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TYPOLÓGIA CECHOVÝCH ZÁSTAV

Z

ÚZEMIA SLOVENSKA

Zástavy a vlajky patria k najpóosobivejším textilným predmetom, na aké je možné naraziť v expozíciách či depozitoch domácich múzeí. Móže za to nielen ich nesporná estetická hodnota, ale
najmá symbolika a historické pozadie ich vzniku.
Výskumom vexilologických predmetov sa zaoberá vexilológia. Vexilá, ako ich možno tiež nazvat, tvoria vlajky, zástavy a ich druhy. Vexilológia za pomoci svojich metód skúma ich históriu,
symboliku a použitie, interpretuje ich význam, pomáha určiť používatela a približuje nám okolnosti, ktoré dali podnet na vznik vlajky či zástavy. Zároveň stojí pri zrode nových vexíl. Dohliada,
aby boli dodržané vexilologické pravidlá pri tvorbe a všeobecne závázné predpisy a právne normy
pri ich použití. Za pracovný nástroj považujeme symbolovo-reflektívnu metódu za ciel snaženia
funkčnů vlajku alebo zástavu, s ktorou sa jej používatel plne
stotožňuje.
Používanie róznotvarých kusov látok špecifických farieb, upevnených na kopijach,
resp. žrdiach, je známe takmer 4000 rokov z oblastí Ďalekého východu. V Európe
boli antické civilizácie,
v ktorých sa vytvoril priestor na tvorbu a používanie vexilologických predmetov. Viedli k tomu
vojenské expanzie a nutnosť delby a koordinácie más vojsk. Rímske vexilla sa stali predobrazom
pre zástavy stredoveké i nasledujúce, ktoré však prekročili tieň oblasti póvodného uplatnenia, pričom svoje uplatnenie našli nielen v oblasti svetskej, ale aj duchovnej.
Cechové zástavy predstavujú takmer najpočetnejšiu skupinu dochovaných historických zástav
na území Slovenska. Naším výskumom sa podarilo zachytiť viac ako páť desiatok cechových zástav,
nachádzajúcich sa v róznom stave v expozíciách a depozitoch slovenských můúzeí, ale i v rukách
právnických osób. Časový horizont doby vzniku dochovaných cechových zástav predstavuje prvú
polovicu 18. storočia až koniec 19. storočia. Cechové zástavy s datovaním po roku 1872, keď
vstúpil do platnosti Priemyselný zákon, by nemali oficiálne existovať, keďže týmto zákonom bola
zrušená právna existencia cechových organizácií.
Pre podobné znaky i použitie predpokladáme počiatky cechových zástav v cirkevných
procesiových zástavách. Móžeme sa domnievat, že bratstvá a prvé cechy
spolu s ostatným obyvatelstvom pre svoje náboženské potreby a procesiové pochody vystačili s používaním na to určených
cirkevných zástav. Vznik samotných cechových zástav chápeme ako prejav vzrastajúcej ekonomickej a spoločenskej moci cechov, priamo korešpondujúci so stavaním oltárov a
budovaním vlastných kostolných lavíc.
Cechy boli organizácie, ktoré zakladali remeselnícki majstri alebo tovariši a mali chrániť ich
sociálne, hospodárske a spoločensko-stavovské záujmy. Vnútorné zriadenie cechov malo patriarchálny hierarchický charakter s prvkami demokracie.
Cechové zástavy a ich používanie velmi úzko súvisia so vzťahom organizácie cechov
cirkvi.
Tento vzťah bol založený v počiatkoch na úprimnej zbožnosti a viere, dobe poplatnej všeobecnej
religiozite ludskej spoločnosti kresťanského sveta. Vzťah členov cechov a cirkvi bol natol'ko prirodzený, že sa neprisudzovala potreba ho nejakou formou konkretizovať, prípadne rozviesť v artikuloch prvých cechov (1). Cechy sa starali o svoj oltár, ktorý dávali zhotovovať na svoje trovy.
Kupovali vosk alebo sviece, zaopatrovali bohoslužobné rúcha, nádoby, v mnohých kostoloch mali
aj svoje lavice ozdobené symbolom daného cechu (2) a nad nimi
aj vlastné lustre. Tento pokojný
a povedzme obojstranne výhodný vzťah, kde veriaci mali pokoj na duši a cirkev peniaze z poplatkova milodarov, naštrbila reformácia v priebehu 16. storočia. Učenie nemeckých a švajčiarskych
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reformátorov vytvorilo priestor na konfesionalizáciu európskej spoločnosti. Tieto zmeny sa nevyhli ani nášmu územiu a spoločnosti. Podiel na tom mali čulé styky potomkov nemeckých kolonistov, etablovaných v súvekom meštianstve a výrobno-obchodných sférach.
Z následnej vlny rekatolizácie vychádzala idea cisárovnej Márie Terézie, že katolicizmus je
štátnym náboženstvom habsburskej monarchie, a panovníčka ho presadzovalai vo svojich reformách cechovníctva.
Panovníčka sa zaujímala o póvod artikulov v oblasti pósobnosti Spišskej komory. Bol totiž
predpoklad existencie štatútov, ktorých platnosť potvrdzovali vodcovia protihabsburských povstaní. O stave panovníčku informoval vo svojom elaboráte referent Spišskej komory Štefan Gosthoni. Navrhol, aby artikuly cechom mohol vydávať len panovník prostredníctvom
miestodržitelskej rady. Staršie štatúty nevydané panovníkom mali byť zozbierané. Svoje rozhodnutie dala panovníčka na všeobecnú známost obežníkom zo 6. februára 1761 (3). Zo zretelom
na cechové zástavy je dóležitý hlavne prvý bod nových uniformných artikulov, v ktorom sa vyzdvihuje náboženské poslanie cechov v rámci prebiehajúcej rekatolizácie. Štvrťročne a na sviatok
patróna sa mal celý cech zúčastniť omše za šťastnú a dlhú vládu panovníka a rozkvet vlasti (4).
Požadovalo sa, aby každý cech mal svoju vlastnú zástavu s patrónom, umiestnenú v katolíckom
farskom kostole. Pod ňou sa mali majstri i tovariši zúčastňovať každoročnej procesie sviatku Božieho tela (5). Cechové zástavy sa stali akýmsi povinným výstrojom každého cechu
lepšie plnenie svojich náboženských úloh. V jednotlivých artikuloch vydaných po tomto roku sa skutočne
vyslovuje povinnosť cechu zhotoviť si vlastnú zástavu, ak ju ešte nemal, a združovať sa pod ňou
počas cirkevných sviatkov (6). Dovtedy sa zástavám v štatútoch nevenovala velká pozornost. Zástavy sú v artikuloch spomínané v podobe zastawa, Fahn, Zunffaáhn, Zunffahn, Zohnfahn, Zechfahn, Handwerksfahn (7). Nakolko sa však podarilo presadiť používanie zástav a či skutočne
každý jeden cech mal svoju zástavu, ostáva otázne. Jediné cechy, ktoré svoju vlastnú zástavu s určitosťou nemali, boli tovarišské cechy; to však vychádzalo z ich podstaty a neskór
postavenia.
Z neovereného odpisu artikulov kožušníkov z Topolčianok datovaného do roku 1829 sa v 29.
článku dozvedáme
zaujímavej situácii. Nekatolíkom je v duchu generálnych artikulov zabezpečená beztrestná neúčasť na omšiach. No v prípade procesie Božieho tela, čo je záležitosť rimskokatolíckeho rítu a vierouky, je povinný sa pod spoločnou cechovou zástavou zúčastnit každý
majster i tovariš kožušníckeho remesla pod pokutou dvoch zlatých (8).
Vexilá používané cechmi a dochované v múzeách na území Slovenska je možné rozdelit z hladiska typológie zástavových listov a spósobu použitia. Na základe typológie listov rozoznávame
štyri skupiny: koruhvy s priečnym, resp. križovým rahnom, koruhvy s vlajúcim cípom, zástavy
s lastovičím chvostom a vexilá s obdížnikovým zástavovým listom. V prípade prvých štyroch ide
o procesiové cechové zástavy. Posledná menovaná skupina predstavuje takzvané umrlčie plachty
(9) alebo smrtné rúcha (10).
Za najstaršie typy, so zretelom na genézu zástavového listu, móžeme pokladať cechové zástavy
v tvare koruhvy s priečnym, resp. krížovým rahnom. Cechová koruhva s priečným rahnom je
k žrdi pripevnená o háčik na žrdi prostredníctvom šnúry vychádzajúcej z priečneho rahna. Koruhva s krížovým rahnom je upevnená za pomoci zdobeného vešiačika a opáť háčikom na žrď.
List má obdížnikový tvar. Priemerná dížka zástav nachádzajúcich sa v našich múzeách sa pohybuje
okolo 200 cm, šírka je polovičná. V hornej časti sa zvyčajne nachádza nápis s citátom z Písma,
názov cechu, meno svátca, modlitba za orodovanie a rok zhotovenia zástavy. Olejomalby bývajú
nanesené na obdížnikových platniach. Sú všité do textilu v strednej časti zástavy a orámované
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portou. Malba na jednej strane znázorňuje patróna pri činnosti alebo s charakteristickými predmetmi. Na druhej strane býva zobrazovaný biblický motív, Panna Mária alebo další svátec v prípade združených cechov. List je zhruba v druhej polovici pod olejomalbou rozdelený na štyri,
resp. páť cípov. Tie prechádzajú do vlajúcej časti na konci hranato, oblo alebo klinovito zakončených. Po neodborných opravách móže počet cípov kolísať v rozmedzí 3 - 6, pričom takáto nezrovnalosť je jasne viditelná na šití textílie alebo proporciách jednotlivých cípov.
Vďaka spósobu uchytenia k žrdi bol zástavový list rozvinutý a viditelný aj
pri bezvetrí. Žrď sa
nosila kolmo na zem. Telo koruhvy bývalo skrášlené vyšívaním a strapcami prechádzajúcimi celou
dížkou okraja listu. Zaujímavý jav predstavujú pomocné látkové polia
vystupujúce z rohov koruhvy, zakončené uzlovými strapcami. Do týchto pomocných polí boli štylizované znaky cechov,
erb mesta, resp. erb zemepána, na ktorého území cech pósobil, i erb Uhorska alebo habsburskej
monarchie. Dókazom o živom používaní týchto zástav aj v 20. a 30. rokoch minulého storočia
móžu byť systematicky prelepené a prekryté erby Uhorska (11).
Tvar koruhvy s priečnym, resp. krížovým rahnom má korene siahajúce až k rimskemu labaru.
Pomocným rahnom, použitím i motívmi sú cechové koruhvy velmi podobné s cirkevnými labarami, cirkevnými procesiovými koruhvami koruhvami remeselníckych spolkov. Pri vzájomnej
komparácii je však badatelné, že cirkevné labará majú oproti cechovým koruhvám približne tretinové, resp. polovičné rozmery a list rozdelený zvyčajne na
cípy. Nenesú žiadnu cechovú symboliku.
Cirkevné koruhvy sú síce porovnatelných rozmerov, nachádzajú sa na nich malby s výjavmi
svátých, no ako v prípade labár nenesú cechovú symboliku či nápisy odkazujúce na cech.
Tretím prípadom, keď móže prísť k mýlke a zámene, sú spomenuté spolkové zástavy. Zobrazujú
totiž obdobne remeselnícku symboliku i malby príslušných patrónov. Na nápisoch bysa však nemalo nachádzať označenie cech, ale spolok v príslušnom tvare či jazyku. Spodnů hranicu vzniku
ohraničuje rok 1872. Určovania ťažko poškodených kusov, keď sa zachovali len jednotlivé fragmenty textílie alebo centrálna malba, vyžaduje individuálny prístup často na multidisciplinárnej
úrovni.
Druhý typ vexila používaného cechmi mal tvar koruhvy s vlajúcim predíženým cípom. Tento
typ zástavy sa objavil v priebehu 14. storočia, v časoch križiackych vojen. Zástava bola pripevnená
kžrdi zboku a napnutá o pomocné rahno. Vyžiadala si to praktická skúsenosť, keď po zmene taktiky boja sa váčší dóraz kládol na jazdectvo oproti Rimanmi uprednostňovanej pechote. Koruhvy
s priečnym, resp. krížovým rahnom by pre svoj značný čelný odpor predstavovali
pre tryskom
cválajúceho jazdca až nebezpečný aerodynamický problém.
Žrď uvedenej koruhvy smerovala pri nesení kolmo na zem. Horný
cíp bol značne predížený
a vo vetre vial. V dolnom cípe býval upevnený uzlový strapec, pomáhajúci napínať zástavový list.
Typickým predstavitelom móže byť koruhva cechu másiarov z Ružomberka, ktorá je zároveň najstaršou známou dochovanou cechovou zástavou na území Slovenskej republiky. Bola zhotovená
zo žltého brokátu šírky 185 cm a dížky 175 cm s cípom celých 360 cm. Na hornom leme
zachovali upevňovacie oká na pripevnenie k pomocnému rahnu. Zástava musela byť svojho času
reštaurovaná. Starý póvodnýtextil je vo viditelnom kontraste s doplneným novým.
V hornom rohu a cípe lícnej strany sa nachádza v štítoch vročenie 17 - 28. Hlavným motívom
nachádzajúcim sa v strednej časti je oválna olejomalba s výjavom Obetovanie Izáka. V dolnom
rohu aj cípe je umiestnená identická symbolika másiarskeho cechu v renesančných štítoch s
položenou korunou a dvomi nosičmi. V modrom poli zlatý vól. Pod obrazom medzi erbmi másiar-
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skeho cechu sa nachádza nápis Simbolum Lanionum. Prezrádza, ktorému cechu erby prislúchali.
V hornom rohu rubovej strany je erb Uhorska a v cípe erb vládnucej dynastie Habsburgovcov.
Medzi nimi je medailónik Panny Márie s Ježiškom. Ústredný motív rubovej strany tvorí oválna
olejomalba s výjavom obetovania Božieho Baránka prelievajúceho svoju krv. Pod ním oslavujúce
zhromaždenie ludí. Z pravej strany do zástupu vstupuje figúra vola. V dolnom rohu cípe
vročenie 17 — 28.
Liptovské múzeum v Ružomberku zástavu získalo v roku 1912 (12). Ide o jedinú známu dochovanú cechovú zástavu ružomberských cechov. Ostatné padli v roku 1797 za obeť požiaru farského kostola sv. Ondreja, kde boli uchovávané.
Zástava s lastovičím chvostom je typ s obdížnikovým tvarom listu, ktorého vlajúca časť je rozdelená na dva až tri cípy. V prípade cechových zástav na dva. Popri koruhvách s priečnym rahnom patria zástavy s lastovičím chvostom k najčastejšie dochovaným cechovým zástavám
v múzeách Slovenska. Tvar predstavuje mladší vývojový typ zástavového listu a je pomerne jednoduchý. Podobne ako koruhva vlajúcim cípom je list pripevnený zboku k žrdi, no na napínanie
nevyužíva pomocné rahno. Zástava musela byť nesená so žrdou pod uhlom menším ako 90? voči
povrchu zeme. Napínaciu funkciu prebrali ťažké uzlové strapce umiestnené na konci zástavových
cípov, ktoré ťahajú celú zástavu smerom dole. Protiváhu v tejto páke predstavoval nosič, ktorý
musel balansovaním udržať správny smer. Zástava s rozmermi 150 x 250 cm je sama osebe ťažká.
Ak je k tomu uchytená na 3,2 až 3,7 m dlhej žrdi, nebývala táto činnosť jednoduchá. Na pevné
uchopenie slúžili nielen zarážky pre ruky, ale aj rozličné drážkovania žrde predstavujúce zručnú
umelecků prácu rezbárskych majstrov. Pri takomto druhu zástav sa vyskytovali aj zástavové šnúry,
ukončené strapcovými uzlami, majúce okrem dekoračnej funkcie aj úlohu vyvažovaciu.
Ako v prípade vyššie spomenutých typov cechových zástav i zástavy s lastovičím chvostom
boli zdobené strapcami olejomalbami. Cechové znaky bývajú umiestňované buďv samostatných
poliach ako nášivky a malby, alebo sa stávajú súčasťou ústrednej malby a jej symboliky. Aj v tomto
prípade sú časté nápisy, menujúce svátca na obraze, modlitba za orodovanie, meno cechu, ktorému
zástava patrí, rok jej zhotovenia a podobne. Výnimočne sa možno stretnúť s nápismi na textile
zástavy menujúcimi jednotlivých cechových funkcionárov a členov cechu. Z farebnej stránky nemusia byť lícna a rubová strana zhodné. Farby na nich móžu byť navzájom obrátené. Teda lícna
strana má na červenom podklade zlatý kvetinový motív a naopak rubová zlatá strana má červený
kvetinový motív.
Posledný typ vexila spájajúci sa s cechovými organizáciami nemal pri oslavnej púti vzdať hold
svátému, ale sprevádzať smrtelníka pri jeho poslednej ceste na večnosť. Neodlišoval sa len funkciou, ale i tvarom listu. Rovnomerný obdížnikový tvar pohrebnej zástavy s rozmermi 150 - 160
cm x 200 — 280 cm je teda daný jej funkciou. Pri použití mala kryť rakvu. Pre tento dóvod bola
zdobená len z jednej strany. V strede zástavy bol štylizovaný kríž. Najstaršie smrtné rúcho sa dochovalo z roku 1804. Po bokoch kríža móžu byť vyšité erby cechu, ktorému slúžilo. Pohrebné vexilum bolo dvojplášťové a vyhotovené z tmavého zamatu. Takisto bolo po obvode obrúbené
strapcami a napínané štyrmi až šiestimi mohutnými uzlovými strapcami, umiestnenými na rohoch, cípoch a v strede horného a spodného lemu. Očká v žrdovom okraji slúžili na prichytenie
listu o žrď.
Samostatnú podkapitolu predstavujú neodborne vykonané opravy vexíl, čím vznikli skutočne
exotické jedince. Takýmito „exotmi“ sú napríklad cechová zástava z Trenčianskeho múzea — Draškovičovský kaštiel v Čachticiach či istá cechová zástava z Východoslovenského múzea v Košiciach.
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Prvá menovaná
koruhva s krížovým rahnom, nesie symboly cechov súkenníkov, murárov, kováčov a pekárov. Už napohlad je badatelné, že niečo na zástave chýba, no niečo aj prevyšuje. List
nemá pravidelný obdížnikový tvar, je rozdiel medzi šírkou časti prilahlej k pomocnému rahnu
a šírkou ostatného korpusu zástavy. List bol zošitý z niekolkých kusov rozdielneho textilu. Za

povšimnutie stojí aj netypický tvar a počet vlajúcich cípov, pričom dva krajné sú vďaka sposobu
zošitia dlhšie než vnútorné tri. Prostredný cíp je navyše aj nepomerne užší než ostatné štyri. Zo
súčasného stavu zástavy sa dá len velmi ťažko súdiť, či zástava bola zošitá z fragmentov dvoch
poškodených zástav, alebo póvodne išlo o jednu váčšiu, prešitů a doplnenú o nepóvodnů tkaninu.
Disproporcionalita je charakteristická aj pre druhú spomenutú cechovú zástavu. Podla vyobrazených symbolov patrila cechu stolárov a kolesárov. V súčasnom stave pripomína koruhvu s vlajúcim cípom. Měžeme
len domnievať, aká bola jej póvodná podoba. Predpokladáme, že prvotne
išlo o koruhvu s priečnym, resp. krížovým rahnom. Vedie nás k tomu smerovanie kvetinového
vzoru na textile zástavy, tri zachované dolné vlajúce cípy — póvodne iste štyri — a štyri identické
uzlové strapce. Tri z nich zakončujú vlajúce cípy a jeden bol prišitý pri koreni predíženého vlajúceho cípu. Predížený vlajúci cíp má tvar pravouhlého trojuholníka s preponou klesajúcou od
horného cípu zástavy. Vrchol predíženého cípu prechádza do šnúry zakončenej uzlovým strapcom. Tvar neforemného korpusu bez pomocného rahna neumožňoval zástave viať, a teda symboly
na nej neboli viditelné. Z toho dóvodu sa pravdepodobne pristúpilo k vytvoreniu upevňovacích
očiek na hornom leme zástavy, ktoré umožnili prichytiť list o pomocné rahno a uspóosobiť zástavu
na použitie.
Záverom treba povedať, že cechové zástavy predstavujú len časť z pokladu historických vexilologických predmetov dochovaných do súčasnosti. Preto problémy, ktoré boli načrtnuté v tomto
článku, ako identifikácia, správne určenie druhu a pomenovanie vexila či nakoniec sama typologizácia, sa dotýkajú aj ostatných oblastí spoločenského použitia historických vexíl. Hladanie riešení i optimálnych východísk by sa malo diať systematicky a v spolupráci medzi
bádatelom-vexilológom a múzeom. Z nadobudnutých zistení móžu totiž ťažiť obe strany a získané
výsledky vhodnou formou sprístupniť širokej verejnosti. M

sa

(Jazykově upravil Mgr. Bohuslav Kortman)

Kontakt na autora: lsvechota(9gmail.com
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SUMMARY

The guild flags account for the most numerous group of preserved historical flags on the territory of
Slovakia. The research conducted by the author's team recorded more than fifty guild flags placed either
in the expositions or deposits of Slovak museums but also found in the hands ofphysical persons. They
are dated almost back to the first half ofthe 18th century until the end ofthe 19th century. Because of
the similar decoration and usage, the origins of the guild flags have been seen in the banners used during
the religious processions. Together with other faithful population, the craftsmen's confraternities and
the earliest guilds apparently satisfied their religious needs through meeting below the religious banners.
Formation of particular guild flags can be perceived as a manifestation of the growing economical and
social power of the guilds. As the guild flags and their display is connected with a relation between guilds
and the ruling church the re-catholicization efforts ofthe Habsburg monarchy were reflected in the life
of guilds, as well. The Empress Maria Theresa issued the sample statutes of the guilds in Austria-Hungary by her circular from 06.02.1761 and stressed their religious mission in the frame of the ongoing
re-catholicization of social life. She ordered that each guild should have its own flag charged with the
relevant patron saint and to place it in the catholic parish church. Members of the guild were obliged to
use their flag during processions held on the occasion of the Corpus Christi Day and the services held
used by various guilds and preserved in the Slovak
museums can be classified according to their shape and way of display. As for their appearance we know
four groups oftheflags: 1) gonfalons or hanging banners; 2) gonfanons hung on a crossbar; 3) schwen-

for a happy and long rule ofthe monarch. The vexilli

kels; 4) swallow tailed guidons or flags. Types under 1) and 2) are characteristic for the oldest examples

preserved and are charged with inscriptions (guotations from the Holy Writ, names of the guild and/or
its patron saint, date of foundation), portraits of the saints or Virgin Mary and paintings of Biblical
motifs; in their lower part a field of the gonfalons is divided into three or more tails. The schwenkeltyped banners are fasten laterally to the staff and completed with a tassel in their lower fly (e.g. the
oldest preserved flag in Slovakia from 1728 belonging to the Ružomberok butchers guild). The last
type of the flag with swallow-tailed surface was the latest model and the very often used one by the
Slovak guilds. This model was decorated in the same style (inscriptions, oil paintings or appligué) but
with more tassels and cords than previously due to their balancing and tightening role during the flag's
display.
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ALEŠ BROŽEK

OTAKAR SIEDEK A JEHO VEXILOLOGICKÉ AKTIVITY
V necelé tisícovce fondů, o něž se stará Archiv Národního muzea, najdeme jeden, který by neměl
uniknout pozornosti vexilologů. Jmenuje se sice „SIEDEK Otakar — Heraldická sbírka“ (1), avšak
pokud by byl název doplněn slovy „a vexilologická“, byl by výstižnější.
Sbírku převážně tvoří svazky obsahující kresby městských, šlechtických a duchovních znaků
z Čech, Moravy a Slovenska. Řada svazků obsahuje erbyi z dalších evropských zemí. Ve sbírce se
nalézají také svazky věnované různým tematickým celkům (papežové a kardinálové, biblické a
antické náměty, heraldika minnesángrů, města v zámoří, vysoké školy, pražská univerzita, znaky
starých tiskařů, znaky ze Staroměstské radnice, totemy, římskokatolická církev a kamenické
značky. Z celkového počtu 77 svazků jsou praporům a vlajkám věnovány čtyři svazky.
Původce sbírky Otakar Siedek se narodil prokuristovi Ringhofferových závodů (2) Hugo Siedkovi a Zdence, rozené Klavíkové, 4. listopadu 1888 na Vinohradech (3). Po absolvování
gymnázia nastoupil na právnickou fakultu Karlovy univerzity. Studia však nedokončil, protože v r.
1914 musel narukovat. V září 1914 byl v Haliči těžce zraněn a zajat. Následujících sedm let prožil
v různých lazaretech a zajateckých táborech v Moskvě, Kamsku, Nižním Udinsku a dalších. Poslední léta pak ve Vladivostoku, odkud se vrátil v jednom z posledních transportů válečných zajatců lodí Legie v roce 1921.
Po návratu do Prahy dokončil studia, v roce 1924 promoval získal titul JUDr. Po krátké praxi
v pojišťovně nastoupil do Pensijního ústavu Ringhoffer — Tatra, kde pracoval v oboru nemocenského pojištění až do důchodu. Protože byl znalcem staré Prahy, podával odborný výklad při vycházkách organizovaných Pražskou informační službou a cestovní kanceláří Čedok. V důchodu

a

provázel po Památníku národního písemnictví na Strahově. Zemřel v Praze 13. října 1966.
V roce 1935 se oženil s Annou Rejfovou, která byla o 17 let mladší a která mu porodila v r.
1936 syna Otakara a vr. 1941 dceru Annu. Ještě za svobodna začal O. Siedek vytvářet sbírku heraldických kreseb (zájem o heraldiku se u něho objevil prý již v sedmi letech). Studoval cizojazyčná heraldická a vexilologická díla v pražských knihovnách (4), což mu usnadňovala jeho
znalost šesti cizích jazyků (5). Z knih, novin a časopisů si vypisoval důležité údaje a překresloval
znaky a vlajky. Často navštěvoval muzea, kostely, zámky a hřbitovy v Praze i v okolí. Například
vr. 1924 si v pražském muzeu načrtl podobu řemeslnických korouhví. V červnu a červenci 1930
podnikl výlet na Moravu a do jižních Čech a z Olomouce a Třeboně
dovezl náčrtky fresek s prapory. V roce 1932 navštívil plzeňské městské muzeum, kde zachytil podobu plzeňského praporu.
V pražském vojenském muzeu si překreslil v blíže neupřesněné době podobu tureckých praporů
z obrazu znázorňujícího bitvu u Vídně.
V budování heraldické a vexilologické sbírky pokračoval i i po svatbě. Svědčí o tom nejen datace
na některých kartách, ale i poznámky v zápisnících z té doby (6). Tak v roce 1939 překreslil prapory
držitelů podvazkového řádu vystavené v kapli ve Windsoru, rok nato si poznamenal podobu tangerské vlajky z Pražského listu a popis grónské vlajky z Nového večerníku vydaného 13.8.1940. Na
Pražském hradě pozoroval vlajku státního prezidenta a poznamenal si, že „její okraj je barevně vroubkovaný jako mívala československá presidentská vlajka, ale v úředním znění
není uvedeno“ Podobu vlajek sovětských svazových republik si ověřil na výstavě poštovních známek v Praze vr. 1955,
jemenskou vlajku zachytil při návštěvě jemenské delegace vr. 1956, některé vojenské prapory překreslil v pražském vojenském muzeu vr. 1962 a husitskou korouhev v Národním muzeu vr. 1965.

si

to

si
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Kresby vlajek a praporů kreslil zřejmě zpočátku v bytě svého otce v Hořejším nábřeží č. 2/767 na
Smíchově a od dubna 1939 ve svém bytě v Trojické ulici č. 4/1449 v Praze 2 na čtvrtky o velikosti
145-150 x 210 mm tak, že na některé umístil 1 až 2 vlajky, na jiné i šest (obr.2). Dochovalo se přes
1100 vexilologických kreseb a jsou zařazeny do 39., 40., 73. a 74. svazku.
Údaje z knih a časopisů nepřebíral nekriticky. Při překreslování maltské vlajky z časopisu Lidé a země
si v roce 1965 poznamenal, že nepovažuje tuto vlajku za šťastnou kompozici a že vyhlíží příliš jako
nahodilá slátanina. K poznámce načrtl své řešení, které považoval za vhodnější: tři svislé pruhy červený, bílý a červený, se svatojiřským křížem v pruhu u žerdi. Své vexilologické poznatky však patrně
nikde nepublikoval (7). To platí patrně i o jím psané úvaze tohoto znění:
Národní barvy nejsou totéž jako národní vlajka, která „vlaje“, tj. je upevněna na žerdi a celá se zmítá ve
větru. Když je přibita celou jednou stranou k žerdi, je to prapor, je-li přípevněna provazem tak, že může
být na stožár vytahována a spouštěna, je to vlajka v užším slova smyslu, výsostní znamení státu na lodích,
na státních budovách, na věžích zámků i opevněních. Prapor slouží k ozdobování soukromých budov a
v menším měřítku bývá nošen v průvodech. Národní barvy slouží k ozdobování stěn tribun, žerdí, slavobran
všude tam, kde se pokrývají velké plochy. Národních barev se používá také jako fáborů, stuh na věnce a
v drobném měřítku jako kokard na čapkách nebo v knoflíkových dírkách. Při politických projevech označují
kokardy a stuhy trikolor příslušnost k politické straně, ty ovšem nepoužívají ochrany výsostního znamení
právě strhávání politických odznaků odpůrci strany bývá při manifestacích častým zjevem a podnětem k výtržnostem. Protože jsou vlajka i národní barvy obyčejně odvozeny od zemského či státního znaku, bývají
často shodné (Francie), ač jde zásadně o různé věci (Československo). Národní barvy se ustálily dějinným
vývojem. Uvnitř státních celků odlišují se menší území (správní jednotky) různými barvami, ve Švýcarsku
kantony, v býv. Rakousku korunní země. Jedině Prusko mělo pro každou ze svých provincií stanoveny zemské
barvy tak, aby se nikdy u více zemí neopakovaly ve stejném pořádku, kdežto na př. u rakouských zemí vyskytuje se kombinace „bíločervená“ šestkrát. Význam národních barev u býv. států německých i států evropských je podřadný, protože každý stát má svou státní (národní) vlajku. Ve Velké Británii se používá jako
národního odznaku Union Jacku, který přešeli na kokardy. Označení „národní barvy“ má původ ze Západu,
kde „nation“ označuje národ v politickém slova smyslu. Jiný odstín vyskytuje se ve střední Evropě, kde „národ“

i

a

značí národopisný celek. Tak v Čechách považovány za „české“ barvy zemské barvy král. Českého, kdežto
mezi našimi Němci užíváno říšských černo-žlutých praporů rakouských, pokud nebylo lze bráti velkoněmeckých černočervenožlutých (a v Rakousku zakázaných ) barev. V Haliči měli Poláci i Rusíni různé „národní barvy“ a Charváti v Charvatsku, Slavonsku i Dalmacii měli vedle různých úředních „zemských“ barev
i svůj jednotný „národní“ prapor Trojjediného království. Srbské barvy (tytéž, ale v jiném pořadí) vyvolávaly
prudké bouře Charvatů na charvatském území proti Srbům. Vedle národních barev používány u nás i barvy
„slovanské“ byla to ruská národní trikolora v jiném seřadění jako protiváha proti německým praporům.
Národní barvy jsou obvykle dvě nebo tři obyčejně vodorovně nad sebou řazené. Umístění vedle sebe ve
svislých pruzích je méně obvyklé, protože se národních barev používá i jinak nežli na praporech a při výzdobě
ploch se tohle pořadí nedá dodržet. Použití pouze dvou barev v trikoloře, takže se jedna barva opakuje, je

-

málo obvyklé (republ. Rakouská, Albanie, Španěly).
I když v nynější době internetu a snadného přístupu k vexilologickým údajům a publikacím Siedkovasbírka příliš nepřispěje k rozvoji vexilologického bádání, je cenná tím, že upozorňuje na některé málo známé publikace obsahující vexilologické informace (8). Vexilologa navíc potěší, že již

před sto lety žili v našich zemích lidé, které zaujala barevnost vlajek a praporů do té míry, že se zajímali
ojejí důvody a že jejich kresby uspořádávali a vytvářeli z nich poměrně rozsáhlé sbírky. a
ADRESA AUTORA:
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Blíže o fondu

http://badatelna.eu/fond/163704/. Fond uspořádal v roce 1989 heraldik Pavel R. Po-

korný a sepsal k němu sedmistránkový inventář.
Vroce 1926 pracoval v těchto závodech již padesátým rokem, na což upozornila Národní Politika ze
14. ledna 1926 na s. 7.
Uvedeno podle pobytové přihlášky uložené ve fondu Policejní ředitelství II-EO a v žádosti o pas ve
fondu PŘ 1931-1940, sign. S 1735/S, karton 10484 v Národním archivu. Inventář obsahuje stručný
životopis 0. Siedka, mylně však uvádí Smíchov jako místo narození.
Rozborem poznámek v notesech a na kartách vyplývá, že 0. Siedek v případě vlajek excerpoval různá
vydání encyklopedií, jako např. Allgemeine Encyclopádie der Wissenschaften und Kůinste z r. 1847,
Stádte-Wappen von Ústerreich-Ungarn nebst den Landeswappen und Landesfarben z r. 1885, Ústerreichisch-ungarische Wappenrolle nach seiner kaiserlichen und kčoniglichen apostolischen Majestát
Grossem Titel z r. 1890, Kiirschnerův Universal-Konversationslexikon z r. 1895, Meyers kleines Konversations-Lexikon z r. 1907 a 1914, A. L. Hickmann's Geographisch-statistischer Taschen-Atlas von
Osterreich-Ungarn z r. 1910 a 1917 či Brockhaus“ Kleines Conversations-Lexikon z r. 1925.
Zprostudovaných materiálů a poznámek vyplývá, že umělrusky, německy, francouzsky, anglicky, italsky a španělsky.
Řada bloků, notesů a sešitů byla poničena vlhkostí a plísní, proto při pořádání fondu byla skartována.
Syn0.Siedka mne v dopise z července 2009 informoval, že jeho otec na veřejnosti příliš nevystupoval,
a pokud psal články o staré Praze, nesnažil se o propagaci svého autorství a své osoby.
Zmého pohledu je to kniha Naše vojsko: Obrazy z naší vojenské minulosti / Uspoř. Karel Teringl. -Praha: [193-] a kniha Na všech mořích: německé obchodní a válečné loďstvo / Hermann Káahlert -- V
|

6)

7)

8)

Praze: 1943.

SUMMARY

A loose series on important Czech personalities involved in vexillology continues by an article on the
arms and flags collection arranged by an official Otakar Siedek (1888-1966) who was a well-known
expert in the Old Prague history. His collection contains seventy-seven volumes of the municipal, aristocratic, and clergy arms from Bohemia, Moravia, and Slovakia, the arms and flagsfrom other European
countries, the symbols of certain thematic sectors (e.g. roman-catholic church, popes and cardinals, themes
from the Bible and antiguity, heraldry of minnesingers, the emblems of universities, totems, etc.) including
4 vexillological volumes. The complete collection is now deposited in the National Museum Archives.
He started to collect various heraldic and vexillological data
very early and continued within the whole

and dailies, visited many historical
sites in Prague and its neighbourhood and travelled around the country. Altogether, he drew more than 1100 vexillological pictures and commented in
his peculiar style but he never published them. Those, who are interested in
vexillological items of Siedek “s collection, they can find them in volumes numbered 39, 40, 73 and 74. However, each Czech vexillologist should be happy
knowing the fact that his colleagues enthusiastic about colorfulness offlags
and its reasons lived in our country more than hundred years ago and tried
to maintain them for their successors in form of a collection.
life. Siedek studied both encyclopedias
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43. VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Letošní výroční členská schůze se opět konala v prostorách, které sdílíme s Klubem přátel Žižkova, a to v sobotu 22. února 2014. Schůze se zúčastnilo 24 členů, tři členové se řádně omluvili.
Po zahájení schůze předsedou společnosti Ing. Jaroslavem Martykánem byla zvolena návrhová
komise ve složení Ing. Aleš Brožek a Milan Týma. Následně přednesl jednatel společnosti Ing.
Petr Holas zprávu o činnosti společnosti v uplynulém roce. Konstatoval v ní, že loňská výroční
členská schůze nepověřila ve svém usnesení výbor žádnými zvláštními úkoly. Česká vexilologická

společnost tak v uplynulém roce v souladu se svými stanovami prohlubovala a podporovala šíření
znalostí o vlajkách a praporech a vyvíjela odbornou vexilologickou činnost. Členové výboru zodpověděli řadu dotazů došlých na
adresu společnosti týkajících se
vlajek a jejich používání. Hlavním
"tématem" uplynulého roku byla
moravská vlajka. Na toto téma
vyšlo nejen několik statí v našem
časopise, ale výbor ČVS vydal i
své odborné stanovisko. Mezi významné činnosti, které naplňují
poslání společnosti a kterými se
ČVS prezentuje navenek, je působení tří našich členů - Ing. Exnera,
Mgr. Fojtíka a dr. Svobody - jako
expertů v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněČeské
Parlamentu
movny
republiky. V roce 2013 projednali a doporučili k udělení 87 nových vlajek měst a obcí.
Ing. Exner pokračoval ve vydávání zpravodaje vexiINFO, nadále vycházela monotematická
čísla časopisu Vexilolog kolegy Hubky. Kolega Černý pokračuje ve vydávání svého Zápisníku Vexilologie, kolega Zilynskyj pak vydává Praporovnu. Ing. Exner, Mgr. Fojtík a dr. Svoboda
podíleli
na přípravě aktualizovaného vydání publikace Vlajky, prapory a jejich používání, které vydala společnost LIBEA. Recenzi pro časopis Veřejná správa zpracoval Ing. Brožek.
Nezbytnou součástí činností výboru ČVS je vydávání zpravodaje Vexilologie a ročenky Vexilokontakt pro naše zahraniční kolegy. V roce 2013 vyšla opět čtyři čísla Vexilologie — 167, 168,
169 a 170. Krom toho bylo na podzim vydáno i patnácté číslo českého Vexilokontaktu. Anglicky
psaná monografická ročenka stejného názvu s podtitulem REGIONAL SYMBOLS OF RUSSIA
přinesla třetí část studie o regionálních symbolech v Rusku.
také činnost týkající se vlastního života společnosti.
Významnou částí práce výboru ČVS
Výbor se v roce 2013 sešel celkem na čtyřech řádných a jedné mimořádné schůzi, činnost společnosti v období mezi schůzemi výboru byla zajišťována pomocí e-mailové komunikace.
V roce 2013 se dále rozvíjela mezinárodní spolupráce, když se zástupci českých vexilologů opětovně zúčastnili setkání německých vexilologů (v pořadí jednadvacátého, tentokrát v Rostocku),
v létě pak 25. mezinárodního vexilologického kongresu v nizozemském Rotterdamu
vystoupili
na nich s odbornými referáty. Prozatím jsme se však nezapojili do prací na projektu Mezinárodního
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vexilologického indexu (IVI) iniciovaného NAVA.
Pokračovala také dlouhodobá spolupráce společnosti s firmami vyrábějícími vlajky — Soleta
Signum, Velebný a Fam, Interflag a LIBEA. Velmi aktivní spolupráce probíhá zejména
společností LIBEA. Poděkování patří také Klubu přátel Žižkova, jehož klubovnu můžeme již mnoho let
sdílet, a která tak poskytuje zázemí nejen našim schůzkám, ale především knihovně společnosti.
Česká vexilologická společnost měla k 31. prosinci 2013 81 individuálních a 6 členů kolektivních z ČR, 9 individuálních členů ze SR a 8 individuálních členů z ostatní ciziny. ČVS dále spolupracuje se 4 tuzemskými organizacemi, s jednou slovenskou a 18 z ostatního zahraničí formou
výměny publikací i osobními kontakty. Celkem má tedy ČVS 98 individuálních členů. V uplynulém roce tak navzdory fluktuaci individuálních členů stoupl jejich počet o dva. Bohužel i v uplynulém roce přišla naše společnost o člena v důsledku úmrtí. Jméno Jan Dvořák jste mohli
pravidelně slýchat ve zprávě hospodáře, protože kolega Dvořák byl naším největší individuálním
sponzorem.
Výroční schůze věnovala tichou vzpomínku J. Dvořákovi. Poté informoval o hospodaření společnosti hospodář a místopředseda společnosti Mgr. Pavel Fojtík. Nejprve přednesl zprávu o hospodaření v roce 2013. Výdaje na provoz společnosti, především publikační činnost, dosáhly v roce
2013 částky 24 812 korun, což představovalo úsporu téměř tisíc korun oproti plánovanému rozpočtu. Vzhledem k tomu, že příjmy byly oproti plánu vyšší o 5 470 korun, přebytek hospodaření
vroce 2013 činil 10 498 korun. Řada členů totiž zaplatila vyšší členský příspěvek a patří jim za to
velký dík.
Následně představený rozpočet na rok 2014 byl navržen jako mírně přebytkový s celkovými
plánovanými výdaji 24 103 korun a plánovanými příjmy 24 940 korun. Revizní zprávu za rok 2013
přednesl revizor společnosti Ing. Ladislav Hnát - v hospodaření společnosti neshledal žádné nedostatky.
Po přednesení výše uvedených zpráv přijala čtyřicátá třetí výroční členské schůze usnesení,
jehož text je uveden v závěru tohoto článku. V odborné části vystoupili se svými prezentacemi
Ing. Aleš Brožek (Co se všechno najde v archivech), Ing. Petr Holas (Cesta po Brazílii vyjádřená
vlajkami), Ing. Petr Exner (České vexilologické stránky v novém kabátě) a Josef Hubka přehledem novinek za uplynulé období.
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Členská schůze České vexilologické společnosti
Schvaluje:
Výroční zprávu o činnosti České vexilologické společnosti vr. 2013.
Zprávu o hospodaření České vexilologické společnosti za rok 2013.

Rozpočet České vexilologické společnosti na rok 2014.

Bere na vědomí:
Zprávu revizora České vexilologické společnosti k hospodaření za rok 2013.

m

Petr Holas

VEXILOLOGIE

3406

č. 173

NOVÉ VLAJKY
LOS LAGOS (CHILE)
Dne 23. října 2013 schválila na svém zasedání Regionální rada desátého chilského regionu Los Lagos
vlajku této územně správní jednotky. Vlajka má dva vodorovné pruhy, zelený a modrý. V horním rohu

vzeleném pruhu jsou čtyři bílé pěticípé hvězdy plnějšího tvaru, které jsou seřazeny do tvaru souhvězdí
Jižního kříže. Poměr stran vlajkového listu je 2:3. Symbolika vlajky je vykládána takto: zelená symbolizuje pastviny a lesy, modrá vodstvo a oblohu. Čtyři hvězdy představují provincie Chiloé, LlanPalena, na které se region dále administrativně dělí. Vlajka byla poprvé vztyčena
guihoe, Osomo
10. března 2014 před sídlem Regionální rady regionu Los Lagos v jeho hlavním městě Puerto Montt.

a

(http://puertomontt.blogspot.cz/2013/10/nuevo-hospital-de-puerto-montt-llevara.html;
http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Policial/2014/03/10/235600/Presentaron-la-nueva-bandera-de-la-Region-de-Los-Lagos.aspx; Gaceta de Banderas, Noticiario de la SEV, č. 172/2014,ss. 910) m
jh

(CHILE)
Dne 27. prosince 2013 byla v hlavním městě La Serena poprvé představena a slavnostně vztyčena
nová vlajka čtvrtého chilského regionu Coguimbo. Vlajka schválená jeho Regionální radou vychází
z podoby loga vlády regionu a je jen obtížně popsatelná. Dle oficiálního výkladu symboliky má
vyjadřovat prostorovou, geografickou a klimatickou charakteristiku regionu vyjádřenou symbolickým vyobrazením tří údolí, kopců a kontrastů mezi nimi a také vody v řekách, nádržích a moři.
Poměr stran vlajkového listu je 2:3. (http://www.elobservatodo.cl/noticia/gobierno-regional/presentan-bandera-de-la-region-de-coguimbo; http://www.diarioelserenense.cl/izan-en-la-serenanueva-bandera-emblematica-de-la-region-de-coguimbo*.U2uoiIF sv4; Vexilla Notizie, Bollettino
informativo riservato ai Soci del CISV, č. 23/2014, s. 95) m
jh
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Hasičské prapory. Publikace má 92 stran formátu A 5 na křídovém papíře s 39 barevnými černobílými ilustracemi. Vydala Academia Economia, s.r.o. Zlín r 2014 v počtu 300 kusů. Vydání
první. ISBN: 978-80-87492-40-6. Cena neuvedena, pro členy ČVS stanovena na 230 Kč při zaslání
objednávky na liskaWfsv.cvut.cz.
Tato pozoruhodná publikace je bezpochyby obohacením nabídky odborné vexilologické literatury v České republice po roce 1989. Její zásadní přínos vidím ve čtyřech aspektech, které považuji za nutné zdůraznit v této recenzi. Za prvé a především, brožura si všímá dosud odborníky
poněkud opomíjenou tematiku spolkových praporů, které se v posledním čtvrtstoletí začínají
znovu objevovat na veřejnosti, resp. jsou znovu navrhovány, vyráběny a veřejně používány. Vedle
tělocvičných jednot (zejména obnovovaného Sokola v trapraporů a vlajek sportovních klubů
dicí předválečné) jsou to právě prapory hasičských jednot jejich vyšších organizačních struktur,
které přispívají k oživování tradice spolkového života a jeho odrazu v prezentaci formou praporů
a další symboliky. Vedle publikace „Prapor - znamení, které sjednocuje“, vydané Brněnským městským střeleckým sborem v r. 2008, a „Prapory sokolských jednot v župě Budečské: almanach na
počest 150. výročí založení Sokola“ vydané Sokolskou župou Budečskou v r. 2012, tak jde o třetí
chvályhodný počinek, věnovaný tentokráte pokusu o souhrnný pohled na prapory hasičské, jejich

či

v
VEXILOLOGIE

č. 173

3407

historii a současnost. Za druhý přínos této publikace považuji fakt, že se podrobněji věnuje praporové etiketě při tvorbě, přijetí a používání spolkových praporů s přihlédnutím k praporům hasičským. Připomíná, že v případě spolkových praporů se nejedná většinou o symboly spolky
vytvořené, ale o symboly spolkům darované, většinou ze sbírek organizovaných příslušnicemi či
příznivkyněmi spolků mezi veřejností v místě působení spolku. Ty nejaktivnější jsou proto z vděčnosti spolku nominovány za matky či kmotry praporů, připomínané praporovými stuhami, připevňovanými pod čnělku praporové žerdi. Nejvýznamnější donátoři a podporovatelé jsou poctěni
právem zatlouci do žerdi ozdobné hřeby, kterými jsou látkové listy praporů připevňovány k dřevěným žerdím. Významným ceremoniálem iniciace spolkového praporu jsou pak jejich křty,
včemž navazují na tradice obdobných, dnes již neexistujících spolků, jakými byly cechy či církevní
nadace s vlastními korouhvemi, zasvěcenými příslušným svatým. Spolkové prapory tohoto druhu
byly často v kostelech přechovávány a vyvěšovány, hasičské prapory jsou alespoň křtěny místními
i vyššími církevními hodnostáři. Rovněž tak dobový popis slavnostních ceremoniálů spojených
s uvedením praporu spolku v život je cennou ukázkou faktu, jaké úctě se prapory těšily u našich
předků. Udržování záchrana těchto relikvií společenského života v minulosti pro jeho povzbuzení
a obnovu v současnosti jsou třetím aspektem, který oceňuji na této publikaci. Byť se historikům
mohou zdát zprávy tří restaurátorek o konzervaci a restaurování historických hasičských praporů
příliš technicistní, jistě i oni ocení velký praktický význam jejich článků pro příslušníky a funkcionáře spolků, ale i majitele různých vexilologických sbírek, aby správným používáním, skladováním a údržbou praporů ve své péči včas zabránili jejich postupné degradaci či dokonce zničení a
zasloužili se tak o jejich uchování pro příští generace. S péčí o prapory jako artefakty mimořádného společenského i historického významu souvisí i problematika jejich výroby, obchodu s nimi
ajejich popularizace na veřejnosti v době rozkvětu spolkového života v našich zemích v druhé polovině 19. a na začátku 20. století. A to považuji za poslední, byť jistě významný přínos bádání na
poli spolkových praporů, který tato brožura přináší. A skutečnou metodologickou „třešinkou na
dortu“ je pro každého vexilologa pojednání získávání informací historii i současnosti praporu
spolku Vltavan z pera významného českého vexilologa Aleše Brožka. Dává jistě pozoruhodný podněti praktický návod k tomu jak získat maximum informací ze života praporu každého hasičského
sboru, všem příslušníkům hasičského hnutí u nás, kteří se budou chtít dovědět něco více o dějinách praporu právě toho svého sboru. A sběrem informací o symbolech - historických i těch novějších — jednotlivých dobrovolnických nebo profesionálních hasičských sborů bude moci časem
vzniknout kvalitní katalog všech dochovaných hasičských praporů v České republice. První krok
vtomto směru byl již vydáním této cenné publikace učiněn! Díky za něj! m
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20. NÁRODNÍ SETKÁNÍ ITALSKÝCH VEXILOLOGŮ VE VARESE
Po dvou letech se opět vydala skupina českých vexilologů za italskými kolegy, aby se zúčastnila
jejich jubilejního, v pořadí již dvacátého, národního konventu Italského centra vexilologických
studií (Centro Italiano Studi Vessillologici — CISV), který se konal ve dnech 31. května — 1. června
2014 severoitalském městě Varese, hlavním městě stejnojmenné provincie v Lombardii. Českou
vexilologickou společnost (ČVS) letos zastupovali Petr Exner, Ladislav Hnát, Josef Hubka a Jaroslav Martykán, kteří se tentokrát do místa konání setkání, vzdáleném přes 800 km, vydali již
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v pátek 30. května osobním automobilem autora těchto řádků, což jim cestou mimo jiné umožnilo
i obdivovat krásy přírody blízkého Švýcarska.

Setkání, jehož se kromě jedenácti italských účastníků a české výpravy zúčastnili také dva účastníci ze Španělska a jeden z Německa, mělo pro členy CISV mimořádný význam, neboť jím bylo
symbolicky ukončeno období čtyřicátých výročí společnosti : výročí založení (1972-2012), vstupu
do FIAV (1973-2013) a vydávání zpravodaje Vexilla Italica (1974-2014). Konvent měl již tradičně
také svoji vlajku. Její list tvoří tři vodorovné pruhy, červený, bílý v podobě obráceného antonínského kříže, jehož svislé rameno široké sedminu délky listu dosahuje na horní okraj listu, a zelený
vpoměru 2: 1:2.V celé šíři zeleného pruhu římská číslice XX tvořená dvěma šikmými a dvěma
kosmými mřežovaně propletenými žlutými pruhy širokými desetinu šířky listu. Poměr šířky
k délce listu je 2 : 3. Výklad symboliky vlajky je následující: červený a bílý pruh v podobě obráceného antonínského kříže jsou odvozeny ze znaku města Varese, červená s bílou a zelenou jsou italské národní barvy; žlutá římská číslice XX značí, že se jedná o dvacátý národní konvent, žlutá
v kombinaci se zelenou jsou navíc barvy emblému CISV. Vlajka tak opětovně v souladu
tradicí,
zavedenou na čtvrtém konventu
ve Florencii v roce 1998, odráží
jak barvy a symboly hostitelského
města, tak společnosti.
Hlavní program s přednáškami probíhal v konferenčním
sále kulturního domu Montanari,
který se nachází ulici Bersaglieri
aje spravován magistrátem města
Varese, který se tak stal, vedle
CISV, sdružení Historické vlajky
(Bandiere Storiche) a Centra heraldických studií (Centro Studi
Araldici), jedním ze spoluorganizátorů akce.
Ještě před hlavním sobotním
programem se někteří účastníci sešli kolem 10.30 hod. v místě konání, aby se přivítali s organizátory a zástupci místního tisku, kterým ochotně někteří členové ČVS poskytli rozhovor a zodpověděli řadu otázek týkající se vexilologie a české účasti na konventu. Na závěr krátkého
dopoledního setkání bylo v konferenčním sále, vyzdobeném vlajkami organizátorů, FIAV a různými historickými italskými vlajkami, místními novináři pořízeno několik společných fotografií
všech přítomných.
Sobotní program začal ve 14.30 hod. prvním blokem přednášek, který zahájil svou přednáškou
„Insignie a vexilla Římské říše“ Flavio Marchetto ze sdružení Bandiere Storiche. Poté následovalo
vystoupení Pier Paola Lugliho s latinsky nazvanou přednáškou „Ab ortu solis usguead occasum“
(„Od východu až na západ“), ve které představil velmi zajímavou historickou vexilologickou publikaci japonské provenience z konce 19. století. V dalších přednáškách zaujala přítomné svými vystoupeními např. německá vexiloložka Manuela Schměger („Záhada vlajky Italské liberální
strany“) či Marco Peruzzi („Historická vlajka Milánského vévodství“). Katalánský vexilolog Sebastia Herreros Agiií vystoupil s reprízou své přednášky „Třicet let katalánské heraldiky a vexilo-
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logie“ kterou mohli vidět již účastníci 1. evropské heraldicko-vexilologické konference v polském
Těšíně v roce 2012. Závěr prvního dne přednášek patřil předsedovi ČVS Jaroslavu Martykánovi,
který, jako již po několikáté na dřívějších setkáních CISV, všechny přítomné zaujal svou, italsky
prezentovanou, přednáškou na téma vlajek somálských separatistických státních útvarů, tentokrát
pod názvem „Členské státy federálního Somálska“.
První den setkání pak byl zakončen společnou večeří, která proběhla ve večerních hodinách,
vdružné přátelské atmosféře, v unikátní hospodě „Cose di altri tempi“ jejíž provozovatel je sběratelem nejen vlajek, ale i dalších „věcí ze starých časů“, které netradičně zdobí její interiér a vyvolávají neopakovatelnou atmosféru tohoto pohostinského zařízení.
Nedělní program zahájil v 9.45 hod. prezident CISV Roberto Breschi a všechny přítomné za
organizátory přivítali a pozdravili vedoucí odboru kultury magistrátu města Varese dr. Andrea
Campani a Raffaele Coppola z Centra heraldických studií. Posledně jmenovanému patří zvláštní
poděkování české delegace za péči, kterou jí během konventu věnoval. Následoval blok dalších
přednášek, v němž jako první vystoupil Roberto Breschi s velmi zajímavou přednáškou nazvanou
„Poezie, elegance, hádanky: občanské vlajky na Dálném východě“ týkající se vysvětlení symboliky
komunálních a regionálních vlajek států východní jihovýchodní Asie. V dalším programu pak
hovořil další český zástupce Petr Exner, když přítomným představil novou podobu strukturu internetových Českých vexilologických stránek, které sám vytvořil a spravuje. Před přestávkou určenou na společnou fotografii všech účastníků konventu pak ještě zaujalo vystoupení Roberta
Bicciho o restauraci brescijské obchodní standarty (podle vyobrazení by však v české vexilologické
terminologii bylo na místě místo termínu „standarta“ užít termín „plamen“ — pozn. aut.).
Poslední dvě přednášky přednesli Flavio Marchetto („Milánské brány“) a Marco Mecacci
(„Přehlídka k výročí albánské vlajky — některé kuriozity“), z nichž zaujala zejména přednáška Flavia Marchetta, pojednávající o historických rozlišovacích praporech městských bran Milána, doprovázená i ukázkami rekonstrukcí reálných praporů; dle reakcí přítomných účastníků byla tato
přednáška hodnocena jako jedna z nejlepších.
Po společném obědě v nedaleké pizzerii a restauraci „U'Amalfitana“, který pro účastníky konventu zajistili sami organizátoři, se čeští vexilologové
italskými kolegy rozloučili, neboť v odpoledních hodinách se konala výroční členská schůze CISV, která program konventu končila. Domů
se však ještě nevydali. Využili slunného teplého počasí včetně nezávislosti na dopravě díky osobnímu automobilu a navštívili blízké oblíbené turistické cíle — astronomickou observatoř „G.V.
Schiaparelli“ poskytující nádhernou vyhlídku na Alpy, a poutní místo Sacre Monte, které je mimo
jiné od roku 2003 na tzv. seznamu světového dědictví organizace UNESCO. Na cestu zpět se česká
výprava vydala v pondělí brzo ráno, aby cestou přes Švýcarsko navštívila ještě blízký Vaduz, hlavní
město sousedního Lichtenštejnska, který je pro vexilologa opravdovým rájem, neboť s vlajkami
lze setkat doslova na každém kroku. Domů
čeští vexiprapory knížectví a knížecího domu
lologové vrátili ve večerních hodinách po dlouhé cestě unaveni, ale plni těch nejlepších dojmů a
s vědomím, že to jistě nebyla za italskými přáteli cesta poslední. m
Josef Hubka

a

a

a

s

se

se

a

M
„ZABROUZDEJTE“ SI NA „MŮJ STÁT“
Různých internetových stránek, na nichž se objeví stručné informace o podobě našich státních
symbolů, případně i jejich užívání, je poměrně mnoho. Nyní
objevil nový, velmi sympatický
výchovný projekt určený především dětem, který přináší hravým způsobem informace o všech

se
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státních symbolech, jak je jmenuje zákon č. 3/1993 Sb., tj. o státních znacích, státní vlajce, státních
barvách, vlajce prezidenta, státní pečeti a státní hymně. Autoři ale nezůstali jen u strohého popisu
podoby těchto symbolů a jejich vyobrazení, ale přibližují i jejich historii.
Kromě samotných, nám známých informací jsou na těchto internetových stránkách mimořádně zajímavé a vtipně pojaté interaktivní úkoly, na kterých si uživatelé internetu mohou vyzkoušet své dosavadní, anebo právě nabyté znalosti z této tematiky. Zmiňme alespoň některé.
Jeden z úkolů například nabízí osm variant možného vyvěšení státní vlajky, z nich jen dvě jsou
správné. Klikne-li uživatel internetu na chybný obrázek, objeví se nápis „Néé... Zkus jinou“ Jiným
úkolem je sestrojení správného velkého státního znaku, kdy se nabízí šest možnosti barevného
uspořádání štítu a šest možností uspořádání figur, z nich většina je přeházená či stranově obrácená.
Nabízí také šest variant prezidentské vlajky, které se od sebe odlišují pouze různým heslem. Ačkoliv je projekt určen především dětem, jednoznačně je poučný i pro dospělé.
Na těchto internetových stránkách sice můžeme
najít některé dílčí nepřesnosti (například nepříliš šťastné používání termínu „prezidentská standarta“), či můžeme litovat, že nikde nepadne
jméno Jaroslava Kursy, který stál u zrodu naší státní vlajky, ale klady jednoznačně převažují. Především je potěšitelné, že se proklikáme i k definici pojmu „vexilologie“!
V pozadí projektu stojí obecně prospěšná společnost Dny české státnosti v čele s Lucií Wittlichovou, založená v roce 2011, která si klade za cíl pořádat různé vzdělávací akce propagující základní demokratické hodnoty státu, jeho historii a kontinuitu, zaměřené především do období
Dne české státnosti, který se jako státní svátek slaví
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ZA VLAJKU DO VĚZENÍ
Dne

12. února 2014 oznámila stanice Radio New Ze-

aland International, že čtyři Papuánci byli odsouzeni až na
tři roky do vězení za to, že na ostrově Biak na severním pobřeží indonéské provincie Západní Papua vztyčili vlajku
papuánských separatistů zvanou Jitřenka (Morning Star).
Ostrov se stal v červenci 1998 místem masakru, kdy desítky Papuánců demonstrujících za nezávislost Papuy na
Indonésii — včetně žen a dětí - byly postříleny příslušníky
indonéské armády policie.
jm
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