voxilologie
ISSN 1211-2615

ZPRAVODAJ ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
am

.

|

Ly

172

VEXILOLOGIE č.172

3371
FRANTIŠEK PícHA

PŘÍSPĚVEK KE STUDIU
HISTORIE MORAVSKÉ ZEMSKÉ VLAJKY
Ve fondu č.

323/3 „Ministerstvo vnitra — Šlechtický archiv Vídeň“ v Národním archivu v Praze
(karton 56) je uložena dosud nepublikovaná korespondence z let 1916-1917, která přináší nové
a z mnoha hledisek zajímavé informace týkající se problematiky moravské zemské vlajky. Tato
korespondence byla původně uložena v archivu ministerstva vnitra ve Vídni, odkud byl celý
fond delimitován po vzniku ČSR'. Ve většině případů se jedná o koncepty listů, nicméně jejich
znění poskytuje poměrně objektivní informace o celé záležitosti, kterou dále popisujeme“. Další
doplňující informace pak byly získány z MZA Brno, kde jsou uloženy dokumenty, které ilustrují
komunikaci této věci mezi moravskými úřady.*
Dne 10. 10. 1915 vydal císař František Josef I. osobní list stanovující nové znaky Rakousko-uherské monarchie. Mezi jiným bylo ustanoveno, že znakem Moravy je zlato-červeně šachovaná a zlatě korunovaná a ozbrojená orlice na modrém štítu. Císař tedy konečně vyhověl
opakovaným žádostem moravských představitelů, aby v moravské orlici bylo stříbrno-červené
šachování nahrazeno šachováním zlato-červeným v souladu se zněním erbovního listu, který
vydal moravským stavům císař Fridrich III. dne 6. 12. 1462.*
Jak plyne z dochované korespondence ve výše uvedeném fondu Národního archivu, požádala
moravská zemská školní rada přípisem ze dne 7. 10. 1916 c. k. ministerstvo kultu a vyučování,
aby se v připravovaném slabikáři českého jazyka pro Moravu změnila slova „Naše zemské barvy
jsou bílá a červená“ na znění „Naše zemské barvy jsou červená a zlatá“.
Ministerstvo kultu a vyučování následně (17. 11. 1916) požádalo c. k. ministerstvo vnitra,
aby stanovilo správné zemské barvy pro Moravu s ohledem na nový císařský výnos o státních
znacích. Na ministerstvu vnitra se k předmětné záležitosti na počátku prosince 1916 vyjádřil
II. odbor, který měl v gesci šlechtické záležitosti a také záležitosti erbů v Předlitavsku. Jeho stanovisko zde uvádíme v překladu (podtržené části vět byly zvýrazněny autorem článku).
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Co se týká užívání zemských barev, zdůrazňuje se následující:
S přijetím zemského znaku se vytváří obyčej opakovat štítové figury tohoto znaku i na list
praporu,

přičemž list vystupuje v heraldické funkci štítu. Horní okraj praporu odpovídá hornímu okraji štítu
a žerdová část vlajkového pole pravému okraji štítu.
Nákladnost a nedostatečná vláčnost zlatého a stříbrného brokátu vedly již v minulosti k doporučení, aby heraldické kovy „zlato“ a „stříbro“ byly nahrazeny žlutou, resp. bílou látkou.
Odedávna až do dnešních časů má prapor v první řadě funkci symbolu moci a k jeho držení byli
oprávněni jedině ti, kterým byl udělen příslušný znak.
Státoprávní uspořádání pozdější době přineslo to, že i široké masy státních občanů
staly nositelem politických práv a při příslušných příležitostech mohou používat prapor ke svým shromážděním. Příslušnost k jedné určité zemi se tak vyjadřuje vyvěšením praporů ve dvou nebo třech historicky
uznávaných barvách zemského znaku, tak jak byly tyto barvy již dříve používány zemskými orgány
na mýtných závorách,hraničních sloupech a jiných příslušných objektech jako symbol svrchovanosti.
Pro Moravu žádné zákonné nebo úředně stanovené zemské barvy nebyly autoritativně určeny.
Stejně jako v jiných zemích vychází i Morava při používání zemských barev ze starých zvyklostí, vy-
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cházejících z tinktur zemského znaku.
Heraldická pravidla u veřejnosti často upadají v zapomnění. Z toho pak vyplývá, že v různých zemích se dnes spokojují jen stím, které dvě nebo tři barvy platí jako zemské barvy, a neberou v úvahu,
žetaké pořadí těchto barev může mít hluboký heraldický význam.
Pokud má některá z heraldických tinktur na určitém znaku vyšší význam než jiná, měla by být
na dvoubarevném praporu tato první tinktura umístěna nad tou druhou. Zvláště to pak platí v případech, kdy jednou tinkturou je opatřena znaková figura, kdežto druhou jen znakové pole, kteréžto

pořadí musí být vždy zachováno.
Pro otázku pořadí barev, zda má být použita

„červená- zlatá“nebo „zlatá-červená“

při určení moravských zemských barev, ustupuje tento důležitý argument — vzhledem k osobitosti moravského zemského znaku — do pozadí. Tělo orla, sloužícího jako znaková figura, je, jak již dříve
uvedeno, červeně a zlatě šachováno; z důvodu živosti obrysů této figury je malíř zcela svoboden v tom,
na kterém místě zvolené pozice křídel a hlavy začne klást tinkturu červenou, kteará je jako první jmenována v posledním popisu zemského znaku z +. 1915.
Vzhledem k tomu, že znění vyjádření c. k. ministerstva kultu a vyučování má jen deklaratorní a ne
konstitutivní charakter, musíme vzít v úvahu, že podobné nejasnosti mohou snadno vést k citlivým
nežádoucím následkům.
Proto bychom chtěli doporučit, aby bylo ještě c. k. místodržitelství v Brně a Moravskému zemskému výboru umožněno vyjádření jejich stanoviska.
|

Je patrné, že II. odbor ministerstva vnitra provedl nejen brilantní analýzu problému, ale především upozornil na to, že v případě Moravy nepomohou heraldické zvyklosti určit, jaké má
být vlastně pořadí obou zvolených zemských barev, červené a žluté, na eventuálním praporu
vzemských barvách. Aby mohlo ministerstvo poskytnout správnou odpověď, doporučili experti
II. odboru obrátit se na moravské představitele, aby oni sami poskytli vodítko či návrh.
C.k. ministerstvo vnitra skutečně požádalo moravského místodržícího Karla sv. p. Heinolda
von Udynski, aby se k záležitosti vyjádřil, a poskytlo mu i výše uvedené stanovisko II. odboru.
Moravský místodržící, jak plyne z dokumentů uložených v MZA, se dne 10. 1. 1917 obrátil na
moravského zemského hejtmana Ottu hr. Serenyiho a ten požádal dne 16. 1. 1917 o stanovisko
tehdejšího ředitele Moravského zemského archivu dr. Bertholda Bretholze. Ten ve svém vyjádření čj. 19/1917 z 18. 1. 1917 mj. uvedl:
Barvy moravského zemského znaku jsou určeny nejjasnějším přípisem z 10. října 1915, kde se při
popisu znaku Rakouska uvádí, že znak Markrabství moravského obsahuje na modrém poli korunovaného orla červeno-zlatě šachovaného.
Toto rozhodnutí zcela odpovídá znění původní listiny ze 7. prosince 1462, kterou císař Friedrich III. na základě žádosti moravského zemského hejtmana Jindřicha z Lipé, jakož i baronů a dalších šlechticů země jako uznání válečné podpory, poskytnuté proti rebelujícím Vídeňanům, polepšuje
dřívější bílou barvu na moravském zemském orlu na žlutou neboli zlatou a zároveň uvádí, že od nynějška pro všechny časy má moravský zemský znak obsahovat orla šachovaného červenou a žlutou
neboli zlatou.
K této otázce moravských zemských barev již zpracoval Moravský zemský archiv zprávy pod
č. 329/1908% a 42/1915.
Podle předchozího přípisu c.k. místodržitelství č. 42.474 z 10. ledna 1917 se jedná již jen o správné
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pořadí těchto zemských barev červené-žluté (zlaté). V tomto ohledu

se

vyjádřil Odbor pro šlechtické

záležitosti ministerstva vnitra v přiložených spisech následovně:
Pokudsena určitém znaku vyskytuje jedna heraldická tinktura s vyšším významem než jiná barva,
má být na příslušné dvojbarevné vlajce stát tato první tinktura nad tou druhou.
Pro otázku, zda má při označení moravských zemských barev být použito pořadí červená-zlatá
nebo zlatá-červená, stává se tento argument — vzhledem ke specifickému charakteru moravského
zemského znaku — nepodstatným. Tělo orla, který zde slouží jako znaková figura, je červeně a zlatě
šachováno a živé kontury této znakové figury podle zvolené pozice křídel a hlavy je možno prakticky
libovolně šachovat podle toho, kde malíř začne s nanášením červené tinktury, která je jako první uvedena v posledním oficiálním popisu zemského znaku z r. 1915.
Zmíněné stanovisko Odboru pro šlechtické záležitosti je ale nepatřičné, protože se vztahuje jen ke
známému zobrazení znaku, ale nebere v úvahu znění dokumentu císaře Friedricha III. Z vyobrazení
červenozlatě šachovaného orla se jistěže nedá rozhodnout, která barva má stát na prvním místě. Tato
otázka je však nepochybně vyjasněna zněním zmíněného dokumentu, ve kterém je výslovně opakovaně uvedeno, že barvy země Moravské mají býtnadále ČERVENÁ - ŽLUTÁ (ZLATÁ). Tím je také
určeno pořadí barev, kdy červená má předcházet žlutou nebo zlatou.
Na vlajkách, praporech a ostatních emblémech musí tedy být shora dolů pořadí ČERVENÁ ŽLUTÁ (ZLATÁ).

Jak je vidět, dr. Bretholz nesouhlasil se stanoviskem Šlechtického odboru, že není možno určit
správné pořadí barev červené a žluté, když obě tinktury jsou v šachování heraldického hlediska
ekvivalentní, a upozornil, že z textu listiny Fridricha III. z r. 1462 je jasně patrné, že barvy země
Moravské mají být do budoucnosti uváděny v pořadí červená a žlutá. Tím je také určeno, že
červená barva má být na pruhované vlajce nad žlutou. Svůj závěr doplnil dr. Bretholz i nákresem
správného vzhledu vlajky.
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Moravský zemský hejtman proto odpověděl moravskému místodržícímu dne 25.
dovně:

1.

1917 násle-

V odpovědi na dopis Vaší Excelence z 10. ledna 1917, čj. 42474 Pres., dovoluji si s odvoláním na přiložený opis vyjádření Moravského zemského archivu sdělit, že Moravský zemský výbor, který toto
vyjádření vzalna vědomí, souhlasil s tím, že správné pořadí zemských barev Moravy je červená-žlutá
(zlatá).

Moravský místodržící následně reportoval ministerstvu vnitra dne 29.

1.

1917:
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uvedené záležitosti si dovoluji Vaší Excelenci postoupit zprávu v dané věci, obdrženou od moravského zemského hejtmana, s vyjádřením, že jak z přiloženého vyplývá, označil moravský zemský
výbor jako správné pořadí zemských barev červenou — žlutou (zlatou), kteréžto pořadí barev také
odpovídá zavedeným zvyklostem při vyvěšování praporů v zemských barvách.
Ve výše

Úředníci ministerstva vnitra poměrně příkře odsoudili obdržené vyjádření dr. Bretholze jako
chybné (což ostatně je i podle názoru autora tohoto článku):
Ani poslední znaková vyhláška vycházející z nejjasnějšího dopisu z 10. října 1915, ani erbovní list ze
7. prosince 1462, jehož kopie je přílohou zdejších aktů 608 S. d. M./1863, ve svém znění jednoznačně
neuvádějí pořadí moravských zemských barev. Je proto zcela nesprávné, když se k řešení otázky, která
barva má být na prvním místě, vychází jen ze znění erbovního listu ze 7. prosince 1462 s odvoláním
na to, že se v tomto dokumentu opakovaně říká, že moravské zemské barvy jsou nadále červená-zlatá
(žlutá). Tento znakový přípis totiž v tomto případě jenom uvádí, že u červeno-bíle šachovaného orla,
kterého Morava používala jako znakovou figuru, se bílá barva nahrazuje žlutou nebo zlatou a že má
Markrabství moravské nadále používat orla šachovaného barvami červenou a žlutou (zlatou).
Tento doklad se tak týká jen polepšení znaku, ale ne určení, v jakém pořadí mají být zemské barvy
používány.

Daleko důležitější byl podle ministerstva vnitra fakt, že podle obdržené zprávy moravského místodržícího je pořadí barev červená — žlutá na praporech v souladu se zavedenými zvyklostmi, tedy
že se v takovémto pořadí na praporech skutečně používá. Tento argument považovalo ministerstvo za rozhodující a uzavřelo celou záležitost tak, jak to plyne z dochovaných konceptů odpovědí
pro ministerstvo kultu a vyučování (I.) a pro místodržícího v Brně (II.) ze dne 12. 2. 1917:
I. Protože podle obsahu předmětné zprávy místodržícího v Brně pořadí barev „červená-žlutá“
(„červená-zlatá“) při ztvárnění vlajky v moravských barvách odpovídá zavedeným zvyklostem a pro-

tože toto pořadí barev neodporuje popisu moravského zemského znaku ze Znakové vyhlášky podle
nejjasnějšího přípisu z 10. října 1915, prohlašuje tímto c. k. ministerstvo vnitra, že v učebnicích a dalších učebních podkladech mají být tyto údaje uváděny v souladu s výše uvedeným. (...)
II. V příloze dovoluji si Vaší Excelenci postoupit opis zprávy, zaslané současně c. k. ministerstvu
kultu a vyučování, na vědomí a k vyrozumění zemského výboru. Současně bychom chtěli Vaši Excelenci požádat o uvědomění zemského výboru o následujícím:
Moravský zemský archiv zastává ve svém vyjádření k čj. 19/1917 názor, že otázka, která barva
z moravských zemských barev má být na prvním místě, je jednoznačně vyřešena ve znění Znakového
privilegia ze 7. prosince 1462, protože v tomto dokumentu je výslovně několikrát uvedeno, že barvy
země Moravské mají být nadále červená-žlutá (zlatá). Tím je potvrzeno i pořadí barev.
Naproti tomu ve výpisu dřívějšího zemského archiváře p. Brandla se ke znění tohoto znakového
privilegia uvádí, že toto privilegium pouze konstatuje, že u červeno-bíle šachovaného orla, kterého
používá Morava jako znakovou figuru, se má bílá barva nahradit žlutou nebo zlatou a že má Morava
nadále užívat orla šachovaného barvami červenou a žlutou (zlatou).
Podle toho v tomto dokumentu, který je určen jen ke konstatování polepšení znaku, není určeno nic
ktomu, které ze tří barev zemského znaku mají být považovány za „Zemské barvy“, a tím méně pak
ktomu, v jakém pořadí mají být k tomuto účelu používány.
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V dané době, ve které byl Znakový přípis vyhotoven, nebyl výraz „Zemské barvy“
politickém významu vůbec znám.

v jeho dnešním

Posledním dokumentem vztahujícím se k této záležitosti je dopis z 10. 3. 1917 uložený v MZA,
v němž moravský místodržící instruuje moravského zemského hejtmana, že podle stanoviska
c. k. ministerstva vnitra se má v učebnicích a jiných výukových pomůckách užívat pro zemské
barvy pořadí barev červená a žlutá (resp. zlatá), kteréžto pořadí odpovídá zavedeným zvyklostem a neodporuje popisu moravského znaku z 10. 10. 1915. Dále jej upozorňuje, že stanovisko
dr. Bretholze
chybné, protože ze znakového privilegia císaře Fridricha III. z roku 1462 vůbec
nelze odvodit, které ze tří barev zemského znaku možno považovat za zemské barvy, ani v jakém
pořadí mají být uváděny, protože toto privilegium o zemských barvách vůbec nemluví.
Co plyne z výše uvedené korespondence :
1) Za celou dobu Rakouské monarchie nemělo moravské markrabství žádnou konstitutivně
určenou zemskou vlajku. Za zemské barvy se (alespoň na počátku 20. století) považovaly barvy
červená a žlutá, ale způsob jejich projekce do vlajkového symbolu nebyl nijak upraven.
2) V praxi se prapory v zemských barvách zřejmě používaly tak, že červená barva tvořila
horní pruh praporového listu, zatímco žlutá byla barvou dolního pruhu.
3) Ani v našem případě ilustrovaném dochovanou korespondencí z r. 1916-1917 nebyla určena zemská vlajka Markrabství moravského. C.k. ministerstvo vnitra pouze po zevrubném prozkoumání celé záležitosti nařídilo, aby moravské zemské barvy byly při ztvárnění vlajky nadále
uváděny v pořadí červená a žlutá.
4) Ze znakového privilegia Fridricha III. z roku 1462 vůbec nelze odvodit, které ze tří barev
zemského znaku lze považovat za zemské barvy, ani v jakém pořadí mají být uváděny.
Odvolávají-li se dnešní moravské iniciativy při svých aktivitách na historii, měly by vyvěšovat to, co pokládají za historickou moravskou vlajku, historicky správně, tedy horní pruh vlajkového listu by měl být červený a nikoliv žlutý. a

je
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František Pícha, Dukelská 811, 664 34 Kuřim, frantisek.picha (seznam.cz

PozNÁMKY
1)

2)

3)

dějinách fondu viz KOBLASA, Pavel : Ministerstvo vnitra - Šlechtický archiv Vídeň (1770)1835-1918, dílčí
inventář, Archivní pomůcka č.1706, Národní archiv Praha 2009. Základní informace o fondu lze nalézt na
O

http://www.badatelna.cz/
Zaupozornění na celou záležitost a poskytnutí kopií dokumentů z Národního archivu děkuji Ing. Aleši Brožkovi
azapředběžný překlad německého textu RNDr. Rostislavu Nebolovi. Veškeré pasáže tohoto článku psané
kurzívou jsou překladem původně německého textu.
Není-liuvedeno jinak, jedná se

o

fond A9-Zemský výbor, karton 47. Za poskytnutí kopií dokumentů z tohoto

fondu srdečně děkuji Mgr. Pavlu Fricovi, správci fondů skupiny A MZA Brno.
4) Publikován: Reichsgesetzblatt 327 a 328, 3. 11. 1915
5)

Podrobný přehled snah moravských představitelů

uznání zlato-červeného šachování orlice v 19. století
viz: Štarha, Ivan, Moravské barvy a moravská zemská vlajka, in Chocholáč, Bronislav a Malý, Jiří (eds.): Pocta
Janu Janákovi, Matice Moravská, Brno 2002, s. 165-170.

6) Tato

první zpráva byla zpracována dr. Bretholzem

o

27. 11. 1908

na základě dotazu poslance zemského sněmu

Budínského v záležitosti zemského erbu a zemských barev (totiž zdali by se za zemské barvy neměly považovat
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červená, bílá a modrá, resp. červená, žlutá a modrá). Bretholz, po shrnutí historie sporů o barvu šachování,
se omlouvá, že nemák dispozici dostatek heraldických knih, o které by se mohl opřít, ale že je z praxe různých ko-

runních zemí jasné, že se barva erbovního štítu někdy používá, ale někdy také nepoužívá, v zemských barvách.
Nedá se ale nikde dokázatv případě Moravy, že by se oficiálně modrá barva štítu, vedle barev červené a bílé
resp. žluté, v minulostiv zemských barvách používala. Dotaz poslance i zpráva zemského archivu jsou uloženy
vevýše uvedeném fondu MZA Brno.

druhá zpráva byla zpracována dr. Bretholzem 1. 3. 1915 na základě žádosti c. k. okresního školního rady
v Hustopečích v souvislosti s přípravou Pokynu o ozdobování budov veřejných škol obecných. V průvodním dopise

7) Tato

shrnujícím výsledky studia se konstatuje, že „za authentické barvy

moravské

platí červená a žlutá (zlatá), jež také

mor.zemským výborem a mor. guberniem (místodržitelstvím) po celé století 19. za pravé byly uznávány. Jestliže se před
tím vedle nich užívalo také barvy červené a bílé, stalo se to asi jenom z neznalosti privileje zr. 1462.“ Zpráva je uložena

vevýše uvedeném fondu

MZA Brno. Viz

též

ŠTARHA, Ivan:

Moravské barvy a moravská zemská vlajka,

op.

cit.

SUMMARY
Very interesting data about the history ofMoravian flag are available from documents ofthe Austrian Interior Ministry archives 1916-1917, now depositedin Prague. Referringto the letter ofthe Emperor Franz

Joseph I from 10 October 1915 that officially stipulated the red-gold checguered eagle in a blue shield as
the arms ofMoravia for the first time, the Moravian Schools Council asked the Cult and Education Ministry for incorporating this fact into the primary schools textbooks in Moravia conseguently. However, the
books dealt the land colours of white and red and the Council reguested to replace them by red and gold.
Therefore, the Education Ministry reguested the Interior Ministry to determine the new land colours of
Moravia in conformity with the Emperor's decision on the arms of Moravia. The extensive correspondence among the Interior Ministry, the Vice-regent office for Moravia and Moravian land council president
in Brno proved a detailed review of that matter in that times. Due to the fact that the colour of the arms

shield (blue) was traditionally omitted when the previous land colours (white and red) of Moravia had
been defined in the past, the order ofthe selected colours (red and gold) seemed to be decisive for their application in form of the flag. With the reference to the cited Imperial letter from 10 October 1915 and the

armorial privilege ofthe Roman Emperor Friedrich IIIfrom 6 December 1462 that both described the eagle as checked in red and gold", then director ofthe Moravian Land Archives Dr. Bretholz recommended
as the more important colour the red one because it was mentioned on the first place in both documents.
That's the reason why it should beshown above the yellow (or golden) stripe when used on horizontally divided flags. Following his interpretation, the land council president answered to the Vice-regent that “the
correct order ofthe land colours ofMoravia has been red-yellow (golden)". However, the Interior Ministry
officials declined the Bretholz“s explanation of the colours order correctness putting stress on customs
and traditions of the usage of the mentioned order on really hoisted flags and both Education Ministry
and the Vice-regent office were advised of this fact. The mentioned correspondence revealed three basic
conclusions: 1) No constitutionally determined land flag of the Moravian margraviate existed during
the whole period ofthe existence ofthe Austrian monarchy. At least in the beginning of the 20th century,
colours of red and yellow were considered for the land colours but the mode of their projection to the flag
symbol was not regulated in any way. 2) In practice, the flags in the land colours were apparently hoisted
with the red colour in the upper and yellow in the lower stripe. 3) The armorial privilege of Friedrich III
from 1462 cannot be taken for basis ofany deduction which of three colours of the described arms should
be considered for the land colours (this term was not even known in the 1Sth century) nor in which order
should they be used.
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ALEŠ BROŽEK

ZEMSKÉ BARVY MORAVY
STOLETÍ
V KNIŽNÍCH KALENDÁŘÍCH

19.

V současné diskusi o „správné“ podobě moravského praporu, resp. vlajky, se často argumentuje
podobou moravských praporů v 19. století. Zmiňují se v ní názory zveřejněné v novinách a časopisech vydávaných v tomto období, ale kupodivu se opomíjejí údaje otištěné v knižních kalendářích. Přitom noviny či časopisy většinou po přečtení mizely z očí čtenářů a do jejich rukou
se vracely už jen na chvíli, kdy sloužily jako balicí materiál. Naproti tomu u knižních kalendářů

se vzhledem jejich praktickému obsahu počítalo s jejich využitím po celý rok, takže se jejich
majitelé mohli neustále vracet k údajům v nich.

V 19. století měly kalendáře povinné součásti (astronomická/kalendářová část, přehled
poštovních služeb, přehled trhů a rodokmen císařské rodiny), jejichž autorem byla kalendářní
komise sídlící patrně ve Vídni'. Údaje o zemských barvách korunních zemí mezi ně sice nepatřily, takže pokud byly v knižních kalendářích uvedeny, vyjadřovaly spíše názor vydavatele než
rakouských úřadů. Přesto jsou pro vexilology pozoruhodné. Zemské barvy se totiž užívaly ve
formě vodorovných pruhů na zemských praporech“.
Díky postupné systematické digitalizaci tištěných publikací a tedy i kalendářů je přístup
knim snazší*, Autor této statě prohlédl téměř 200 kalendářů vydaných v 19. století a údaje o moravských barvách našel v 78. I když kalendáře vycházely periodicky po několik desetiletí, například Nejnovější Moravsko-Slezský Domácí Přítel* ca od r. 1845 až do roku 1919, údaje o zemských barvách se objevily jen v některém z ročníků. Velký Pražský kalendář“ vyšel sice 3Skrát,
ale údaje o zemských barvách byly zveřejněny patrně jen ve 2. a 3. ročníku.
Nejstarším zdrojem byl kalendář Austria na přestupný rok 1844, nejvíce kalendářů se zemskými barvami - sedm - vyšlo v roce 1894". Většinou byly zemské barvy slovně vyjádřeny, i když
vBatovcových Politických Kalendářích* je najdeme černobíle vyobrazené a kalendář Austria dokonce v barvách pomocí kamenotisku*.
Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České? je jedním z mála kalendářů, kde
lze najít o moravských zemských barvách více než jen jejich popis. V prvním ročníku (na rok
1893) byly popsány v tabulce o Rakousku na
80 jako zlatá-červená-modrá s poznámkou, že
„v návrhu ústavy zemské markrabství Moravského z let 1848, která však nikdy v život nevstoupila,
stanoví se barvy zlatá a červená co barvy zemské. V praxi užívá se však výše uvedené trikolory, s připojením barvy pole (modrého) k barvám obrazu znakového (zlatě a červeně čtvercované orlice), která
však původně byla bíle-červeně kostkovaná“.
Od4. ročníku (narok 1896), který už tisklpod svým jménem proslulý
František Bohuslav Batovec, vycházel v oddílu Morava článek nazvaný
Morava
Znak zemský. Na jeho konci na s. 383 se uvádělo: „Barvy zemské jsou dle
toho [dle Šembery a poslanců] zlatá a červená. V praksi užívá se však trikožlutá
lory: zlaté, červené a modré s připojením barvy pole k barvám obrazu znakoŠervomk
vého. V pravdě je však moravská trikolora bílá-červená-modrá — podobající

s.

se národní trikoloře slovanské: modro-bílo-červené“.

Od S. ročníku byly v kapitolce nazvané Národní a zemské barvy znázorňovány obrázky malých praporů s názvy barev (v případě Moravy žlu-
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tou, červenou a modrou) vepsanými do vodorovných pruhů, takže
bylo jednoznačně určeno jejich pořadí (v 19. století se prapory někdy
popisovaly odshora dolů, jindy opačně). Moravské barvy (zlatá, červená, modrá) byly navíc uvedeny v tabulce o rozloze a počtu obyvatel
Rakouska. Od 6. ročníku byl změněn název kapitolky na Prapory národní a barvy zemské slovní vyjádření barev nahradilo heraldické
šrafování.
Od 8. ročníku (na r. 1900) byla v kapitolce Prapory národní a barvy
zemské změněna barva horního pruhu moravského praporu
žluté
nabílou a připojena poznámka „Vpraksi užívá sena moravském praporu pouze barvy žluté-červené,
jak i zemské samosprávné úřady pečetí“. Také článek o moravském znaku byl příslušně upraven
a větu „V praksi užívá se však trikolory: zlaté, červené a modré s připojením barvy pole k barvám
obrazu znakového“ nahradila věta „V praksi užívá se však trikolory: bíle-červené-modré, totiž znakové barvy (červeno-bílá orlice) připojením pole (modré)“. Z tabulky o rozloze a počtu obyvatel
Rakouska se čtenář kalendáře nadále (a to i v dalších ročnících) dozvěděl, že moravské barvy
jsou zlatá, červená a modrá.
Změnu moravských barev lze zaznamenati u kalendáře Horník), který o zemských barvách
informoval 19. století minimálně desetkrát"'. Do roku 1881 uváděl bílou, červenou a modrou,
po roce 1881 zlatou a červenou.
Zlatá a červená však nebyla nejčastěji uváděná kombinace moravských barev. Našla se totiž
jenv 28 kalendářích, ato vjiž zmíněném kalendáři Horník naroky 1882, 1894, 1895, 1896a 1897,
v Pražském kalendáři pro lid hornický a hutnický'? vydaném v letech 1883, 1884, 1885 a 1887,
v Starosta obce? na rok 1889 a 1890 v Kalendáři českých rodin na roky 1890, 1891 a 1892,
v Nejnovějším Moravsko-Slezském Domácím Příteli nar. 1889, 1893, 1894, 1895 a 1896*, v Poštovním a telegrafním kalendáři'* na r. 1893 a 1894 a 1896, Kmínkovu vojenském kalendáři“
na r. 1893 a 1896, v Kalendáři Čechů vídeňských na rok 1894 a 1895", v Českém vojenském
kapesním kalendáři z roku 1899 a 1900. Jejich užití na praporech připustil i Batovcův politický
kalendář nar. 1900.*
Nejčastější kombinací byla zlatá, červená a modrá. Zaznamenal už v r. 1864 a poté i pro
r. 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1899 a 1900 Neuer Braunauer Kalender"?, v roce 1867 Pester Lloyd-Kalender fůr das Schaltjahr 1868, v roce 1876 a 1877 Grofšser Marien-Kalender fůr
das katholische Volk auf das Schaltjahr“, v r. 1879 a 1880 Plzeňský kalendář na obyčejný rok“*,
vr. 1882 Vlastenský kalendář na rok 1883%, vr. 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 a 1891 Egerer Jahrbuch*, vletech 1890, 1891, 1893, 1894, 1897, 1898 a 1899 Pravý domácí přítel, v letech 1891,
1894 a 1900 Kratochvilný slabikář a veselý kalendář obrázkový““, v r. 1892 Eisenbahn-Kalender" a vletech 1892 až 1900 Politický kalendář občanský“. Dohromady tedy ve 41 kalendářích.
Kombinaci bílá, červená a modrá jsem zatím našel jen v Horníku'*na roky 1876, 1877, 1879,
1880, 1881 a v Politickém kalendáři občanském“ na roky 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 a 1901.
Málo běžné
tvrzení, že moravské barvy jsou stejné jako české, tedy bílá a červená. Usoudily tak jen kalendáře vydávané A. Hynkem v Praze, a to Malý Pražský kalendář“* na rok 1882
a Velký Pražský kalendář“ na rok 1882 a 1883, když napsaly „zemské barvy království, zemí a měst
naší říše. Čechy, Morava, Chorvatsko, Tyroly, Feldkirch a Kotor mají běločervenou“.
Ojedinělý výskyt kombinace modrá, červená a bílá lze zaznamenat díky kalendáři Austria“,
který ji uvedl pro r. 1844.
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Uvedený přehled moravských barev v kalendářích 19. století, ačkoliv byl prohlédnut jen zlomek
jejich počtu“, ukazuje, že kombinace zlatá, červená
áhren
a modrá byla nejčastěji uváděna, přestože zemské
barvy byly zpravidla bikolorou. Trikolora se zlatou,
červenou a modrou se objevovala i v kalendářích
vydávaných jinde než v Čechách a na Moravě, i když podle dvorního dekretu z r. 1836 byla moravská orlice v červeno-stříbrné podobě v modrém poli. Velký počet výskytu žlutočervené kombinace v kalendářích nasvědčuje akceptování stavu, kdy se vyvěšovaly prapory v těchto barvách,
a vědomě nerespektovaly zásadu, že zemské barvy se odvozují nejen z barev znakové figury, ale
i z barvy štítu. To byl případ i dalších rakouských zemí, jak už ukázal
J. Česák?!'. Další závěry
bude možné učinit po prostudování archivních materiálů moravských úřadů z 19 století, pokud
se ukáže, že je údaje z kalendářů ovlivňovaly. Již nyní je ale vidět, že se o zemských barvách až do
čtyřicátých let 19. století v zásadě nemluví v podstatě proto, že obyčejný poddaný prakticky neměl
možnost zemské barvy nějak prezentovat, snad jen při návštěvě panovníka.
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ADRESA AUTORA:

Ing. Aleš Brožek, Keplerova 34, 400 07 Ústínad Labem, brozekGsvkul.cz

PozNÁMKY
1)

kteříse chtějí dozvědět více o problematice kalendářů, doporučuji stať Zdenky Bosákové: Stručná charakteristika knižních kalendářů 19. století. Knihovna [online]. 2013, roč. 24, č. 1, s. 89-103 [cit. 2014-05-31].

Těm,

Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna131/13189.htm>. ISSN 1801-3252. Odkazujevníina další
literaturu, (Autorce děkuji za sdělení dosud nepublikovaných informací o kalendářích.)
2)

Vněkterých kalendářích jsou zemské barvy kresleny se žerdí avtakové podobě, Batovcův Politický Kalendář je
označil společným nápisem Prapory národní a barvy zemské.

3)

Proúčelytéto práce byly prohlíženy digitalizované kalendáře z českých knihoven vystavené v systému Kramerius
(seznam viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m Kramerius), z Rakouské národní knihovny (http://
search.obvsg.at/primo. library/libweb/action/search.do?mode=Basic8vid=ONB8gtab=onb. digital), Zemské

knihovny Horního Rakouska (http://digi.landesbibliothek.at), Bavorské státní knihovny (http://www.digitale-sammlungen.de) az amerických knihoven vystavené v systému Google Books. Bohužel jen u části zdigitalizovaných kalendářů bylo k dispozici plnotextové vyhledávání, navíc vinou chybějícího či nekvalitního
údaje o zemských barvách někdy uniknout.

OCR mohly

4)

Nejnovější Moravsko-Slezský Domácí Přítel: Užitečný občanský kalendář narok... W Brně : Tiskem a nákladem Karla
Winikera, [1845-1919].

5)

Velký Pražský kalendář : nový prostonárodní kalendář obrázkový pro lid českoslovanskýv Čechách, na Moravě

6)

ave Slezsku narok obyčejný .... V Praze : Nákladem kněhkupectví Aloise Hynka, [1880-1914].
Austria oder Oesterreichischer Universal-Kalender fůr... Wien: Ignaz Klang; [1840-1859].

7)

Vřadě kalendářů nebylo tištěno vročení, v názvu se však uvádělo, na který rok je kalendář určen. Předpokládám,
že takový kalendář vyšel nejpozději v prosinci předchozího roku.

8)

Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České na rok .... V Praze : Nákladem vydavatelstva Politického kalendáře občanského a adresáře zemí koruny České, [1892-1937]. Od r. 1895 nesl název Batovcův politický

9)

kalendář a adresář, schematismus a statistika zemí koruny české nar. ..
Vnaskenovaných exemplářích vyobrazení zemských barev chybí, ale na předním přídeští kalendáře na rok 1856
je seznam dosud vydaných kalendářů au roku 1844 text „Mit einer heraldischen Farbentafel, enthaltend: Die

3380

VEXILOLOGIE č.172

SYMBOLY NOVÝCH SUBJEKTŮ RUSKÉ FEDERACE
REPUBLIKA KRYM A MĚSTO FEDERÁLNÍHO VÝZNAMU SEVASTOPOL

OBR. 3

OBR. 6
OBR. S

VEXILOLOGIE č.172

3381

NOVÉ VLAJKY
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Landes-Farben der einzelnen Provinzen des ústerreichischen Kaiserstaates“.

knihovnou

ČR je

V

exemplářích vlastněných Národní

barevná tabule vlepena před titulní list.

kalendář pro lid hornický na rok obyčejný ... W Morauské Ostrawě: Spolek hornicko-hutnický, [1874-1935].
11) Zaprohlédnutítohoto kalendáře a poskytnutí výpisků o zemských barvách vděčím Mgr. Alexandru Hejmovskému

10) Horník:

z

Vědecké knihovnyv Olomouci.

kalendář pro lid hornický a hutnický .... [Praha] : Nákladem hornického spolku v Čechách, [1883-1902].
13) Starosta obce .... pořádá Filip Knopf, c.k. okresnítajemník. V Písku : V komisi v knihkupectvíV. Šimka,

12) Pražský

[1888-1890].

rodin narok .... V Praze : Tiskem a nákladem knihtiskárny F.B. Batovce, [1888-1891].
15) Post- 8 Telegrafen-Kalender fiir das Jahr .... Pardubitz : Eduard Kmínek ; Verlagsbuchhándler fůr Post-, Telegrafie- und Telephon-Wissenschaften, [1892-1895].

14) Kalendář českých

oest. ung. Heeres-Kalender fůrk.k. Landwehr-Bezirks-Feldwebel (Oberjáger) .... Pardubic : Eduard
Kmínek;K.u.k. Militair-Verlagsbuchhandlung, [1892-1895].

16) Kmínek's

17) Kalendář Čechů

vídeňských narok ... Ve Vídni : Nákladem klubu rak. národností, [1893-1908].
18) Český vojenský kapesní kalendář. V Brně : Tiskem a nákladem pap. knihtiskárny benediktinů rajhradských,
1897-1900.
19) Neuer Braunauer Kalender. Braunau : Weidinger, [1859

- 1866], Stampfl,

[1889

- 1901]. Za upozornění na tento

kalendář a zařadu podnětů k článku vyjadřuji dík RNDr. Františku Píchovi.
20) Pester Lloyd-Kalender

fůr das Schaltjahr 1868 : Jahrbuch fiir Handel, Industrie, Gewerbe, Kredit- und Verein-

swesen. Pest: Pester Lloyd-Gesellschaft, 1867, s. 11.
21)

Groler Marien-Kalender fůr das katholische Volk auf das Schaltjahr .... Winterberg : J. Steinbrener, [1875-1935].
Marianský kalendář [1878-1942], polská verze Wielki kalendarz Maryaúnski, chorvatská verze Veliki Marijin koledar, slovenská verze Marianský kalendár, rusínská verze Iljustrovanyj kalendar“ presy. děv Marič, španělská verze
Almanague Mariano, litevská verze Didysis Marijos kalendorius a maďarská verze Steinbrener Ker. János-féle szúz
Mária naptára, avšak dosud mi byly nedostupné.

22) Plzeňský kalendář na obyčejnýrok...

V

Plzni : Tiskem a nákladem knihtiskárny J.R. Port-a, [1878-1886].

Vlastenský kalendář narok .... [Malé vyd.]. V Praze : B. Stýblo, [1882-1903].
24) Egerer Jahrbuch: Kalender fůr das Egerland und seine Freunde fůr das Jahr 1888. Eger : J. Kobrtsch 8 Gschihay,
23)

1871-1930.
25) Pravý domácí přítel : velký zábavný kalendář pro

důmirodinu na obyčejnýrok... roční kniha zábavná
:

apotřebná pro město ivenkov. -- Ve Vimperku : J. Steinbrenera knihkupectví nakladatelské a umělecká knihtiskárna, [1888-1935].
26) Kratochvilný slabikář a veselý kalendář obrázkový.

V

Praze

:

U

Hynka Fuchse a Vimperk : Tisk a sklad J. Steinbre-

ner-a, [1882-1935].
27) Fisenbahn-Kalender (Fisenbahn-Calender) fůr Osterreich-Ungarn. Wien :C. Zamarski, 1878-1910.
28) Malý Pražský

kalendář narok...

V

Praze : Nákladem kněhkupectví Aloise Hynka, [1880-1911].

29) Velký Pražský kalendář : nový prostonárodní kalendář obrázkový pro lid českoslovanskýv Čechách, na Moravě

ave Slezsku narok obyčejný .... V Praze : Nákladem kněhkupectví Aloise Hynka, [1880-1914].
30) PhDr. Zdenka Bosáková odhaduje, že v 19. století vyšlo v českých zemích ca 550 titulů kalendářů, takže počet
svazků kalendářů se bude pohybovat kolem 4500. Autor tohoto příspěvku bude vděčný za upozornění na kalendáře, které psaly ozemských barvách a nejsou zde zmíněny.
31)

Josef Česák: Prapory korunních zemí Rakousko-Uherska a jejich osudy po rozpadu monarchie. Vexilologie č.
(říjen 1989), s. 1459 až 1468.
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SUMMARY

Apart ofvarious religious feasts and holidays, fair dates, astrological horoscopes, and hygiene advices the

calendarsin Austro-Hungarian monarchy often reminded the readers ofthe national (land) colours ofall
regions existing in framework of this multinational state. As for a topical guestion of Moravian colours,
the author studied almost 200 calendars published in the Empire and seventy-eight of them referred to
Moravian colours. Usually, they were presented as the horizontally striped flags of two or three colours,
mainly of golden, red and blue (in 41 cases), while the combination of golden and red that is politically
favoured by present Moravian nationalists wasfoundin 28 calendars only. While the dominant version of
three stripes reflected colour ofthe Moravian arms' shield, the other focused on the colours of the checked
figure of the Moravian eagle only. The original silver-red checguering of the eagle was acknowledged in
eleven examples of white, red and blue tricolors, that represent the third most numerous group of Moravian colours. Only three calendars - all printed in Prague — declared white and red for Moravian colours,
identifying them as identical with the Bohemian ones. The research by Aleš Brožek proved the gold-redblue variant ofMoravian land colours as the most freguent one not only in Bohemia and Moravia but also
in other parts ofAustria-Hungary. Nevertheless, the Imperial decree from 1836 stipulated the Moravian
cagle checguered in silver-red and placed on a blue shield. A great incidence of yellow-red combination
that was published in the calendars indicates the acceptance of the practical use offlags those deliberately
did not respect a heraldic principle of deriving the land colours from the land coat of arms, i.e. that they
should reflect not only colours ofthe arms figure but also that ofthe shield. However, Moravia was not an
exception with breaking this principle in Austria-Hungary.

-%

SYMBOLY NOVÝCH SUBJEKTŮ RUSKÉ FEDERACE

REPUBLIKA KRYM A MĚSTO FEDERÁLNÍHO VÝZNAMU SEVASTOPOL

Vojenská anexe ukrajinského poloostrova Krym se vzápětí projevila ve změně administrativního členění Ruské federace. Během několika dní vznikly dva nové subjekty RF — Republika
Krym a město federálního významu Sevastopol, které dohromady tvoří nový federální okruh,
Krymský federální okruh.
Pozastavení podpisu asociační dohody mezi Ukrajinou a EU ze strany ukrajinské vlády
v listopadu 2013 spustilo masové protesty, které po třech měsících přerostly v pouliční boje
aotřásly celou Ukrajinou. Demonstrace se později změnily protesty proti vládě a zejména proti
prezidentovi Viktoru Janukovyčovi, jehož demisi opozice požadovala. Po „krvavém čtvrtku“
20. února 2014, během kterého zemřelo nejméně sedm desítek lidí, následovalo jednání prezidenta Janukovyče s opozicí a zahraničními diplomaty. Den po dohodě ale prezident odjel z Kyjeva, který zcela ovládla opozice, do Charkova. Ukrajinský parlament následně schválil rezoluci,
která Janukovyče vyzvala k okamžité rezignaci. Ten však odstoupit odmítl a jednání opozice
označil za převrat, opustil Ukrajinu a odjel do Ruska. Z Rostova na Donu uspořádal tiskovou
konferenci, na níž prohlásil, že se stále považuje za legitimního prezidenta Ukrajiny a vinu za krveprolití popírá. Později řekl, že postupoval špatně, když požádal ruského prezidenta Vladimira
Putina o vyslání ruských vojáků na Krym.
Proti novému politickému uspořádání Ukrajiny se postavili proruští představitelé ukrajinské autonomní republiky Krym (ARK). Poloostrov se stal hlavní baštou odpůrců změny režimu
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se

na Ukrajině a na území Krymu
objevily ozbrojené oddíly ve stejnokrojích bez označení příslušnosti, blokovaly ukrajinské orgány a izolovaly vojenské základny ukrajinské armády. Dne
11. března přijala Nejvyšší rada ARK a městský sovět Sevastopolu usnesení
přijetí deklarace
o nezávislosti autonomní republiky Krym a města Sevastopolu. Zároveň bylo na 16. března vyhlášeno referendum o připojení Krymu k Ruské federaci, ve kterém 96,8 procent voličů hlasovalo pro připojení k Rusku. Den nato, 17. března 2014, byla prohlášena nezávislost Krymu jako
Republiky Krym, ve které má město Sevastopol zvláštní statut. Město Sevastopol přijalo téhož
dne rozhodnutí č. 7156, ve kterém se obrací na Ruskou federaci se žádostí o vstup do Ruské
federace jako město federálního významu. Zároveň bylo stanoveno, že v okamžiku vyhlášení nezávislosti Republiky Krym se jejím parlamentem stává Státní rada Republiky Krym a do přijetí
nové ústavy zůstává v platnosti ústava ARK z roku 1998.
Ještě téhož dne, 17. března, prezident Ruské federace Putin podepsal výnos č. 147, kterým
uznává Republiku Krym jako suverénní nezávislý stát, a hned následujícího dne byla pod vlajkami všech tří stran uzavřena smlouva mezi Ruskou federací, Republikou Krym a městem Sevastopol o jejich vstupu do Ruské Federace. Putin pak vznesl dotaz na ústavní soud, zda je smlouva
v souladu s ruskou ústavou. Ústavní soud RF svým usnesením č. 6-P z 19. března smlouvu odsouhlasil. Dne 20. března byla smlouva ratifikována parlamentem RF a ve třech čteních byl
přijat federální ústavní zákon o přijetí Republiky Krym do svazku Ruské federace a vytvoření
nových subjektů Ruské federace — Republiky Krym a města federálního významu Sevastopol.
Dne 21. března byla smlouva schválena v Radě federace aihned poté ji podepsal prezident Putin.
Téhož dne vydal prezident Putin výnos o zřízení Krymského federálního okruhu, jehož součástí
jsou Republika Krym a město federálního významu Sevastopol.
Protože Republika Krym přejala do přijetí nové ústavy ústavu Autonomní republiky Krym),
zůstala zachována její symbolika, všeobecně na Ukrajině považována za proruskou. Začátkem
roku 1991 byla z Krymské oblasti Ukrajiny, patřící do 19. února 1954 do RSFSR, vytvořena
Krymská ASSR v rámci Ukrajiny. Později vyhlásil Krym i samostatnost jako Republika Krym.
V březnu 1995 ukrajinská Nejvyšší rada zrušila Ústavu Krymské republiky její prezidentský
úřad avroce 1998 byla přijata ústava Autonomní republiky Krym (ARK) v rámci Ukrajiny. Nová
ústava z 11. dubna 2014* prohlašuje Republiku Krym za součást Ruské federace a v článku 60 stanovuje, že symboly republiky znak, vlajka a hymna - budou ustanoveny příslušnými zákony.
Po rusko-turecké válce (1768-1774) byl Krymský chanát oddělen od Osmanské říše a v roce
1784 začleněn do Tauridské oblasti, později gubernie, jejímž znakem byl carský orel ve zlatém štítě
nesoucí na hrudi modrý štítek se zlatým pravoslavným křížem. Štít nese imperátorskou korunu a je
obklopen zlatými dubovými ratolestmi svázanými modrou andrejevskou stuhou (oBR. 1).
Znak ARK
zaveden zákonem „O znaku Autonomní republiky Krym“ schváleným Nejvyšší radou ARK dne 21. dubna 1999% Znak tvoří červený varjažský (vikingský) štít se stříbrným gryfem držícím v pravé tlapě otevřenou stříbrnou lasturu s modrou perlou. Nad štítem zlaté
vycházející slunce, po stranách bílé sloupy dole spojené modro-bílo-červenou stuhou s nápisem
IIPOUBETAHHE B EAWHHCTBE (Rozkvět v jednotě). Znak je tedy shodný se znakem zavedeným
zákonem Republiky Krym č. 148-I z 24. září 1992. Gryf
tradiční figurou severního Černomoří, byl symbolem řeckého Chersonu. Ve znaku představuje ochránce mladé republiky. Červená barva značí hrdinské a dramatické osudy obyvatel poloostrova. Perla symbolizuje jedinečnost Krymu, sloupy připomínají dávné civilizace na poloostrově a slunce symbolizuje obrodu
a rozkvět (oBR. 2).
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tři vodorovné pruhy, modrý, bílý
Vlajka ARK byla zavedena téhož dne jako znak. Tvoří
ačervený v poměru 1:4:1. Poměr šířky k délce listu je 1:2* (oBR. 3).
Historický znak Sevastopolu byl přijat 21. července 1893 zákonem č. 9892. Tvořil jej červený
štít se stříbrným gryfem s červenýma očima a jazykem a se znakem Tauridské gubernie ve volné
části. Na štítu je dřívější carská koruna a na ní stojí imperátorský orel, za štítem zkřížené zlaté
kotvy a po stranách na žerdích dva červené georgijevskou stuhou spojené prapory s monogramy
Nikolaje I. a Alexandra II. (oBR. 4).
Dne 12. července 1994 byl na čas obnoven historický znak Sevastopolu — stříbrný gryfv červeném štítě, ale již 21. dubna 2000 byl přijat nový znak města“. Je jím modro-bíle kosmo dělený
štít francouzského typu s poměrem šířky k výšce 8:9. V modrém poli stříbrná silueta památníku
potopených lodí, v bílém poli medaile Zlatá hvězda udělená městu 8. května 1965. V levé dolní
části štítu přes obě pole zlatá vavřínová ratolest (oBR. S). Spolu s novým znakem Sevastopol
přijal i novou vlajku“. Tvoří červený list s vyobrazením znaku města. Poměr šířky k délce listu
je 2:3. Šířka znaku je rovna 2/5 délky listu (oBR. 6). m Petr Exner

ji

PozNÁMKY
1)

MocraHoBneHne ['C PK O npaBonpeemcrBe PecnyGnnukn Kpbim

Ne

1748-6/14 ze dne

17. 3. 2014,

http://www.rada.

crimea.ua/act/11752
http://www.rada.crimea.ua/content/uploads/files/Constituciya.pdf
Pecny6nuxn KpbiM N 456-2/99 ze dne 21. 4. 1999, http://www.rada.crimea.ua/

2)

KoHcruryuna PecnyGnukn KpbiM,

3)

NonoxeHne

4)

symbols-of-ark/gerb/poloj
onoxeHwe o dnare ABToHoMHoň PecnyGnnxn

o

lep6e ABToHomHoň

KpbiM N

457-2/99 ze dne 21. 4. 1999, http://www.rada.crimea.ua/

symbols-of-ark/flag/polojenie
rep6e ropona-repoa CeBacronona z 21. 4. 2000, http://sev.gov.ua/cityinfo/simvolika goroda/
5190 chnare ropona-repoa Cegacronong z 21. 4. 2000, http://sev.gov.ua/cityinfo/simvolika. goroda/

5)

PeuweHne Ne 518 O

6)

PeuweHne Ne

SUMMARY

Following the results ofa popular referendum held on 16 March 2014 in which 96.8% of participants
voted in favour of accession of the so far Autonomous Republic of Crimea to the Russian Federation
the authorities of both Crimea and Russia, and the city of Sevastopol took steps to incorporation of
both entities into the Russian Federation. The relevant agreements were signed on 18 March 2014 and
respective constitutional law about creation of two new subjects ofthe Russian Federation was passed
by the Russian Parliament two days later. As the constitution of the Autonomous Republic of Crimea
remained for the time being in force, the symbols of Crimea kept in use. The arms were introduced on
21 April 1999 and showed traditional symbols of the area - a silver gryphon as a symbol of Greek
Kherson that should represent a protector ofthe young republic. The red colour ofthe Varangian shield
symbolized heroic and dramatic fortunes of the peninsula inhabitants while a blue pearl in the right
forepaw ofthe gryphon stood for unigueness of Crimea. White columns referred to ancient civilizations
settled on the peninsula and the golden Sun symbolized renewal and flourishing of the country as mentionedin the motto. The Crimean flag was adopted on the same date and repeats the armorial colours
in horizontal stripes of the 1:4:1 width ratio. The historical municipal arms of Sevastopol from 1893
were restored on 12 July 1994 but soon replaced by the present one showing a silver silhouette of the
Sunken Ships Memorial and the Golden Star medal the city was awarded in 1939. On the same day,
21 April 2000, the city flag in proportions 2:3 with the municipal arms in a red field was introduced.
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NOVÉ VLAJKY
ACEH
2803-2805) přinesli informaci

o

Když jsme ve VExILoLoGi č. 145 (s.
vlajce tohoto zvláštního
území Indonéské republiky s vnitřní autonomií, která byla zavedena 1. 1. 2002, současně jsme
naznačili, že volební úspěchy bývalého povstaleckého Hnutí za svobodný Aceh (Gerakan Aceh
Merdeka, GAM) do autonomních orgánů mohou ovlivnit budoucí podobu vlajky Acehu. A to se
nakonec v březnu 2013 skutečně stalo.
Poté, co byl nezávislý kandidát na kandidátce GAM Irwandi Yusuf v prvních přímých volbách zvolen 11. 12. 2006 guvernérem oblasti a rovněž kandidáti bývalé povstalecké organizace
ovládli oblastní zákonodárné shromáždění ve volbách 8. 4. 2009, stalo se jen otázkou času, kdy
se její symbol stane novou vlajkou oblasti Aceh. A poté, co byl 25. 6. 2012 inaugurován nový
guvernér oblasti Zaini Abdullah, člen bývalé exilové vlády Hnutí za svobodný Aceh, sídlící od
4. 12. 1976 do 15. 8. 2005 ve Švédsku, bylo rozhodnuto. Dne 22. 3. 2013 totiž po měsících debat
Zákonodárná rada Acehu (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) přijala a acežský guvernér podepsal
zákon!, podle kterého se vlajka a emblém někdejšího povstaleckého hnutí stávají úředními symboly oblasti.
Protože všakindonéské zákony zakazují používání jakýchkoliv separatistických vlajek a symbolů, dalo se předpokládat, že indonéské ministerstvo vnitra, které musí schvalovat všechny
zákony přijaté oblastními orgány, bude v nezáviděníhodné situaci. Zejména poté, co prezident
Yudhoyono prohlásil zákon za znevěrohodnění mírové dohody mezi vládou a rebely z r. 2005
a tisíce obyvatel zaplavily 1. 4. 2013 ulice hlavního města Banda Aceh v manifestacích na podporu rozhodnutí svých zákonodárců. Před Velkou Bayturrahmánovou mešitou, hlavním svatostánkem města, byla rozvinuta obří vlajka bývalých separatistů a s pokřikem Bůh je velký! a Aťžije
Aceh! byla nesena k budově shromáždění.*
Ministerstvo po návštěvě ministra Gamawana Fauzího v oblasti rozhodlo šalamounsky:
s odvoláním na celostátní zákaz používání separatistických symbolů dalo oblastním orgánům
sedm dní na změnu zákona, což místní politici odmítli s tím, že si provincie může podle mírové
smlouvy vybrat vlajku jakou chce.* Postoj indonéské vlády byl navíc odsouzen mezinárodními
organizacemi, bojujícími za dodržování lidských práv.* S odvoláním na skutečnost, že mírová
smlouva z r. 2005 dala Acehu zvláštní privilegia, která nepožívá žádná z indonéských provincií,
včetně práva vybrat si vlajku, a že zákon zakazující používání symbolů separatistických hnutí byl
přijat až v r. 2007, odložila centrální vláda, která nechtěla dál jitřit politickou situaci a otevírat
staré rány, otázku zákazu regionální vlajky „k ledu“.*
Podle článku 4 daného zákona vlajku oblasti tvoří červený list o poměru stran 2:3 s bílým
pruhem při horním a dolním okraji s vloženým černým pruhem, jehož šířka odpovídá dvojnásobku šířky viditelného bílého proužku po jeho stranách; vzdálenost bílého proužku od horního,
resp. dolního okraje listu odpovídá šířce černého pruhu (0BR. 7). Vlajka s bílým půlměsícem
a pěticípou hvězdou (nejsou zmíněny
popisu vlajky!) navazuje na symbol sultanátu Aceh za
16. století, doplněný po jednom černém vodorovném proužku
vlády Iskandara Mudy
bílým
lemem k hornímu a spodnímu okraji vlajky. Ty v r. 1976 přidal tehdejší nejvyšší představitel
Hnutí za svobodný Aceh Tengku Thijk di Tiro Muhammad Hasan na připomínku těch, kteří
přišli o život při její obraně (černá), a vznešenosti jejich oběti (bílá). Islámské symboly půlměsíce
ahvězdy měly vyjadřovat podřízení Bohu, jeho právu a spravedlnosti, červená barva připomínat
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hrdinství, věrnost, pravdu a odhodlání k obětem na správné cestě k Bohu.“ Odstavec 7 stejného
článku zákona stanoví symboliku oblastní vlajky podobně: červená barva listu symbolizuje ducha odvahy a hrdinství, bílé pruhy pak svatý boj, zatímco černé památku padlých mučedníků;
bílý půlměsíc představuje ochranné světlo víry, zatímco pěticípá hvězda pět pilířů islámu. V duchu preambule zákona, která stanoví, že vlajka a znak jsou symboly identity a jednoty oblasti
a projevem kultury, jež má kořeny v historii boje obyvatel Acehu za blahobyt a prosperitu, řekl
předseda Zákonodárné rady Hasbi Abdullah, že nová vlajka oblasti také symbolizuje kulturní
boj lidu. Naráží tím i na skutečnost, že příslušníci Hnutí v oblasti umírněným způsobem aplikují islámské právo šaríija.
Také dosavadní emblém Hnutí za svobodný Aceh (oBR. 8) byl přijat v článku 17 zmíněného
zákona za znak oblasti. Podle odst. 1 jej tvoří dvakrát polcený modro-zlatožluto-černý štít mezi
figurami lva a buraka — okřídleného koně s lidskou hlavou, na kterém podle Koránu prorok
Mohammed vystoupil na nebesa.* Obě postavy drží zlatožluté domorodé dýky zvané rencong
s černou rukojetí. Nad štítem se nachází zlatožlutý půlměsíc otočený cípy nahoru a zlatožlutá
pěticípá hvězda. Sám štít je zespodu lemován věncem květin a klasy rýže padi, vše ve zlatožluté
barvě. Na zlatožluté stuze je arabským písmem uvedeno státní heslo v javánském jazyce „HUpEP
BEU SARE, MATE BEU SAJAN“ (Důstojně
životě i smrti). Na stuze podložené rostlinnými rozvilinami je zavěšena obrácená kotva a kormidelní kolo.
Odstavec 2 stejného článku definuje symboliku znaku: štít představuje námořní, pozemní
a leteckou obranu Acehu a lev místní symbol síly Poteu Meureuhóm, burak symbolizuje šíitské
zákony, dýky představují spravedlnost a pořádek, půlměsíc symbolizuje islám a pěticípá hvězda
jeho pět pilířů vyznání víry, pět denních modliteb, třicetidenní půst o ramadánu, poskytování
almužny a pouť do Mekky. Věnec představuje náboženské úkony, klasy rýže symbolizují prosperitu, zatímco motto smysluplný život obyvatel Acehu v harmonii. Kotva připomíná ostrovní
regiony Acehu, kormidelní kolo pak tradici řízení života poradami starších a shodou dosaženou
na místních shromážděních, madžlísech.
Obrázek vlajky a znaku odpovídá vyobrazení v příloze zákona, ale poměr stran obrázku
vlajky v příloze zákona neodpovídá textu zákona, tj. nemá poměr stran vlajkového listu 2:3, a byl
tedy pro vyobrazení ve VEXILOLOGII upraven tak, aby textu zákona odpovídal. m —-jm-
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PozNÁMKY
1)

Zákon Acehu č. 3/2013 ovlajce a znaku Acehu (Oanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang
Aceh) z 22.3.2013.

2)

http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/01/acehnese-public-seek-approval-separatist-flag.html

3)

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-2199329

4)

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22198860

5)

Michael Bachelard, Red flag for Aceh Autonomy, Crux Australis, č. 107, vol. 26/3 (2013), s. 134-135.

6)

Interviewsexilovým představitelem Hnutí Tengku Hasanem ve švédském deníku Hallands-Posten, přetištěném

vbulletinu Vlaggen,

č. 25, 1983, s. 371-372.

(http://flagsport.net/flags/id-aceh.html)

7)

http://www.worldbulletin.net/?aType=haber8.ArticleID=105754

8)

http://www.thejakartaglobe.com/news/yudhoyono-not-a-fan-of-aceh-flag/583120/

9)

http://en.wikipedia.org/wiki/Aceh. Province

Autor děkuje Josefu Hubkovi za obstarání originálního znění zákona z 22. 3. 2013 a jeho překlad do češtiny.
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Poté, co 20. 8. 2012 skončilo tzv. přechodné politické období, kdy nejvyšší mocenské orgány nebyly ustavovány demokratickou cestou, se vydala Somálská federální republika (Jamhuuriyadda
Federaalka Soomaaliya) na cestu mírového budování federativního státu. Jeho základy byly položeny novou ústavou, kterou Národní ústavodárné shromáždění schválilo 1. 8. 2012. Protože
článek 49 ústavy, který se týká vzniku ustavujících federálních států, stanoví, že vytvoření federálního státu musí vycházet z dobrovolného rozhodnutí dvou nebo více oblastí o sjednocení,
kromě Puntlandu, s nímž ještě dohoda o jeho přetvoření ve federální stát nebyla podepsána z politických důvodů, ostatní aspiranti o tento statut teprve zahájili jednání o budoucím spojení.!
Prvním takovým státem, proces jehož ustavování byl dokončen až podpisem dohody federální vládou, se 28. 8. 2013 stala po jednání mezi prezidentem samozvaného Somálského státu
Jubaland a zástupci ústřední vlády tzv. Přechodná správa Jubby (Jubba Interim Administration).
Nahradila tento samozvaný stát a po dva následující roky bude řízena jeho prezidentem Ahmedem Mohamedem Islamem „Madoobem“, vůdcem bývalých milicí Raskamboni, které se spolu
s intervenčními vojsky Keni a mise AU AMISOM podílely na definitivním vyhnání al-Šabábu
z největšího města v jižním Somálsku Kismaaya v září 2012.
Už když bylo 30. 11. 2012 v Kismaayu zřízeno pět výborů, které měly připravit vyhlášení federálního státu Jubaland, zahrnujícího dosavadní oblasti Gedo, Dolní a Střední Jubba, objevila
se informace o tom, že jeho vlajku má tvořit modrý list s bílým půlměsícem a hvězdou (oBR. 9),*
spojující somálské barvy s ideami islámu. Nová ústava Somálského státu Jubaland, vyhlášeného
15. S. 2013, schválená 2. 4. 2013 485 delegáty, zasedajícími od 28. 2. 2013 v Kismaayu, však
stanovila symboly zcela nové. Její článek 4 (Vlajka a symboly) stanoví vlajkou list složený ze tří
vodorovných pruhů: zeleného, světlomodrého a bílého. Modrý pruh se v žerdové třetině rozšiřuje v modrý žerďový klín doplněný bílou pěticípou hvězdou (oBR. 10). Vlajka tak opět spojuje
somálské státní barvy se zelenou barvou islámu a tvoří i obsah štítu státního znaku Jubalandu,
jehož tvar odpovídá tvaru štítu státního znaku Somálska, je lemován žlutě a nahoře doplněn
dvěma odvrácenými slony po stranách štítu s bílým půlměsícem a hvězdou. Štít je lemován
dvěma bílými sloními kly opírajícími se o dvě zkřížená kopí, doplněnými dvěma stvoly kukuřice
a ovinutými do stuhy v barvách vlajky - zelené, modré a bílé (oBR. 11). Tyto symboly nadále používá i Přechodná správa Jubby, dokud nebude po volbách za dva roky přijata definitivní ústava
tohoto federálního státu. A protože jednání o ustavení nových státních útvarů probíhají i v jiných oblastech Somálska,* dá se předpokládat, že se k této problematice brzy vrátíme. w —jm-
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PozNÁMKY
1)

Týkáseto zejména Galmudugu, který zahrnuje víceméně pouze oblast Mudug a již několiklet zatím bezvýsledně
jedná o spojení s autonomní oblastí Himan a Heeb, ač oba tyto autonomní státy ovládají klany stejného kmene
Habargidir. 0 symbolech obou jsme již referovali ve VEx1LoLoGn č. 164.

to prepare Juba-

2)

http://www.garoweonline.com/artman2/publish/Somalia 27/Somalia Five committees
land convention established.shtml.

3)

20.-21.6. 2012 byly zahájeny oficiální rozhovory mezi vládami Somálska a Somalilandu o jeho návratu do Somálska;
2.9.2013 byla v hlavním městě státu Baay Baidoa zahájena konvence zástupců oblastí Baay a Bakool, usilujících
o

obnovení Jihozápadního státu (vyhlášen 27.1.2014); 23.10.2013 byly v Nairobi započaty rozhovory o spojení

Galmudugu a Himanu; 29.1.2014 byla v Galkayu zahájena jednání o vytvoření federálního státu v centrálním

Somálsku, zahrnujícího i oblasti ovládané Ahlu Sunna Waljama“a.
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SPOLEČENSTVÍ NÁRODŮ
Jak hlásí 149. číslo britského zpravodaje Flagmaster, rozhodl začátkem října 2013 sekretariát
britského Společenství národů (Commonwealth of Nations) o změně podoby dosavadní vlajky
Společenství, oficiálně zavedené 26. 3. 1976. Na této změně, která představuje zjednodušenou a dynamickou verzi emblému na vlajce, jakož i její dvě varianty o poměru stran 3:5 (mezinárodní) a 1:2 (standardní), úzce spolupracoval Flag Institute (oBR. 12). Emblém tvoří žlutý
globus, jehož podoba byla zjednodušena a osa mírně nakloněna k žerdi. Původní emblém byl
navržen agenturou Gemini News Service v Londýně v r. 1972 a schválen prvním generálním
tajemníkem Společenství Arnoldem Smithem pro potřeby 2. zasedání hlav států Společenství,
které proběhlo ve dnech 2.-10. 8. 1973 v Ottawě. Proto je autorství automobilových vlaječek
s tímto emblémem připisováno i hostiteli konference, tehdejšímu kanadskému premiérovi
Pierru Elliottovi Trudeauovi. V r. 1989 byla zavedena současná podoba loga, která původní paprsky vyzařované zlatým globem nahradila dnešními hroty kopí. Počet žlutých hrotů, symbolizujících již od vzniku emblému nikoliv počet členů organizace, ale mnohost faset, v nichž se
odráží spolupráce zemí Společenství po celém světě, byl snížen z původních 64 na 34; stále však
jejich prstenec kolem globu připomíná písmeno „C“ jako Commonwealth. Zatímco odstín žluté
barvy nebyl upraven a zůstává Pantone 116, modrá byla z Pantone 286 změněna na Pantone 280.
Vlajka, jejíž ústřední emblém byl posunut k žerdi o jednu setinu šířky listu, takže při vlání budí
dojem umístění v geometrickém středu listu, tak získala výraznější kontrast. Hlavní svůj přínos
však Flag Institute spatřuje v prosazení myšlenky dvou variant vlajky Společenství: jednak pro
vztyčování v zemích, jejichž státní vlajka je o poměru stran 1:2, resp. kompromisní pro společné
vztyčování vlajkami jiných členských států, které mají odlišný poměr stran. Při zavedení vlajky
Společenství vr. 1976 se členské státy dohodly na jejím společném vyvěšování vždy druhé pondělí v březnu, kdy je slaven Den Společenství; celoročně lze vlajku spatřit na budově sekretariátu
organizace Marlborough House v Londýně. (https://flagspot.net/flags/cwn.html) w —jm-
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SAN MARINO
Státní vlajka a znak Republiky San Marino byly zavedeny již dne 6. dubna 1862. Přesná grafická
podoba znaku (0BR. 13) a vlajky (oBR. 14) byla však poprvé stanovena až zákonem č. 1 ze dne
22. července 2011 doplňujícím Listinu základních práv (tj. ústavu republiky) č. 59 z 8. července
1
1974 o článek 2 bis, který definuje vlajku a znak republiky. V přílohách A a B zákona
jsou pak
oficiální vyobrazení vlajky a státního znaku. Popis vlajky a znaku v zákoně zní: „Vlajka Republiky
San Marino je tvořena dvěma vodorovnými pruhy, nahoře bílým a dole modrým. Ve středu listu je oficiální znak republiky. Oficiální znak republiky je ozdoben uzavřenou korunou, symbolem suverenity.
V modrém štítě tři zelené vrchy, každý se stříbrnou, černě kvádrovanou věží, s černým oknem a cimbuřím a stříbrným pštrosím perem nad věží. Štít je mezi dole zkříženými zelenými ratolestmi, olivovou
a dubovou, se zlatými plody. Pod štítem na stříbrné stuze motto LIBERTAS, napsané majuskulními
černými písmeny.“ V přílohách jsou definovány i barvy použité na vlajce a znaku v kódu Pantone
a CMYK, dále je uveden poměr stran vlajkového listu, který činí 3:4, a také proporce znaku, jež
jsou 10:12. « Josef Hubka
Legge Costituzionale 22 luglio 2011 N.1 Bandiera e stemma ufficiale della Repubblica di San Marino. Integrazione alla

č.

Legge 8luglio 1974 N. 59

http://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17098995.html
Nordisk Flaggkontakt č. 53/2011, s. 23-28.
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JEDNOHO Z PRŮKOPNÍKŮ POLSKÉ VEXILOLOGIE

V r. 2013 se na geografické fakultě Varšavské univerzity konala konference při
příležitosti 60 let vzdělávací a vědecké činnosti profesora dr. hab. Andrzeje
Bonasewicze. Profesor Bonasewicz se narodil r. 1930 ve Vilně a zabývá se pře-

—
devším otázkami obyvatelstva a hospodářství Latinské Ameriky. Patří také mezi
průkopníky polské vexilologie, neboť již v r. 1970 mu byla vydána kniha Godla
i flagi šwiata (Znaky a vlajky světa), známá i českým vexilologům. Vždyť profesor
Bonasewicz byl jedním z prvních zahraničních spolupracovníků v r. 1972 založeného Vexilologického klubu a zůstal jím až do r. 1976, kdy byl klub nucen institut zahraničních spolupracovníků opustit; v osobním styku s ním však přední čeští vexilologové zůstali i nadále. O vlajkách a znacích psal A. Bonasewicz kromě Vexilologie opakovaně také v časopisech Poznaj Šwiat
a Kontynenty. Na zmiňované konferenci představil autor své nejnovější poznatky
referátu Zeměpisné prvky na znacích jihoamerických států a jejich symbolika. a Jerzy Wrona

v
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K OBRÁZKU NA TITULNÍ STRANĚ
Figura lancknechta třímajícího prapor s moravskou orlicí, převzatá z obrazové publikace Jakuba
Koebela z roku 1545, nepředstavuje vyobrazení praporu nějaké skutečné moravské vojenské
jednotky. Praporový list zde slouží za podklad k zobrazení erbu moravského markraběte jako
příslušníka tzv. kvaternionů římsko-německé říše, umělého systému sloužícího zejména k pochopení složité stavovské struktury tohoto soustátí. V tomto alegorickém systému byla každá ze
skupin říšských stavů, seřazená podle titulatury — kurfiřti,
VEXILOLOGIEč. 172, čeRvev 2014
vévodové, markrabata, hrabata, svobodní páni atd. - repreZPRAVODAJ ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, 0.8.
zentována čtyřmi představiteli. Koebelova publikace obsaISSN: 1211-2615
huje erby dvanácti takovýchto čtveřicříšských stavů, což je
ApRrsa: Ing. Jaroslav Martykán,
obvyklý počet, který byl zpravidla vliteratuře uváděn. SkuMatúškova 14/796, 149 00 Praha 4
pinu čtyř markrabat tvořili markrabí moravský, míšeňský,
E-mam: vexilologiecentrum.cz
braniborský a bádenský. Systém kvaternionů vznikl někdy
v polovině 15. století a přestal se užívat v druhé polovině
Wes:www.vexilologie.cz
17. století. Blíže viz PÍCHA, František: Moravský znak v sysVýroNNý REDAKTOR: Ing. Aleš Brožek
tému kvaternionů římské říše, Genealogické a heraldické inRepAkčNí Rana: Ing. Aleš Brožek,
formace 2009, MGHS Brno 2010, s. 55-71. a -fpIng. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík,
Ing. Petr Holas, Josef Hubka,

6.

VÝZVA K USPOŘÁDÁNÍ
ČNVK
Tradiční součástí života naší společnosti se v posledních
letech staly národní vexilologické kongresy. Protože by
se již za dva roky měl konat 6. český národní vexilologický kongres a výbor dosud žádnou nabídku na uspořádání takové akce neobdržel, obrací se na členy ČVS,
aby zvážili své možnosti uspořádat 6. ČNVK
roce
2016 a v kladném případě se mu přihlásili do 30. 9. 2014
s návrhem programu a organizačního zabezpečení koniniciativu! s Výbor ČVS
gresu. Děkujeme
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Na obálce dřevořez zobrazující praporečníka s moravským praporem od Jacoba Kallenberga.
Převzato z publikace Koebel, Jacob: Wapen. Des heyligen Rómischen Reichs Teutscher nation,
Franckfurth am Main, 1545.
Cover: Ihe woodcarving byJacob Kallenberg depicts a flag bearer holding the Moravian flag.
From the publication by Jacob Koebel: Wapen. Des heyligen Romischen Reichs Teutscher nation,
Franckfurth am Main, 1545.
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