vlajkového listu činil 3:4 (oBR. 7).* Vlajka
se ale dle některých pramenů užívala také s poměrem stran 2:3 a v několika graficky odlišných
variantách. Lišily se jak velikostí kantonu, tak různým počtem slunečních paprsků, jejichž počet
byl údajně někdy i dvanáct, šestnáct či dvacet (oBR. 8).
Autonomní území Soueida bylo vyhlášeno 1. května 1921 a po necelém roce dne 4. března
1922 bylo prohlášeno autonomním státem. Vroce 1927 bylnázev státu změněn na Džebel Drúz.
Součástí Sýrie se stal dne 2. prosince 1936. V době od května 1921 do roku 1924 užívala Soueida
státní vlajku, která měla pět vodorovných pruhů - zelený, červený, žlutý, modrý, bílý — a u žerdi
úzký bílý pruh s třinácti malými žlutými pěticípými hvězdami pod sebou. Poměr stran vlajkového listu byl 2:3 (oBR. 9). Barvy vodorovných pruhů byly stanoveny jako národní barvy nařízením vlády Emira Salima al-Atraše."' Třináct hvězd v bílém pruhu symbolizovalo třináct francouzských administrativních jednotek. V roce 1924 byla vlajka pozměněna tak, že šířka bílého
pruhu byla nyní rovna 1/4 délky vlajkového listu, hvězdy byly vypuštěny a do kantonu (šířky
žerdi) byla
rovnající se šířce horního zeleného pruhu a délky rovnající se šířce bílého pruhu
přidána francouzská trikolóra. Poměr stran vlajkového listu zůstal zachován 2:3 (oBR. 10).*
Vlajka v této podobě zůstala v platnosti i po změně názvu státu v roce 1927%
Státní útvar Syrská federace (jejímiž členy byly autonomní státy Aleppo, Damašek a autonomní Alavitské území) užíval od 28. června 1922 jako státní vlajku list o poměru stran 2:3 se
třemi vodorovnými pruhy - zeleným, bílým a zeleným s francouzskou trikolórou v kantonu o velikosti 1/4 plochy listu (oBR. 11).* Když federace koncem roku 1924 zanikla, stala se tato vlajka
od 1.ledna 1925 státní vlajkou nově vzniklého Syrského státu zahrnujícího území bývalých států
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Aleppo a Damašek. Podle některých zdrojů byla však vlajka mírně pozměněna tak, aby francouzská trikolóra byla v karé o velikosti 1/6 plochy listu (oBR.
Dne 14. května 1930 byla vyhlášena Syrská republika (nadále pod francouzským mandátem), jejíž státní vlajka je popsána v „Ústavě státu Sýrie, vyhlášené vyhláškou Vysokého komisaře Francouzské republiky č. 3111 ze dne 14. května 1930“ otištěné v Úředním věstníku Společnosti národů, ročník 11 ze září 1930, v článku 4 na str. 1113: „Syrská vlajka bude vypadat následovně — délka bude dvojnásobná než šířka, bude mít tři stejně široké pruhy, horní pruh bude zelený, střední pruh bílý a dolní pruh černý. Bílá část ponese tři červené hvězdy v řadě za sebou, každá
bude mít pět hrotů“." Přeloženo do dnešní vexilologické terminologie — státní vlajku Syrské republiky tvořil list o poměru stran 1:2 se třemi vodorovnými pruhy: zeleným, bílým a černým.
V prostředním bílém pruhu byly umístěny tři červené pěticípé hvězdy (oBR. 13). Tato vlajka poprvé zavlála již dne 1. ledna 1932 v Aleppu, oficiálně však byla zavedena a poprvé oficiálně vztyčena v Damašku dne 11. června 1932. Tři hvězdy na vlajce symbolizovaly tři administrativní oblasti (vilájety): Damašek, Haleb (Aleppo) a Dajr az-Zór.'*
Dne 19. července 1939 byl název země změněn na Stát Sýrie a dne 10. června 1940 se Sýrie
dostala pod koloniální správu vichistické Francie. Po roce, dne 21. června 1941, byla obsazena
britskými oddíly společně s vojsky de Gaullovy „Svobodné Francie“ a dne 16. září 1941 byla nominálně vyhlášena nezávislá Syrská republika. Následně byl dne 29. září 1941 zrušen mandát
Společnosti národů a dne I. ledna 1944 byla deklarována nezávislost na Francii. V roce 1945 se
Francie pokusila obnovit koloniální závislost Sýrie, ale po diplomatickém a vojenském zásahu
Velké Británie byla nezávislost země zachována. Po odchodu britských a francouzských vojsk
dne 17. dubna 1946 získala Sýrie nezávislosti de facto. Státní vlajkou nezávislé Sýrie se stala do té
doby užívaná vlajka z roku 1932 (oBR. 13). Státní znak tvořil stylizovaný sokol, symbol kmene
Kurajšovců (z něhož pocházel prorok Mohamed), hledící heraldicky vlevo. Na hrudi měl orámovaný
se třemi pěticípými hvězdami pod sebou. V pařátech držel stuhu s arabským názvem
státu Au-DŽUMHÚRÍJA AS-SÚRÍJA (Syrská republika). Mezi štítem a stuhou byly dvě zkřížené
větévky. Přestože na oficiálních dobových dokumentech a poštovních známkách byl státní znak
vyobrazován většinou jen černobíle či jednobarevně““, jeho barevná podoba vypadala podle některých informací" takto: sokol byl černo-stříbrný se zlatými pařáty, štít stříbrný se třemi čerbarvách státní vlajky (směrem od vnějšího okraje černé, bílé
venými hvězdami a orámovaný
a zelené); větévky a stuha byly zlaté (oBR. 14). Přesná barevná podoba však nebyla zřejmě stanovena, neboť např. na titulní straně syrského adresáře vydaného v roce 1946 má tento znak větévky a stuhu v barvě červené.??
Silné proegyptské nálady a značně vzrůstající vliv Komunistické strany Sýrie v 50. letech minulého století vedly k tomu, že dne 1. února 1958 oznámili prezidenti Sýrie a Egypta v souladu
s Násirovou politikou panarabismu vznik společného státu — Sjednocené arabské republiky.
V důsledku toho došlo s účinností od 22. února 1958 k zavedení nových státních symbolů země.
Státní vlajkou federace se stal list tvořený třemi vodorovnými pruhy, červeným, bílým a černým,
se dvěma zelenými pěticípými hvězdami, symbolizujícími jednotlivé členy federace, v prostředním bílém pruhu. Poměr stran vlajkového listu byl 2:3 (oBR. 15). Státním znakem stal zlatý
tzv. Saladinův orel, na jehož hrudi byl položen štít v barvách státní vlajky se dvěma zelenými
hvězdami. Letky i ocasní pera byla černá. Orel stál na zelené 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 vládnoucí ve 12. století (oBR. 16).
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Federace však neměla dlouhého trvání. Protože se v následujících letech ze Sýrie stala téměř
egyptská provincie, došlo k vojenském převratu a dne 28. září 1961 byla vyhlášena nezávislá
Syrská arabská republika. Následně Sýrie z federace vystoupila a společný stát se tak rozpadl.
V této souvislosti byly opětovně zavedeny státní symboly užívané do roku 1958.
Po převratu strany Baas v roce 1963, kdy se předpokládalo spojení Sýrie s Egyptem a Irákem,
byla zavedena dne 8. března 1963 nová státní vlajka. Podle egyptského vzoru měla tři vodorovné
pruhy v barvách červené, bílé a černé. V prostředním bílém pruhu byly umístěny
zelené pěticípé hvězdy, jež měly reprezentovat uvedené země. Červená barva symbolizovala statečnost
v boji, bílá šlechetnost, černá muslimské vítěze v minulosti a zelená barvu islámu. Poměr stran
vlajkového listu byl stanoven na 2:3 (oBR. 17). když k federativnímu spojení uvedených zemí
nikdy nedošlo, vlajku si Sýrie již ponechala. Zároveň byl zaveden nový státní znak, který vycházel ze vzoru státního znaku z roku 1946. Tvořil jej černo-stříbrný stylizovaný sokol, symbol kmene Kurajšovců, hledící heraldicky vlevo. Na hrudi měl stříbrný štít orámovaný v barvách
státní vlajky (směrem od vnějšího okraje černé, bílé a červené) se třemi zelenými pěticípými
hvězdami pod sebou. Ve zlatých pařátech držel zlatou stuhu s černým názvem státu (v arabštině). Mezi štítem a stuhou byly dvě zlaté zkřížené větévky (oBR. 18). Je známa i barevně odlišná varianta znaku, kde je stuha stříbrná a větévky stříbrné se zlatou kresbou.:
Když byla dne 2. září 1971 ustavena nová Federace arabských republik s členskými státy
Egyptem, Libyía Sýrií, bylys účinností od 1.ledna 1972 zavedeny nové federativní symboly. Od
tohoto dne užívala Sýrie vlajku tvořenou vodorovnými pruhy červeným, bílým a černým se znakem federace uprostřed. Tím byl žlutý stylizovaný sokol hledící heraldicky vlevo. Na hrudi měl
prázdný žlutý štít a držel stuhu se žlutým textem v kúfickém písmu ITTIHÁD AL-DŽUMHŮÚRÍJÁT
AL-ARABÍJA (Federace arabských republik). Na rozdíl od egyptské a libyjské vlajky však pod
stuhou chyběl název státu. Sokol byl, jak již shora uvedeno, symbolem kmene, z něhož pocházel
prorok Mohamed, a barvy na vlajce se v té době 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. 19). Oficiální státní znak byl zlatý, shodný se znakem na vlajce (oBR. 20).
Po tzv. Zelené revoluci v Libyi v roce 1977 se Federace arabských republik de facto rozpadla.
Sýrie a Egypt si však i poté ponechaly státní symboly z roku 1972 v platnosti. Až počátkem
března roku 1980 zahájil syrský parlament na návrh prezidenta Háfize al-Asada debatu o změně
ústavního článku č. 6, který se týkal státní vlajky, státního znaku a hymny Syrské arabské republiky. Prezident tento krok odůvodnil tím, že je nutné změnit syrské státní symboly na protest
proti navázání diplomatických styků mezi Egyptem a Izraelem v rámci dohod z Camp Davidu.
Lidové shromáždění Syrské arabské republiky schválilo novou státní vlajku dne 30. března 1980.
Stala se jí vlajka užívaná již v letech 1958-1961. Její list měl tedy tři vodorovné pruhy, červený,
bílý a černý, se dvěma zelenými pěticípými hvězdami v prostředním bílém pruhu. Poměr stran
vlajkového listu zůstal rovněž zachován 2:3 (oBR. 15). Tuto vlajku užívá Sýrie do současné doby.
Má
nejen funkci vlajky státní, ale je i vlajkou národní, obchodní válečnou, na souši i na moři.**
Státní znak byl změněn v roce 1981. Tvořil jej opět heraldicky vlevo hledící stylizovaný sokol
Kurajšovců, který má na hrudi štít, pod ním dvě větévky a v drápech drží stuhu s názvem státu.
Sokol měl stříbřitou až tmavě šedou barvu a jeho vnější kresba a kresba jednotlivých
per byla
zlatá. Zobák a oko sokola byly zlaté a větévky zlaté s černou kresbou. Běháky
drápy byly černé,
stuha zlatá s černým arabským nápisem A1-DŽUMHŮÚRÍJA AL-ARABÍJA AS-SÚR(ÍJA (Syrská arabská republika). Štít na hrudi sokola byl stříbrný a nesl dvě zelené pěticípé hvězdy umístěné pod
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sebou. Byl lemován jednaktřemi úzkými proužky v panarabských barvách (směrem od vnějšího
okraje červené, bílé a černé), jednak byl stejně jako celá kresba sokola obtažen zlatým lemem,
který měl přibližně stejnou šířku jako jednotlivé proužky v panarabských barvách (oBR. 21).
Pravděpodobně v roce 1982* byl státní znak opětovně změněn
v této podobě se užívá do
současné doby. Ukazuje zlatého sokola hledícího heraldicky vlevo, jenž drží ve svých pařátech
stříbrnou, zlatě lemovanou stuhu se zlatým arabským nápisem AL-DŽUMHÚRÍJA AL-ARABÍJA
AS-SÚRÍJA (Syrská arabská republika). Na hrudi sokola je štít v národních barvách - heraldicky
zleva doprava: černé, bílé (stříbrné) a červené ve svislých pruzích — se dvěma zelenými hvězdami
pod sebou ve středním bílém (stříbrném) pruhu. Pod štítem jsou dvě zlaté větévky (oBR. 22).
Tento státní znak se v současnosti užívá v mnoha variantách, které se v detailech liší. Například
není dvojitě lemován, proznak, jehož
na některých syrských internetových stránkách“
střední pruh na štítu je širší než oba krajní a spodní část těla sokola je plná, bez detailů (oBR.
také znak kromě štítu celý zlatý s černou kresbou“ jindy je zlatý s černou kresbou
23). Někdy
pouze sokol, větévky se stuhou jsou stříbrné a nápis na stuze zelený.
Vbřeznu 2011 vypukly v Sýrii demonstrace inspirované projevy odporu vůči vládnoucím režimům v dalších arabských státech. Vláda tyto protesty označila za zahraniční spiknutí, na druhou stranu však přislíbila postupné zavedení některých reforem. Protesty však neustávaly, syrské ozbrojené síly proto sáhly k drastičtějším opatřením a začaly ve velké míře užívat násilí. Celý
konflikt přerostl v občanskou válku, která Sýrii sužuje do dnešních dnů. Syrské opoziční skupiny požadující odstoupení prezidenta Bášara al-Asada vytvořily na konferenci v Dauhá v prosinci 2012 Národní koalici sil syrské revoluce a opozice v čele s prezidentem Moazem al-Khatibem, představitelem jednoho z členů koalice — Syrského národního koncilu. Koalice používá
státní vlajkou Syrské republiky z let 1932-1958 a 1961-1963. Tato vlajka se
vlajku shodnou
stala symbolem odporu proti stávající vládě a je nyní hojně užívána po celé zemi.* Na mezinárodní úrovni byla již akceptována na zasedání Arabské ligy v březnu 2013 a vlaje také na hraničním přechodu s Tureckem, v oblasti ovládané opozicí.*
Kvůli rozporům v koalici al-Khatib na svou funkci rezignoval a dne 19. března 2013 jej nahradil člen Muslimského bratrstva Ghassan Hitto, který by se měl stát premiérem přechodné vlády.
Natiskové konferenci v Istanbulu se za jeho zády objevil znak syrské prozatímní vlády, který by
sev budoucnu mohl stát novým státním znakem země (oBR. 24).
V době dokončení tohoto pojednání (červen 2013) je však politická situace v zemi zatím stále
nejasná, a proto až čas ukáže, pod jakými symboly se Sýrie vydá do budoucnosti.
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BOHDAN ZILYNSKYJ

PO STOPÁCH ZÁHADNÉ PRAPOROVNY
okruhu možných zájmů vexilologie paří i jazykovědné otázky - na jednu z nich, mírně
kuriózní, zde chci upozornit. Dva největší slovníky českého jazyka, vydané kolem poloviny
20. století, zachytily dnes zřídka (pokud vůbec) používané slovo praporovna. Jako první tak
učinil Příruční slovník jazyka českého!, který označil tento termín za úřední. Podle tohoto
výkladu z počátku 40. let slovo označovalo magistrátní oddělení mající na starosti prapory,
k heslu však nebyl připojen nějaký konkrétní doklad. 0 necelé čtvrtstoletí později, v r. 1964,
se objevila definice Slovníku spisovného jazyka českého.* Zde bylo toto slovo vyloženo tentokrát jako místnost pro úschovu praporů (nějaké organizace apod.).
Do

Na základě obou jazykovědných pomůcek si můžeme představit buď jakýsi „skoro úřad“ nebo
dosti zaprášené odkladiště (jakousi „sestru“ podnikové spisovny), kde odpočívaly podnikové
prapory mezi prvním májem a sedmým listopadem, případně do nějaké jiné vhodné události.
Aby se podařilo obsah slova podrobněji objasnit, obrátil se autor tohoto příspěvku s dotazem na
Ústav pro jazyk český AV ČR. Konzultace s dr. Milenou Homolkovou pomohla zjistit, že v lexikografické kartotéce ústavu lze nalézt dva doklady praktického použití slova „praporovna“, na jeden další mne laskavě upozornil ing. Aleš Brožek. Je zajímavé, že všechny podchycené doklady
použití uvedeného slova pocházejí z čísel pražských deníků vydaných v prvním roce existence
Protektorátu Čechy a Morava.
Na existenci pražské magistrátní praporovny upozornilo jako první odpolední vydání Národní politiky na počátku května 1939.* O den později vyšel v deníku Národní práce další, anonymní
a o něco rozsáhlejší text o praporovně.* Oba tyto texty měly zjevně společný informační zdroj.
Konstatovaly, že se obecně málo ví o existenci zvláštního úřadu, respektive spíše dílny, začleněné
do struktury pražského magistrátu. Ta pečovala o to, aby byly udržovány v náležitém stavu prapory vlastněné městem, ať už národní, městské či státní. Po zřízení Protektorátu se jednalo rovněž o prapory Třetí říše, které by si o rok dříve jako součást nezbytné výbavy pražského magistrátu
stěží někdo představil. V magistrátní praporovně
sice vyráběly i prapory nové, hlavní její úkol
však spočívalv občasném čištění už používaných. Za tímto účelem bylo nutno každý prapor rozpárat a prát pak jednotlivé barevné složky zvlášť, teprve poté byly jednotlivé části zase sešity dohromady.* V případě, že zrovna nebylo takovéto práce příliš zapotřebí, mohla se praporovna věnovat
výrobě, spravování ošetřování prádla, oděvů a kožichů pražských obecních zaměstnanců.
Třetí příspěvekvznikl o několik měsíců později. Už za odlišné vnitropolitické situace otiskly
obecně známé Lidové noviny koncem října příspěvek nazvaný Praporovnu čeká práce.“ Také zde
byla zmíněna existence zvláštního oddělení magistrátu města Prahy pověřeného péčí o prapory
jednotlivých městských úřadů. Městská dílna, o které jsem už slyšeli, je zde přesně lokalizována
do ulice U obecního dvora na Starém Městě pražském. z tohoto příspěvku je patrné, že praporům se pracovníci věnovali jen jednou za čas, když bylo třeba je opravit a vyčistit. Praporovna
tudíž neměla kromě několika nezbytně přítomných osob stálé zaměstnance a v případě potřeby
musela využít krejčích a švadlen, kteří jí byli na několik dní přiděleni odjinud.
Podstatnější byla další autorem uvedená skutečnost. Na sklonku října 1939 totiž nastávala
pražské praporovně nová a nemilá povinnost daná úředním ohlášením existence a podoby vlajky
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Obrázky 1-6, 8-13, 15 a 17 byly převzaty z http://www.crwflags.com, obrázky 19 a 20 z http://www.rbvex.it,
obrázek 22 z knihy Lexikon vlajek a znaků zemí světa, 2. vydání, Praha 2003, obrázek 23 z http://syrianfreepress.wordpress.com, obrázek 24 a obrázek mapky (autorem upravený) z http://en.wikipedia.org. Ostatní obrázky jsou vlastní
kresby autora nebo autorem upravené obrázky pocházející z příslušných odkazů.
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Protektorátu Čechy a Morava. Dosavadní československé vlajky a prapory bylo nutno rychle vyměnit za nové, resp. měly být prostě na nové předělány. Provedení výměny mělo jistě znesnadnit veřejné připomínání zaniklé ČSR při nejbližším svátku 28. října. O lehce pochopitelné skutečnosti, že protektorátní vlajky nebyly zatím většině obyvatel známy že je navíc nečekala vážnost ani láska obyvatel, musely noviny samozřejmě pomlčet. Nepovolené oslavy 28. října se, jak
známo, pod československými prapory uskutečnily a jejich výsledkem se stala mj. smrt studenta
Jana Opletala a uzavření českých vysokých škol.
Víme tedy o existenci praporovny pražské, bez podobné provozovny se však v té době
mohla těžko obejít také jiná velká města Protektorátu, např. Brno nebo Plzeň. V případě pražském můžeme díky konzultaci v Archivu hlavního města Prahy upřesnit, že praporovna působila v rámci magistrátního odboru hospodářského IV (zkratka: OH IV), a to v jeho 5. oddělení pověřeném nákupem hmota obecním inventářem. Do kompetence oddělení patřil mj. nákup látek a správa krejčovské dílny, v rámci svěřených 27 agend je však pod bodem 9 uvedeno
„vyvěšování praporů na veřejných prostranstvích a domech obecních“ a pod bodem 21 „provádění dekorací při slavnostech“.
Shodou okolností lze zjistit, že právě vr. 1939 pracovalo v celém tomto oddělení, tedy i v sekcích nemajících s prapory nic společného, 91 osob, jimž šéfoval vrchní účetní ředitel Josef Zoubek, bytem v Praze — Střešovicích. Kteří ze zaměstnanců měli bezprostřední vztah k praporovně, však nelze z dostupných zdrojů zjistit.7 Nelze ale vyloučit, že se o lidech, kteří byli spojeni
s pražskou praporovnou, dozvíme někdy v budoucnu přece jen o něco víc.
Naděje, že v kartotéce jazykovědného ústavu jsou evidovány o něco pozdější doklady užití
slova praporovna, jsou liché. Zvláštní kartotéka totiž nebyla pro novější Slovník spisovného
jazyka českého vytvářena. Velmi důkladné vysvětlení, které poskytla dne 3. ledna 2013 dr. Milena
Homolková z ÚJČ AV ČR, si zaslouží delší citaci. Praví sevněm: „Rozdíl mezi výkladem významu
v obou slovnících se podle mého soudu dá vysvětlit takto. Při tvorbě Slovníku spisovného jazyka českého se vycházelo z toho, že slovo praporovna
je utvořeno ústrojně a že slovotvorný význam ho předurčuje ktomu, aby bylo v případě potřeby použito obecně jako vhodné pojmenování místa (místnosti,
prostoru, výrobny, popř. úřadu ap.), kde jsou (v péči, ve správě, opatrují se, uschovávají se, příp. pořizují se, opravují se apod.) prapory.“ Dr. Homolková pokračuje: „Příruční slovník jazyka českého
charakterizuje toto slovo jako úřední, tedy řadí ho do vrstvy slovní zásoby příznačné pro administrativní sféru; Slovník spisovného jazyka českého už žádný kvalifikátor k němu nestaví, podává ho tedy
jako slovo používané nebo použitelné bez jakéhokoli stylového nebo profesního omezení. Nelze zcela
vyloučit, že zpracovatelé slovníku mohli mít nějaký další aktuální doklad, resp. povědomí
tom, že

a

o

se slovo

užívá (pokud má nějaká organizace apod. prapory, na nějakém místě je uchovává a to místo
právě takto pojmenovává), ale do kartotéky se takový doklad nedostal.“
V závěru této informace je připojen pozdrav „přátelům vexilologům“, který zde s potěšením
předávám dál a připojuji k tomuto svéráznému jazykově-historickému exkursu upozornění na
osud slova „praporovna“ nejnovější době. Jak známo, stává se, že některá slova získají náhle
nový význam. Od dubna 2012 je připravována „ex privata industria“ zhruba jednou za dva měsíce specifická sbírka vexilologických aktualit a zajímavostí právě pod názvem Praporovna. Zájemci se s ní mohou seznámit na webové adrese www.koňoviny.eu. w
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PhDr. Bohdan Zilynskyj, Petržílkova 44, 158 00 Praha 5, z.bohdan(ď seznam.cz

Podle sdělení PhDr. Zbyška Svobody se ve Vojenském muzeu v Praze od roku 1945 pro místnosti, ve kterých byly uloženy prapory, standarty, vlajky atd., používal název praporárna.
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Příruční slovník jazyka českého, díl 4, Praha 1941-1943, str. 1000.
2) Slovník spisovného jazyka českého, díl 2, Praha 1964, s. 866.
3) -pns-, Pražská „Praporovna“ (Neznámý „úřad pražské obce“), Národní politika 57, 1939 - odpolední vydání, 3. 6., s. 3.
4) Praporovna pražské obce, Národní práce 1, 1939, č. 151 (4. 6.), s. 12. Národní práce nahradila vlednu 1939 sociálně demokratický deník Právo lidu.
5) Jen pro zajímavost zde upozorňuji nato, že společné praní praporů, které stírá jejich barevná specifika atedyirozdíly
mezinimi, použil před několikalety umělec při autorské výstavě We shall meetagain, abyvystavením takto „upravených“
1)

praporů naznačil nebezpečí přílišné unifikace zemí Evropské unie.
6) krt, Praporovnu čeká práce, Lidové noviny 47, 1939, č. 528 (21. 10. ráno), s. 5.
7) Příslušné údaje jsem načerpal z úředníročenky Almanach hlavního města Prahy 24, Praha 1939.

SUMMARY

An unusual Czech term “"praporovna"(the flag-cabinet in English) has become a subject of the author's etymological reflection. In the beginning of 1940s, this expression appeared in the Prague Municipal Authority Statute and it denoted the department that was in charge of the care providing maintenance to the flags in possession of the city. However, the Standard Czech Dictionary of 1964 defined the
word as “a room intended for safekeeping offlags". Preserved examples of this word in the Prague daily
press are dated to the first year of the Protectorate of Bohemia and Moravia (1939). It seemed that the
flag-cabinet was introduced either as a special department of the Prague Town Hall or as a specialized
workshop incorporated in to the municipal bureaucracy and involved in keeping, cleaning, maintenance
or even production of the flags owned and hoisted by the municipality and its subsidiaries. The official
usage of this expression proved by the evidence ofthe Czech Language Institute disappearedin late 1960s.
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42. VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Zřejmě kolize jejího termínu s Bílou sobotou způsobila, že se na 42. výroční členské schůzi dne
30. března 2013 sešlo jen dvacet členů naší společnosti a dva zájemci o členství. Vzhledem ke stále
se snižujícímu počtu individuálních členů se však počet účastníků neustále pohybuje kolem jedné
čtvrtiny členstva, což je u společnosti s celostátním působením slušná účast.
PoschváleníprogramuschůzeavolběnávrhovékomiseseslovaujalpředsedaJaroslavMartykán,
abyseznámilpřítomnésezprávouo činnosti České vexilologickéspolečnostivroce2012.Jižtradičně
začal informací plnění úkolů uložených výboru ČVS minulou výroční členskou schůzí. Zatímco
vpřípadě prvního úkolu došlo k ocenění nejvýznamnějších dárců ČVSvr. 2012 v průběhu schůze,
odborné posilování členské základny o odborníky z vysokých škol, archivů, muzeí a knihoven
dlouhodobým úkolem, kterému se bude výbor věnovat celýtento rok. Klíčovým bodem činnosti výboru vminulém roce byla příprava a následné hodnocení S. ČNVK, kterýúspěšně proběhl ve dnech
22.-24. června 2012 v Liberci. Výbor při této příležitosti znovu poděkoval hlavnímu organizátorovi kongresu Janu Vereščákovi, jednateli firmy LIBEA, která je kolektivním členem ČVS, za
vzorné organizační a materiální zabezpečení kongresu, jakož i jeho mediální pokrytí v regionálním tisku. Přesvědčil také vedení Libereckého kraje, aby nad kongresem převzalo záštitu a přispělo na pokrytí nákladů spojených s jeho konáním, konkrétně s vydáním kongresového sborníku.
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Předseda dále vyzdvihl šíření znalostí o vlajkách a praporech a odbornou vexilologickou činnost ČVS. Jenom pro zajímavost, členové výboru během r. 2012 odpověděli na 25 písemných dotazů na téma vlajek a praporů, telefonických dotazů bylo nepočítaně. Mezi klíčové činnosti, které
naplňují odborné poslání společnosti, však patří působení
našich členů — Petra Exnera, Pavla
Fojtíka a Zbyška Svobody - jako expertů v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V roce 2012 projednali a doporučili k udělení 178 nových
vlajek obcí, z toho šesti městům a třem městysům. Důležitá byla také osvětová práce členů ČVS
vtisku, audiovizuálních médiích a na veřejnosti: výroční zpráva jmenovitě zmínila aktivity Karla
Černého, Zbyška Svobody, Milana Týmy, Jiřího Patery a Jaroslava Martykána. Jim, ale i dalším,
kteří operativně odpovídali na telefonické dotazy k vyvěšování vlajek, patří poděkování výboru.
Nezbytnou součástí práce výboru ČVS však zůstává vydávání zpravodaje VEXILOLOGIE
ročenky VEXILOKONTAKT pro naše zahraniční kolegy. V roce 2012 vyšla opět čtyři čísla zpravodaje:
163-166, z toho tři poslední již v nové grafické úpravě, kterou redakční radě umožňuje spolupráce
s novým členem ČVS Janem Kravčíkem. Zato anglicky psaná monografická ročenka VEXILOKONTAKT
zachová až do r. 2018, kdy s jejím vydáváním plánuje výbor skončit, dosavadní úpravu.
Vr. 2012 přinesla čtvrtou, závěrečnou část Janušovy studie The Proto-Slavonic and Ancient Bohemian Vexillological Objects. Pokračovala i individuální vydavatelská činnost členů ČVS. Petr Ex119—123), stejně jako Karel Černý, který v roce 2012 puner dále vydával zpravodaj vEx1INFO
blikoval již 23. ZÁPISNÍK VEXILOLOGIE. Vyšla i čtyři monotematická čísla časopisu VEXILOLOG
č. 43-46 Josefa Hubky, který již několik let také vytváří a stále rozšiřuje své internetové stránky
Vexilologické album, na něž jsou kladné ohlasy jak z ČR, tak ze zahraničí. Pánové Exner, Fojtík
a Svoboda vypracovali II. aktualizované vydání publikace Vlajky,
prapory a jejich používání, kterou
vr. 2013 vydala firma LIBEA. Se svou troškou do mlýna loni přišel i Ladislav Hnát, který vlastním
nákladem vydal svou první samostatnou publikaci Barvy a loga stran europarlamentu 2009—2013.
V roce 2012 se dále rozvíjela i mezinárodní spolupráce ČVS. Na kongresu v Liberci jsme přivítali čelné funkcionáře partnerských vexilologických společností z Německa, Polska a Ruska, zatímco pět českých vexilologů se opětovně zúčastnilo národního setkání italských kolegů, tentokráte 26.-27. května 2012 v Bollate u Milána, a 1. evropské heraldicko-vexilologické konference
v polském Těšíně 26.-29. září 2012. Účast českých vexilologů byla v obou případech aktivní
avelmi přínosná: na obou akcích členové ČVS prezentovali po třech přednáškách, které byly auditoriem pozitivně přijaty. Dne 26. listopadu 2012 jsme v naší klubovně jednali se čtyřmi předními
členy Státní heraldické rady Parlamentu Gruzie, kteří byli na pozvání Poslanecké sněmovny na
státní návštěvě České republiky. Přátelská výměna poznatků a zkušeností byla zakončena dohodou o výměně zpravodajů obou organizací.
Kromě dlouhodobé spolupráce společnosti s českými firmami vyrábějícími vlajky — LIBEA,
Soleta Signum, Interflag, Velebný 8: Fam. a nově i ALERION
Brna - udržujeme tradičně vynikající styky také s Klubem přátel Žižkova, jehož klubovnu můžeme již mnoho
sdílet a která tak
poskytuje zázemí nejen našim schůzkám, ale především knihovně společnosti. Dlouholetou spolupráci jsme na 5. ČNVK ocenili udělením čestného uznání, které předal předseda ČVS novému
předsedovi KPŽ panu Schůitzovi na výroční schůzi klubu 12. února 2013.
Členská základna naší společnosti postupně stárne, což se projevuje i v jejím zmenšování.
V minulém roce byli členové ČVS mimořádně zarmouceni odchodem jejího zakladatele, čestného
předsedy doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc. Jeho odkaz nás bude trvale zavazovat v naší práci.
Česká vexilologická společnost měla k 31. prosinci 2012 80 individuálních a 7 členů kolektivních
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individuálních členů ze SR a 7 individuálních členů z ostatní ciziny. Celkem má tedy ČVS
96 individuálních členů, což představuje další pokles ve srovnání s předcházejícími roky. Výbor
věří, že tento trend nebude zesílen poté, co byl kvůli vyšším nákladům na tisk zpravodaje nucen
od r. 2013 mírně zvýšit minimální členských příspěvek. ČVS dále spolupracuje se 3 tuzemskými
a 19 zahraničními organizacemi formou výměny publikací i osobními kontakty.
Zprávu o činnosti vystřídaly referáty místopředsedy společnosti jejího hospodáře Pavla Fojtíka o hospodaření v roce 2012 a návrhu rozpočtu na letošní rok. Zatímco v loňském roce příjmy
ivýdaje ČVS nezvykle narostly zásluhou proúčtování dotace Libereckého kraje na výrobu kongresového sborníku na 52 222 Kč, respektive 50 441 Kč, vletošním roce se naše hospodaření dostává
do obvyklých dimenzí. Rozhodující podíl na plánovaných výdajích 25 757 Kč činí náklady na tisk
(12 000 Kč) a distribuci (6 400 Kč) zpravodaje VEXILOLOGIE, 3 000 Kč jsou rezervovány na tisk
VEXILOKONTAKTU
zbytek na operativní vydání spojená s činností klubu. Výdaje jsou kryty výhradně z členských příspěvků, plánovaných v r. 2013 ve výši 29 840 Kč, z toho 2 000 Kč z mimořádných příspěvků spojených s obstaráním kongresového sborníku nebo starších čísel jednotlivými členy. Stejně jako v roce 2012 taki letos počítáme s přebytkem cca 4000 korun, který kumulujeme pro případ dalšího růstu nákladů v budoucnosti. V souvislosti s hospodařením společnosti
vr. 2012, které získalo absolutorium revizora ČVS Ladislava Hnáta, je třeba zmínit, že drobnými
upomínkovými předměty byla v průběhu schůze oceněna štědrost kolegů Jana Dvořáka (4 200
Kč), Jiřího Eichlera (2 200 Kč), Václava Kohlíčka (2 000 Kč), Miroslava Jedličky, Vladimíra Liščáka a Leoše Manna (všichni po 500 Kč), kteří nejenže dobrovolně navýšili své členské příspěvky
loni, ale v duchu této tradice pokračují v materiální podpoře ČVS i letos. Nejen jim, ale i dalším,
kteří dle svých možností navyšují svůj členský příspěvek, je třeba vyjádřit naše poděkování vděk.
Po diskusi, která se tentokrát z podnětu Romana Klimeše stočila na údajné nedodržování stanov ze strany výboru, když od 1. 1. 2013 zvýšil minimální členský příspěvek bez souhlasu členské
schůze (měl ktomu zmocnění jedné z minulých členských schůzí), se účastníci soustředili na velmi
zajímavou ukázku vexilologických poznatků v našich archivech, s nimiž se při svém bádání vletech
2006-2008 setkal Aleš Brožek; slíbil, že se svými vexilologickými „úlovky“ zlet 2009—2011 nás seznámí napřesrok. Zajímavá bylai vystoupení Pavla Fojtíka (na tématvorby praporu Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku hl.m. Prahy), Josefa Hubky (čtyři novinky ze světové vexijeho předlologie) a Petra Exnera (symbolika nového papeže Františka a její srovnání se znaky
chůdců). Věřím, že se s těmito informacemi brzy setkáme i na stránkách zpravodaje.
A nakonec uvádíme usnesení 42. výroční členské schůze:
z ČR, 9

a

,

a

tří

ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

schvaluje:
W výroční zprávu o činnosti České vexilologické společnosti vr. 2012;
W zprávu o hospodaření České vexilologické společnosti za rok 2012;
rozpočet České vexilologické společnosti na rok 2013;
zvolila předsedu České vexilologické společnosti Ing. Jaroslava Martykána delegátem ČVS na
zasedání Valného shromáždění FIAV v rámci 25. mezinárodního vexilologického kongresu
v Rotterdamu 2013;
potvrdila pověření výboru České vexilologické společnosti k úpravě minimálního členského příspěvku až do výše 250 Kč;
bere na vědomí zprávu revizora České vexilologické společnosti k hospodaření za rok 2012.
WW
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NOVÉ OBECNÍ VLAJKY V ROCE 2013
V roce 2013 byla vydána tři rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Miroslavy Němcové, kterými bylo uděleno 81 znaků a 87 vlajek celkem 87 obcím,
z toho čtyřem městům a třem městysům. Slavnostní udělení symbolů proběhla 18. března 2013
obcím, kterým byly symboly uděleny v dubnu 2013. Obcím, kterým byly symboly uděleny
14. června 2013, byly dekrety z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny zaslány poštou. Seznam měst, městysů a obcí, jimž byly vlajky uděleny, následuje (v závorkách je zkratka okresu):
ROZHODNUTÍ

Č. 23 Z 12. DUBNA 2013

Božejov (PE), Cejle (JI), Drahonice (ST), Drahoňův Újezd (RO), Hořice na Šumavě (CK),
Hraběšice (SU), Hradištko (NB), Hrob (TP), Hulice (BN), Jarpice (KD), Jemníky (KD), Kámen
(PE), Kladruby (BN), Kochánov (HB), Konecchlumí (JC), Korkyně (PB), Korouhev (SY), Kostelec nad Labem (ME), Krahulčí (JI), Krasíkov (UO), Kratochvilka (BO), Kvášňovice (KT), Lesní
Jakubov (TR), Lhoty u Potštejna (RK), Libňatov (TU), Měcholupy (PJ), Mnichov (ST), Mnichovice (BN), NovýJimramov (ZR), Oráčov (RA), Popovice (UH), Postřižín (ME), Prosenická Lhota
(PB), Rychnov na Moravě (SY), Slavhostice (JC), Soběšice (KT), Strážkovice (CB), Sudice (BL),
Suchodol (PB), Sukorady (JC), Tasovice (BL), Těchonín (UO), Terešov (RO), Úherce (PS), Velké
Všelisy (MB), Vlkov (NA), Vojtěchov (CR), Volárna (KO), Vraný (KD), Zahrádka (TR), Žampach
(UO), Žárovná (PT), Želeč (TA), Žeretice (JC), Židlochovice (BO), Žlunice (JC).
RoZHOoDNUTÍ

Č. 57 ZE 14. ČERVNA 2013

Val (TA)
ROZHODNUTÍ Č. 58 ZE 14. ČERVNA 2013
Bdeněves (PS), Bousov (CR), Brnířov (DO), Březno (MB), Bukovina (BL), Bušín (SU), Čížkov (PJ),
Háje (PB), Hodonice (ZN), Hrušov (MB), Jablonná (PB), Jindřichov (SU), Kamenná Lhota (HB),

Kopřivná (SU), Krompach (CL), Licibořice (CR), Lhota u Lysic (BL), Nedvězí (SY), Okna (CL),
Prodašice (MB), Přestavlky (CR), Skřinářov (ZR), Stanovice (KV), Tatrovice (SO), Tymákov
(PM), Úlibice (JC), Velký Šenov (DC), Vračovice-Orlov (UO), Výrava (HK), Vysočany (ZN).
Černobílé a barevné vyobrazení vlajek s jejich oficiálními popisy je publikováno
xilologického lexikonu - Vlajky obcí ČR (2013), který vyšel koncem roku 2013.

v

další části Ve-

-4%

NOVÉ VLAJKY
BUDAPEŠŤ
Od 30. září 1990 užívalo hlavní město Maďarska vlajku tvořenou třemi vodorovnými pruhy, červeným, žlutým a modrým, s velkým znakem Budapešti uprostřed vlajkového listu ve žlutém pruhu. V únoru 2010 rozhodl primátor István Tarlós, že se tato vlajka nebude dál používat, neboť
je
snadno zaměnitelná s vlajkou Rumunska. Dne 21. června 2011 byla zastupitelstvem přijata nová
vlajka, která měla bílý list o poměru stran 3:4 se znakem města uprostřed a s červenými zelený-

a
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mi trojúhelníky po obvodu. Tato podoba však neměla dlouhého trvání již 31. srpna 2011 přijali zastupitelé Budapešti vlajku novou. Důvodem ke změně byla přílišná podoba s maďarskými
vojenskými vlajkami. Současnou vlajku maďarské metropole tvoří bílý list s velkým znakem Budapešti uprostřed a s červenými a zelenými volnými rovnoramennými trojúhelníky, pravidelně
rozmístěnými podél horního a dolního okraje listu. Znak zabírá třetinu šířky a délky listu. Trojúhelníků je v každé řadě jedenáct a jsou střídavě červené se základnami na okraji listu a obráceně zelené se základnami ve vzdálenosti desetiny šířky listu od okrajů. Základny jsou dlouhé jedenáctinu délky listu. Poměr stran vlajkového listu je 2:3. Při svislém vyvěšení je poměr stran
2:1 a trojúhelníků v pruzích pouze devět. List je dole ozdoben žlutými třásněmi. = Josef Hubka
vexi.info č.

117;

http://www.dteurope.com/diplomacy/news/budapest-changes-flag.html; http://www.crwflags.com/

fotw/flags/hu-budap.html

25. MEZINÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES
25. mezinárodní vexilologický kongres proběhl ve dnech 4.-10. srpna 2013 v nizozemském přístavním městě Rotterdamu. Ve spolupráci s Nizozemskou vexilologickou společností ho uspořádaly dvě nadace — The Netherlands Flag Museum Foundation a The Rotterdam Flag Parade Foundation. Pořadatelé požádali o vytvoření vlajky kongresu holandského vexilologa Iheuna Okkerse. Ten při tvorbě návrhu vycházel z vexilologických tradic místa konání kongresu.
Vlajka kongresu je dělená bílým klínovým křížem, v žerdové části jsou použity nizozemské barvy (červená, bílá a modrá) a ve vlající barvy Rotterdamu (zelená, bílá a zelená). Fábor FIAV nahradil oranžový fábor, který se v Nizozemí často používá jako doplněk vlajky. Kongresová vlajka byla slavnostně vztyčena v pondělí dopoledne na bulvá-

ru Boompjes spolu s vlajkami Nizozemska, provincie Jižní
Holandsko, Rotterdamu, Nizozemské vexilologické společnosti a obou spolupořádajících nadací. Pocelou dobu konání kongresu byla spolu s ostatními vlajkami k vidění v místě
přednášek - v sále Kriterion kongresového centra. Podrobpříštím čísle VEX1LOnou zprávu z kongresu přineseme
LOGIE. 4
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