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ČESKO-ROMSKÁ ČI ROMSKO-ČESKÁ VLAJKA A JEJÍ SMYSL?
V létě roku 2013 rozvířila nejen naši malou vexilologickou komunitu, ale i celou českou a zvláště
pražskou veřejnost akce avantgardně-provokativní galerie Artwall. Ta totiž umožnila, zřejmě zprostředkovaně přes slovenskou spolukurátorku výstavy Lenku Kukurovou, kontroversnímu slovenskému umělci Ing.Mgr.art:Tomáši Rafovi ze Žiliny, žijícímu též občas v Polsku, představit veřejnosti
soubor sedmi velkoformátových návrhů na tzv. Česko-romskou vlajku. Nepřehlédnutelné návrhy
o rozměrech 400 x 210 cm byly instalovány na opěrné zdi Letenských sadů na levém břehu Vltavy,
zřejmě za peníze Magistrátu Hlavního města Prahy, který akce galerie Artwall průběžně podporuje.
Tato výstava pod širým nebem záměrně souvisela s „Výběrovým řízením na Česko-romskou vlajku“
které bylo managementem galerie a Ing.Mgr.art. T. Rafou současně vyhlášeno v rámci tiskové konference snímané televizními kamerami 16. července 2013 v prostorách Národní technické knihovny v Dejvicích. Zároveň tu bylo vystaveno všech sedm zmenšených návrhů (jejich vyobrazení přinášíme na
obálce v pořadí zleva doprava odshora dolů) . Již v průběhu tiskové konference se někteří přítomní, ato
iRomové, jednoznačně ohrazovali proti této akci, kterou označovali za kontraproduktivní a nesmyslnou.
Význam a užitečnost tohoto spíše happeningu než uměleckého počinu pochopitelně vysvětloval obhajoval sám autor, přirozeně podporovaný mladými pracovnicemi galerie. Ty však působily spíše dojmem nadšených bojovnic za doposud upírané právo menšiny na svůj symbol než seriózních kulturních
pracovnic a už vůbec ne znalkyň zásad vexilologie, heraldiky, českých zákonů a romských reálií. Z jejich
úvodních projevů se posluchači totiž ani nedozvěděli, že již v roce 1971 byla v Londýně na 1.mezinárodním romském sjezdu stanovena jednotná romská vlajka, odté doby běžně v Evropě užívaná pří nejrůznějších romských akcích a slavnostech. A pracovnice se ani nezmínily, že to byly právě její prvky,
které autor ve svých návrzích nejrůznějším způsobem zapracoval do vlajky české. Ve výběrové komisi,
která zmíněných sedm "vlajek" z většího počtu návrhů vybrala, zasedl též jakýsi samozvaný vexilolog
Jan Kremer, mezi vexilology zcela neznámý. V televizním šotu se však neobjevil.
Základní proklamovanou myšlenkou vernisážové akce bylo odsouzení rasistických projevů
v Česku v návaznosti na předcházející “uměleckou“ činnost Ing.Mgr.art. T. Rafy na Slovensku, kde
se již delší dobu věnuje projektu nazvanému „Nový nacionalizmus v srdci Eúropy“. V jeho rámci
vroce 2012 zorganizoval a vedl barevné pomalovávání stovek metrů betonových zdí barvami romské
vlajky, přesněji zelenými a modrými vodorovnými pruhy s červeným paprskovým slunečním kolem,
tzv/čakrou“. Zajímavé je, že tuto akci původně veřejně prezentoval jako „Ihe Walls of Sports 2013%
a až dodatečně jednu z pomalovaných zdí ve slovenské obci Velké Idě označil jako „První segregační
zed“! V informativním textu k výběrovému řízení na Česko-romskou vlajku datovaném den před vernisáží, tedy 15.července 2013, se píše „Výběrové řízení na Česko-romskou vlajku Tomáše Rafy je
umělecké dílo, které se prostřednictvím spojení české a romské vlajky vyjadřuje k problému rasismu
v české společnosti. Nejedná se o oficiální návrh, který by měl nahradit stávající vlajku...“
A v Ing.Mgr.art. T. Rafem osobně sepsaném, na vernisáži částečně přečteném a poté rozdávaném
textu s názvem „Výberové konanie na česko-rómsku vlajku“ autor napsal, že prožití dvaceti společných
dní s lidmi v romských osadách při natírání zdí (a zřejmě i s tím souvisejících hudebních produkcích
bohatě dokumentovaných na internetových stránkách) ovlivnilo jeho pohled na spolužití Slováků
s Romy a zároveň inspirovalo „k rozhodnutiu vytvoriť návrh slovensko-rómskej vlajky. ...Žial z časových a organizačních dóvodov k „vztyčeniu SLOVENSKO-RÓMSKEJvlajky“ nedošlo. Preto som
s projektom, teraz už ČESKO-RÓMSKEJ vlajky oslovil kurátorov Galérie Artwall v Prahe“ V jiném
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rozhovoru se však zmínil, že Slovensko-romskou vlajku nechal vyrobit a mínil ji vyvěsit na 1.máje.
Proč ale ke vztyčení nedošlo, odmítl sdělit. Ing.Mgr.art. T. Rafa tedy, snad z opatrnosti, aby ve své
domovině příliš neprovokoval, své osobní výtvarné pojetí protirasistického boje přenesl raději do
Prahy. A jak je dnes mezi mladými umělci obvyklé, skutečně se mu podařilo pečlivě naplánovanou
provokací upoutat pozornost na svou osobu.
Vzápětí se na internetových stránkách objevily první reakce na výše uvedené akce, jejich forma
a úroveň byly však natolik pokleslé, že je nelze v odborném článku citovat. Vyskytly se i antiromské
provokativní návrhy českých vlajek s černým a bílým lvem a mačetami. Již 20. července 2013 protiromský aktivista František Matějka publikoval na svém europortálu jen o málo věcnější kritiku tzv.
výběrového řízení. Zmíněné reakce však v každém případě odrazily převážné negativní názory nejširší
veřejnosti, stejně jako kultivovaně a zasvěceně formulované výhrady našich členů zasílané výboru
ČVS. Prof. P. Palát na svém heraldickém portálu HTK jednoznačně odsoudil akci Ing.Mgr. art. T.
Rafy z heraldického státoprávního hlediska již 30. července 2013. Také mladá úspěšná romská malířka Ladislava Gažiová Rafu kritizovala za to, že mu romské téma slouží jen jako záminka k vlastnímu
zviditelnění. Jak se dalo předpokládat, nejsilnější odpor vzbudila akce u Dělnické strany sociální spravedlnosti, jejíž představitelé oznámili, že uvažují o podání trestního oznámení na autora návrhů. Tím
se bohužel celá záležitost zpolitizovala, což ovlivnilo následně i postoj státních orgánů a samosprávy.
Popišme
nyní, jak oněch sedm „uměleckých“ návrhů Česko-romské vlajky vypadalo. Základním
metodickým nedostatkem bylo, že autor své návrhy prezentoval v podobě korouhví, tedy ve svislé a nikoli
v přirozené, vodorovné poloze vlajky. Ing. Mgr. art. T. Rafa tak nenavrhl skutečné funkční vlajky, ale
vlastně v nábřežní zdi jen vyplnil předem dané betonové obdélníkové výklenky se svislou delší stranou
svou osobní představou společného česko-romského symbolu. Pro všechny varianty převzal z české
vlajky základní konstrukční prvek, totiž žerdový modrý klín sahající do poloviny délky listu a dva vodorovné pruhy; ve čtyřech případech byly pruhy zelené a červené a ve třech případech bílé a červené,
případně obráceně, protože při svislém zobrazení nemůže pozorovatel zjistit, které pruhy jsou horní
a které dolní. Kromě jediného doplnil všechny návrhy čakrou, to střídavě bílou, zelenou, červenou,
poloviční bílou, zeleně lemovanou červenou v modrém klínu, či dokonce trojdílnou zeleno-modro-červenou. Tři návrhy byly vlastně vlajky české, doplněné vždy čakrou a vjednom případě ještě navíc českým
lvem. V posledním případě vůbec autora nenapadlo, že by na této vlajce při běžném vlajícím vyvěšení
lev ležel na zádech! Již na tomto místě nutno konstatovat, že z odborného vexilologického i heraldického
hlediska šlo o naprostý amatérismus a neznalost základních principů tvorby a užívání vlajek. Libovolné
přebarvování čakry, či její půlení prakticky negovalo původní romskou symboliku, stejně tak jako heraldicky neakceptovatelná, a navíc nevýrazná, modro-červeno-zelená kombinace barevných polí symbolizovala česko-romskou vzájemnost opticky dosti neestetickým způsobem.
Koncem července 2013 jsem byl jako soudní znalec požádán Policií České republiky, abych podal
odborné vyjádření „Ve věci PROVĚŘENÍ OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ČESKOROMSKOU VLAJKU“ Spis mi byl doručen osobně příslušným policejním vrchním inspektorem
pod č.j. KRPA-286670-1ČJ-2013-001120 z 31. července 2013 a na jeho základě jsem měl posoudit
a zodpovědět do 19. srpna 2013 „zda došlo k zneužití nebo hrubému znevážení státního symbolu
České republiky ve smyslu zákona číslo 352/2001 Sb. tím, že autor jednoho
grafických návrhů ve
výběrovém řízení na česko-romskou vlajku použil „ČESKÉHO LVA“ Již 11. srpna 2013 jsem osobně
předal vyžádané odborné vyjádření, v němž jsem nejprve konstatoval výše uvedený základní nedostatek, totiž prezentaci návrhů v podobě korouhví z toho plynoucí naprostou neznalost autora a vystavovatelů problematiky státních, národních a národnostních symbolů jejich užívání.

i

si

a

z

a

a

VEXILOLOGIE

č. 176

3445

V odborném vyjádření jsem poté uvedl: „Základním nedostatkem a porušením zákona č.352/2001 Sb.
a zákona č.213/2006 Sb. však není samotné použití
českého lva, protože výše uvedené zákony o používání
státních symbolů se nevztahují na heraldickou figuru
českého Iva, ale na státní znak České republiky, jehož
hlavní součástí ovšem tato figura je. Jednoznačným porušením zákona ije však M položení figury Iva a tzv. čakr *
na list českéstátní vlajkyPe a její veřejné vystavení, teďOo
užití takto upravené české státní vlajky podle $ 7 (6).
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odporuje $ 9 odst.
j), který zní „...na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice,
smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice“ V závěru jsem pak odborné stanovisko shrnul následovně : „K porušení zákona č.352/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů nedošlo použitím figury
„českého Iva“ ale až jeho umístěním na list české státní vlajky. Stejně závažným porušením uvedeného
zákona
umístění tzv. čakry na list české státní vlajky. Z prezentovaných sedmi návrhů tzv. Českoromských vlajek tedy tři návrhy jednoznačně porušují $ 9 odst. j) zákona č.352/2001 o užívání státních symbolů České republiky“
Půvabné na celé záležitosti ovšem bylo, že Policie ČR reagovala a zahájila vyšetřování na základě
trestního oznámení podaného fiktivní osobou, kterou se nepodařilo zpětně dohledat, a nikoli dříve
avizovanou DSSS! Jak jsem však byl poučen policejním důstojníkem, policie musí vyšetřovat i podání
anonymní. Teprve později byla dle médií podána další trestní oznámení, např. jakéhosi ing. A. Friedricha, bývalého člena DSSS, ale i při nich policie zřejmě pracovala s původním posudkem.
Vnociz 11. na 12. srpna 2013 kdosi, zřejmě za jízdy automobilem, polil černou a šedou barvou
čtyři z vystavených návrhů na nábřežní zdi. Po nějaké době se Ing.Mgr.art.T. Rafa vyjádřil, že návrhy
byly poškozeny a přemalovány hákovým křížem. Na publikovaných autentických snímcích z nábřeží
však žádné hákové kříže nejsou, jen černošedé skvrny,
takže není vyloučeno, že hákový kříž byl domalován
až dodatečně na jiný a teprve později na internetu zveřejněný návrh.
Po ukončení hlasování Ing.Mgr.art. Tomáš Rafa
zaslal 8. října 2013 z Varšavy Mgr. Monice Šimůnkové, zmocněnkyni vlády pro lidská práva azároveň
obr2 Vchod na výstavu "Privátny
vrchní ředitelce Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády
onalizmus" v Košicích v červenci 2014
České republiky, dopis, ve kterém ji sdělil, že „projekt
pomohol plnej miere odhaliť súčasný spoločenský
fenomén — každodenný rasizmus.“ V dopise ji současně informoval, že vítěznou vlajkou se počtem
1014 hlasů stala vlajka č. 4. K dopisu exemplář této vlajky přiložil a požádal ji, aby přijala „...vlajku
ako symbolické gesto umeleckej idey a snahy hladania společnej cesty spolužitia všetkých národnostných menšin s majoritným obyvatelstvom v Čechách“
Exempláře „vlajko-korouhví“ použité při tiskové konferenci v Dejvicích byly později přesunuty do
pražské galerie Art Space v Lázeňské ulici na Malé Straně, provozované v budově Anglo-Americké University, kde byly v rámci výstavy The True Patriotism vystaveny od 7.února do 4. března 2014. Právě zde
tři znávrhů, tedy ty, které porušovaly zákon o užívání státních symbolů, policie 27. února 2014 zabavila.
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Po nějaké době proběhlo přestupkové řízení na Městském úřadě Prahy 7, Ing.Mgr.art. T. Rafa dostal v přestupkovém řízení pokutu v nejnižší sazbě ve výši 2000 Kč. Samozřejmě se odvolal a hájil se
tím, že šlo o umělecký počin. Pokuta mu byla potvrzena, další odvolání skončilo na Magistrátu Hlavního města Prahy, kde mu bylo odpuštěno, což konec konců nepřekvapuje, protože
to právě Magistrát, který s galerii Artwall spolupracuje. A 21.ledna 2015 na Úřadu Městské části Prahy 1, kam
galerie Art Space přísluší, mu byly zabavené exempláře vlajek navráceny.
Doufejme, že již posledním dozvukem celé záležitosti bylo 31. ledna 2015 na Staroměstském náměstí
vprůběhu bohoslužebného shromáždění asi čtyřiceti lidí "při protestu proti antiislámské demonstraci"(!)
zadržení romské aktivistky Ivany Čonkové a evangelického faráře Mikuláše Vymětala, když společně drželi
a snad i mávali „česko-romskou“ vlajkou (obr.1). Po výslechu na služebně, kde vysvětlili, že tuto vlajku
vnímají jako umělecké dílo, byli propuštěni. Podle snímků použili právě vítěznou vlajku č. 4. Pokud užití
této vlajky porušující zákon, navíc na veřejném prostranství při veřejném shromáždění, bude i nadále považováno za umělecký projev, pak si opravdu může kdokoli se státními symboly dělat cokoli.
Výše popsané události prokázaly naprostou neúctu ke státním symbolům České republiky nejen
ze strany umělců, jejich organizátorů a některých novinářů, ale odhalilyi jejich zarážející povrchnost,
neodbornost, neznalost zákonů a odborné problematiky. Kupodivu ty nejnižší složky státní moci
a správy, tedy policie a příslušný úřad městské části, konaly dle zákona, za což se jim dostalo nespravedlivé kritiky a urážek. Jedna z kurátorek Galerie Artwall Zuzana Štefková se dokonce vyjádřila následovně: „Těší nás, že po sérii absurdních kroků ze strany policie a Úřadu městské části Praha 7
zvítězil zdravý rozum. Nedokázali jsme si na začátku vůbec představit, jakou diskusi projekt vyvolá.
Ale nastaly i poměrně kultivované výměny názorů, například se zástupci romské samosprávy v severočeské Krupce v červenci 2014. I odmítnutí vlajek ze strany Romů, znamenalo, že se vlastně hrdě
hlásí k české národnosti." /podtrženo Z.S./ Magistrátní úředníci v rámci vstřícnosti a boje proti rasismu tedy alibisticky ustoupili a při tom je, ani kurátorku Štefkovou a jistě ani další účastníky tohoto
vleklého happeningu vůbec nenapadlo, že to byla právě tato uměle vyvolaná akce, navíc vědomě přenesená ze Slovenska, která rozpoutala nové a zcela zbytečné antagonismy mezi většinovým obyvatelstvem České republiky a Romy ve skutečnosti jen přispěla ke zviditelnění Ing.Mgr.art. T. Rafy.
V Česku totiž žádný zákon nikomu nebrání, aby při jakékoliv příležitosti použil vedle české státní
vlajky jiné a tedy i vlajky romské. Stejně tak se nestalo, že by bylo někomu zakázáno samostatné
užívání vlajky romské. V této souvislosti je však třeba podotknout, že společné použití dvou různých
vlajek je obecně považováno za projev vzájemné solidarity příslušných subjektů. Romští aktivisté
ajejich sympatizanti však většinou nevystupují pod vlajkami českými přenechávají toto symbolické
pole nejrůznějším nacionalistům.
K výše pojednávaným událostem kolem Česko-romské vlajky jsme bohužel nezaregistrovali kompetentní stanovisko ministerského úředníka či ústavního činitele. Zajímavé totiž je, že přesně po roce
došlo i na Slovensku k obdobné události, ale s odlišným závěrem. V červenci 2014 v Košicích na výstavě „Privátný nacionalizmus“ slovenský výtvarník Dalibor Bača, působící i v Česku, umístil jako
speciální artefakt dřívější československou a zároveň dnešní státní vlajku České republiky na podlahu
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vpodobě rohožky!(obr.2) Každý návštěvník si mohl vybrat, zda na ni šlápne, očistí si na ní boty či ji
překročí. O tomto jistě též „uměleckém“ počinu informoval u nás, kromě časopisů Blesk a Reflex, též
Jan Štern, redaktor Českého rozhlasu, ovšem dosti kontroversním způsobem. Z českých politiků tuto
záležitost jako "debilitu" označil alespoň poslanec Petr Gazdík. Na základě stížnosti Českého spolku
v Košicích naše velvyslankyně na Slovensku Livie Klausová napsala několika institucím stížnostní
dopis, na který slovenské ministerstvo kultury reagovalo tím, že neposkytlo na akci přislíbený finanční
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příspěvek se slovy: "Za štátne peniaze sa po štátnych symboloch šliapať nebude“ V následném otevřeném dopise Bačových podporovatelů, kteří žádali o změnu postoje a hlavně o opětovné přidělení
finanční podpory, se argumentovalo, že nešlo o současnou českou vlajku (!), ale o vlajku československou, vyrobenou před rokem 1993 (!!) a Slovákům tehdy odcizenou (!!!). /Podtrženo a vykřičníky Z.S./ Na témže osobním webu D. Bači je však vyobrazena celá řada dalších "československých
vlajkových rohožek" lokalizovaných do nejrůznějších prostor, takže je zřejmé, že šlo opět o vědomou
a rádoby "uměleckou" provokaci.
Z výše popsaných událostí plyne, že proklamovaná prvoplánová snaha o zlepšení spolužití národů
a národnostních menšin cestou provokativních amatérských akcí a průzkumů vyvolává jen další nežádoucí nevraživost a vede naopak k prohlubování sociálních problémů
naší společnosti. Dochází
ktomu bohužel vždy, když do odborných záležitostí nekvalifikovaně vstupují ambiciózní jedinci ohánějící se svou uměleckou tvorbou a snažící se ve spolupráci s polovzdělanými manažery a nekompetentními úředníky co nejvíce zviditelnit.
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P.

SUMMARY
In summer 2013, an action of the avant-garde and scandalous art gallery Artwall caused havoc not
only in our small vexillological community but also among Czech and particularly Prague citizens. It
presented a set of seven models of the so-called Czech-Roma flag exhibited in size of 400 x 210 cm on
the wall of the street along the left bank ofthe Vltava river. This open air exhibition was related to the
“Public Competition for the Czech-Roma Flag" announced by the gallery. The action was conceived as
a work of art that united both Czech and Romany flags in order to express the author “s attitude to racism in the Czech society. The author did not aim at presenting an official design to replace the current
state symbol. Slovak artist Tomáš Rafa exploited symbols ofthe Romany flag adopted in 1971 in London, incorporating them into the Czech state flag in different ways. At the press conference organized
on this occasion this deed provoked a negative reaction from some participants, Roma included. They
described this competition as counter-productive and meaningless. Public discussion reflected both an
overall negative opinion oflaymen and gualified reservations ofour members and other experts towards
the competition. As for Rafa “s models (see cover), their main shortcoming consisted in adopting of the
Czech flags basic elements — a blue wedge at the hoist and two horizontal stripes in both Czech national
and Romany colours — red, white, and green. Three models were de facto Czech national flags completed
with Romany chakra and/or Czech lion; they revealed to the absolute amateurism of the author and
his ignorance of the basic vexillological and heraldic principles. Because of those proposals, Dr. Svoboda
as an expert witness in vexillology was asked by the police to elaborate a legal assessment of this public
competition. He stated that the display ofthe figures of lion or so called chakra on the Czech State flag
and its public exhibiting is illegal because the use of any text, picture, badge, figure etc. on the State flag
is strictly prohibited. Therefore, the relevant police departmentfined the author with the lowest possible
penalty but he appealed to the Prague Magistrate while explaining that “this project assisted to the
reveal of the present social phenomenon — every-day racism". Finally, the officers of the Magistrate referring to their responsiveness and the fight against racism made concessions to Rafa and exempted him
from the penalty. They probably did not realize that his happening around models of the Czech-Roma
flag provoked new and entirely purposeless antagonisms between the ethnic Czech majority and the
Roma. Namely, there is no law in Czechia preventing the parallel use of the State flag with any other
flag, the Romany including. The common display of two different flags is generally considered for manifestation of the mutual solidarity of the entities concerned. The artists and his supporters“ declared
the co-existence of the nations and nationalities in the way of provocative
efforts for improvement
amateur actions are useless. They only provoke further undesirable hatred and intensification ofproblems in our society. Unfortunately, it appears always when the expert matters are entered by ungualified
and ambitious persons boasting about their artistic creation and striving for their own publicity in the
co-operation with half-educated managers and incompetent officials.
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ČESKÉ POLITICKÉ STRANY MĚNÍ BARVY I LOGA
Politické strany v České republice většinou neužívají vlajky v pravém slova smyslu,
tj. s pruhy, figurami. Výjimku tvoří strany pořádající veřejná hromadná vystoupení, např. KSČM, Dělnická stranaDSSS, v devadesátých letech 20. století SPR-RSČ (Sládkovi republikáni). Nahradily je prapory,
obvykle ve stranických barvách, na nichž jsou umístěna loga nebo pouhé stolní či papírové vlaječky'.
Symboly politických stran v České republice v r. 1992 a po roce 1992 se zabýval A. Brožek a detailní
informace o nich jsou součástí Sborníků přednášek z 2. a 3. českého národního vexilologického kongresu. Na ně navazuje tento článek věnovaný barvám a logům parlamentních politických stran v ČR.
Dne 12. července 1993 byla zaregistrována Strana demokratické levice vzniklá z Hnutí demokratické levice zaregistrovaného
9.4.1990, reformistických odpadlíků z KSČM části členstva zaniklé Demokratické strany práce“. Symbolem byla modrá písmena SDL a nad nimi červený pruh,

již

připomínající rudou vlajku (obr.1).
Dne 18. srpna 1993 se odštěpil od KSČM Levý blok. Emblém tvořil modrý čtverec, v něm bílé
iniciály L B (z názvu strany a současně sloganu „ Lidem blíž“) a vpravo červený plný název strany na
bílém podkladě (obr.2). Po volebním neúspěchu v roce 1996 se spojil s rovněž neúspěšnou Stranou
demokratické levice 13. prosince 1997 ve Stranu demokratického socialismu. Jejími barvami jsou
červená a zelená a symbolem zelená květina na bílém podkladě, z jejíhož kalichu vyrůstají červená
písmena SDS. Podklad je rovněž zelený a v něm je umístěn bílý celý název strany (obr.3). Do parlamentu ČR ani EU se nedostala a živoří dosud.
Všechny uvedené strany jsou považovány za levicové, postkomunistické, s programem reformovaného socialismu.

Křesťanskodemokratická strana byla zaregistrována již 31. ledna 1990.Vycházela ze zásad konzervativních a křesťanských. Vyznávala liberální a proevropské hodnoty. Emblém tvořila písmena
KDSatři kosodélníky v národních barvách stojící na kratší straně, směřující vpravo (obr. 4). Později
přijala modrý obrys stylizovaného geoidu s modrými hlavními souřadnicemi a červenými písmeny
KDS uprostřed, vše na bílém podkladě (obr. 5). 31. března 1996 se sloučila s ODS.
Unie svobody-Demokratická unie v sebezáchovném pokusu vybrala pro volby roku 2000 bílý
pentagram v kruhu na podkladě ve fialové barvě, považované někdy za barvu nekonformity, ve snaze
získat libertariánské a anarchistické voliče včetně kuřáků marihuany (obr. 6). Opustila tak dosavadní
barvy žlutou a zelenou a po volebním debaklu k 1. lednu 2011 i politickou scénu.
Mezitím se objevily nové politické strany. V roce 2001 vznikla Cesta změny (stejně i mimoparlamentní strana Naděje) jako pozůstatek studentského hnutí a úsilí o tzv. občanskou společnost s jednoduchým symbolem — modrým názvem strany zeleně podtrženým. To jsou i barvy strany, která se
později profilovala jako liberální (obr. 7). Skončila v r. 2009.
K 23. lednu 2002 je registrována Liberální a reformní strana. Originálním symbolem je žlutý
klíč na tmavomodrém až černém podkladě?. Pod ním je akronym názvu strany LIRA. Písmena jsou
bílá, pouze R je žluté (obr. 8). 29. listopadu 1998 přijímá název Liberálové. Od té doby používá jako
symbol stylizované písmeno L, jehož svislé rameno tvoří černý ovál s bílou květinou připomínající
žluté stmavomodrým nápisem Liberálové (obr. 9). Později
kopretinu a vodorovné oválné rameno

i

je

a

přijala za symbol obdélník s bílým nápisem liberálové a dvěma žlutými pěticípými hvězdičkami žlutými písmeny cz. Vše na tmavomodrém pozadí (obr. 10). Vyjadřovali tak své proevropské zaměření.
Barvami strany zůstávaly tmavomodrá a žlutá. Rozpustila se v roce 2010.
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Voleb do europarlamentu v roce 2004 se velmi úspěšně účastnilo Sdružení nezávislých kandi-

dátů - Evropští demokraté vzniklé roku 2002 spojením regionálního Sdružení nezávislých kandi-

(J.

dátů a převážně pražských odštěpenců od ODS
Kasl), zvaných Evropští demokraté. Výrazně
proevropský charakter potvrzuje i symbolika. Žlutý oblouk připomínající kometu, jejíž jádro tvořené
pěticípou žlutou hvězdou je uvnitř modrého písmena D z modré zkratky ED. Pod tím je na bílém
poli celý název strany v modrém (obr. 11). Barvy strany jsou modrá a žlutá. Řadí se k pravému
středu.
Další úspěšnou stranou v europarlamentních volbách byli Nezávislí demokraté, naopak eurokritičtí. Logem se stal akronym NezDem, provedený různých fontech, s barvami jednotlivých písmen: modrá-žlutá-červená a ve spodním řádku oranžová-fialová-zelená (obr. 12).
Odštěpenci od Strany zelených založili v roce 2009 její demokratickou jmenovkyni. Zelená
barva byla doplněna žlutou barvou motýla v jejím logu (obr.13), který jakoby předznamenával přelétavost jejích představitelů. Spoluzakladatelka strany O. Zubová odešla v r. 2011 do Suverenity J.
Bobošíkové. (Té byla přisuzována barva fialová a po utvoření bloku se Stranou zdravého rozumu převzala barvu žlutou.)
Přes volební neúspěch získala parlamentní zastoupení přechodem poslanců v roce 1999 Česká
strana národně sociální s tradičním emblémem z let 1945-1948 (obr. 14) a barvami v pořadí modrá,
červená a bílá.
Odštěpením od KDU-ČSL vznikla 26. června 2009 strana Tradice-odpovědnost-prosperita
s akronymem TOP 09. Za stranickou barvu si vybrala fialovou jako barvu vznešenosti a důstojnosti
i spirituality. Logo tvoří bílá písmena/číslice TOP 09 na podkladě, v němž červená přechází přes vínovou do modré (obr. 15). Autorem loga je p. Tipman a nahrazuje původní logo preferované M.
Kalouskem, tvořené střechami domů v modrožluté kombinaci (obr. 16). Barvami připomínalo barvy
někdejší Československé strany lidové a kresbou stavební spořitelnu nebo realitní agenturu.
'TOP 09 je podporováno v Evropě ojedinělým hnutím Starostové a nezávislí, existujícím od roku
2004, které mj. prosazuje zásadu subsidiarity. Logem je stylizovaný bílý čtyřlístek s konturami barvách zelená, modrá, červená, žlutá (obr. 17).
Ve volbách r. 2010 slavilo mimořádný úspěch hnutí Věci veřejné. V programu mělo zejména boj
proti korupci a „dinosaurům“ politice i zdrženlivost vůči EU. Zprvu tmavomodrou barvu s bílým
názvem hnutí a dvěma stylizovanými postavami (obr. 18) nahradila světlomodrá. Později přijalo za
logo světle modrý čtverec na bílém poli uprostřed s modrým háčkem (fajfkou) obvykle označující
splněné úkoly. Pod čtvercem modrý nápis Věci veřejné a níže Strana přímé demokracie (obr. 19).
Stranickou barvou
azurová.
Zatímco Česká strana národně sociální ve volbách v roce 2010 ztratila parlamentní zastoupení,
do parlamentu se dostali Národní socialisté-Ilevice 21. století. Strana založená 1. listopadu 2011
expremiérem J. Paroubkem po jeho rozchodu s ČSSD a vstupu do levicové mimoparlamentní České
strany národně socialistické (barvy: modrá, červená, bílá). O logu nové strany se vedla delší diskuse.
Byla mezi nimi hlava lva, z akronymu LEV (obr. 20), karafiáty v několika variantách jako již předválečný symbol národních socialistů (obr. 21). Předseda strany J Paroubek se přikláněl ke třem karafiátům v národních barvách svázaných stuhou. Nakonec byl přijat málo výrazný návrh s bílým názvem
strany na tmavočerveném podkladě bez jakýchkoli symbolů (obr. 22). Tmavočervená barva naznačuje levicovou orientaci. Strana se přejmenovala na LEV 21- Národní socialisté a ve volbách r. 2013
ido europarlamentu 2014 propadla. Za politickou barvu si ponechala červenou.
Nejvýznamnější změny doznaly zavedené politické strany. Česká strana sociálně demokratická
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opustila v roce 2006 svou tradiční červenou a nahradila ji módní oranžovou barvou jako barvou života, slunce, energie a nezatíženou minulostí. Změnil se i tvar růže autora A. Záruby (obr. 23). Odpůrci tvrdí, že i barvou připomíná cibuli. ČSSD ale užívá starší tzv. bílou verzi s červenou růží
a zeleným lístkem na bílé vlajce. Ta vlaje i na sídle strany (obr. 24).
Ještě pronikavější změnou prošlo logo Křesťanské a demokratické unie-Československé strany
lidové. Z ukázaných návrhů (obr. 25) nakonec zvítězil modrý lipový list na žlutém podkladě (obr.
26). Existuje i méně častá bílá varianta. Podle předsedy P. Bělobrádka
lípa symbolem národní tradice a hrdosti. Je pevně zakořeněná a vyjadřuje tak sepětí s půdou, venkovem a rodným místem. Tmavomodrá představuje profesionalitu, serióznost a tradici. Je symbolem klidu, souladu stability. Žlutá
je symbolem proměn
pozitivních očekávání. Logo spojuje konzervativní hodnotyi pozitivní změny.
Při použití bíle verze bílá značí čistotu. Autorem je Grafické studio ZP Profit. Zlí jazykové tvrdí, že
logo připomíná „drátem do oka“ Při troše fantazie objevíme i symbol kříže vycházejícího z řapíku
listu.
Novou vlajkou, moderně pojatou, překvapila Komunistická strana Čech a Moravy. Na bílém
podkladě dominuje červená pěticípá hvězda
stylizovanými paprsky a v rohu vlajky je obdélník s trikolorou ve státních barvách (obr. 27). Zdůrazňuje tak sounáležitost s internacionálním komunistickým hnutím a respektování národních zájmů.
Drobnou změnou prošlo i logo Strany zelených, kde jeden červený lístek-srdíčko ze čtyřlístku
F. Štorm.
byl nahrazen zeleným (obr. 28). Autorem změny
V důsledku skandálů ve Věcech veřejných vznikla v r. 2012 z části jejich členů strana liberálně
demokratická LIDEM
protikorupčním programem. Zprvu se prezentovala střízlivými barvami
šedou a bílou. Později je ale opustila s tím, že nebude používat žádné barvy, pouze logo. To navrhl
student. Figura. Tvořily je stylizované lidské postavičky v barvách zelené, oranžové, červené, modré
a fialové s černými hlavičkami. Pod nimi černě: liberální demokraté (obr. 29). Pro podobnost s logem
Eurobarometru kvůli kritice, že hlavičky mohou připomínat černochy, byly ponechány jen hlavičky
v barvách oranžová, zelená, bledě modrá a dvě tmavomodré. Pod nimi se na bílé ploše čte modrý
název strany (obr. 30). Po volbách v r. 2013 se do parlamentu nedostala a 13. března 2014 se přejmenovala na „ Vize 2014“
Před volbami roce 2010 se objevily nové strany.
Již v roce 2009 vznikla Strana práv občanů — Zemanovci se sociálně demokratickou orientací,
důrazem na přímou demokracii a cílem pomoci M. Zemanovi jejímu čestnému předsedovi ke zvolení prezidentem ČR. Logem se staly dva pravoúhlé trojúhelníky, přiléhající k sobě přeponami. Horní
trojúhelník je modrý a spodní červený. Mezi nimi je úzká bílá mezera. Pod tím červený název strany
(obr. 31). Logu odpovídají i stranické barvy — červená, modrá a bílá. Po zvolení M. Zemana prezidentem byl pozměněn název strany na Zemanovci SPO, aby bylo zdůrazněno její sepětí s hlavou státu
(obr. 32). V roce 2014 po volebních neúspěších a vnitrostranických třenicích bylo vyhověno přání
prezidenta na odstranění jeho jména z názvu strany.
Volební úspěchy slavilo hnutí Akce nespokojených občanů 2011, známější pod akronymem
ANO
heslem „Bude líp“ Slibuje radikální reformy v hospodářství státní správě, zejména její odpolitizování a účinný boj proti korupci. Za stranické barvy deklaruje červenou, bílou a modrou.
V praxi (na dekoracích, upoutávkách, propagačních materiálech) používá kombinaci tmavomodré
a bílé (obr. 33).
Dalším subjektem prosazujícím přímou demokracii je hnutí Úsvit přímé demokracie, jež je
téměř monotematicky zaměřeno na co nejširší využívání referend“. Je euroskeptické, nacionalistické,
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až xenofobní. Bylo registrováno 19. června 2013. Symbolem jsou čtverce v barvách červená, modrá,
žlutá a oranžová. Název strany je podtržen světle zeleně. Stranické barvy jsou zelená a hnědá. (Zemité

odstíny jsou v poslední době chápány jako barvy úspěchu a energie.)
Česká pirátská strana založená 17. června 2009
prosazuje osobní svobody, rovnoprávný přístup
k transparentním informacím a ochranu soukromí. Symbolem je černá plachta ("Internet je naše
moře") na bílém podkladě ohraničeném černým kruhem (obr. 35). Návrh, aby plachta byla v národních barvách, neprošel. Základní barvy jsou černá bílá (jako většina "pirátské internacionály"),
ale i ostatní barvy palety jsou užívány.
Zastoupení 8. Europarlamentu (2014-19) získala eurofobní pravicová Strana svobodných občanů založená 14. února 2009. Prosazuje občanské svobody a minimální státní zásahy. Symbolem je
zelený beran na bílém podkladu (obr. 36). Stranické barvy jsou zelená a bílá.
Kromě uvedených „celostátních“ stran jsou zastoupena v parlamentu i uskupení regionální působností. Nejstarší z nich jsou Severočeši, levicové uskupení, založené v roce 2006, s výstižným
logem (obr. 37) a barvami modrou a červenou. Do roku 2013 působilo v parlamentu hnutí Jihočeši
2012 s logem složeným z čtverců v barvách červená, oranžová, žlutá, zelená, fialová, modrá a šedá
představující jednotlivé okresy kraje s bílým proužkem v obloučku přes první tři čtverce a nad nimi
černý název hnutí (obr. 38). Hnutí občanů Ostravak bylo zaregistrováno 29. července 2010. Bojuje
proti klientelismu a aroganci úřadů. Jeho barva je (tmavo)červená (obr. 39).
Obdobně další regionální hnutí hlásají boj proti korupci, zprůhlednění rozhodování, rovnoměrné
přidělování rozpočtových prostředků. Takovým je Hnutí občanů pro Budějovice, založené roku
2010, s logem tvořeným červeným kotoučem, jehož horní část je bílá, a bílým názvem hnutí, v němž
slovo"pro" je žluté (obr. 40). Barvy hnutí jsou městské, t.j. žlutá a červená.
Starší je hnutí Starostové pro Liberecký kraj, založené v roce 2008. Mluvící logo má podobu siluety hory Ještěd ve dvou odstínech fialové barvy (obr. 41). Barva hnutí je rovněž fialová.
Strana soukromníků je středopravá strana konzervativní a stavovské orientace. Navazuje na prvorepublikovou Živnostensko obchodnickou stranu středostavovskou“. Logem je bílý kotouč s polceným písmenem S na hnědou a žlutou polovinu vytvářející plastický dojem zlatého kovu - symbolu
bohatství (obr. 42). Stranická barva
žlutá.
Hnutí Východočeši bylo registrováno 13. října 2012 a usiluje o zlepšení kvality života v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Symbolem je černá filmařská klapka na modrém podkladě (obr. 43).
Hnutí Občané 2011, založené v roce názvu, kandidovalo pouze v Praze a kromě obvyklých požadavků klade důraz na sociální opatření podle skandinávského vzoru. Užívaná barva je modrá (obr.
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Poněkud zvláštní je indiferentní politické

hnutí Nestraníci, registrované již 29. května 2006. Je

mu připisována barva šedá (obr. 45).
Po svém vyloučení z hnutí Úsvit přímé demokracie založil T. Okamura novou politickou stranu
Svoboda a přímá demokracie (obr. 46) s programem autentického hnutí Úsvit. Stranické barvy
nového hnutí nebyly dosud vyhlášeny.
Občanská demokratická strana představila 30. května 2015 nové logo. Jeho již několikerá
úprava“ (obr. 47-54) se tentokrát týkala ptáka. Jak vysvětlil předseda prof. P. Fiala, především politolog, méně už heraldik, pták se prý spíše podobá holubovi než přisuzovanému sokolovi a kromě
toho letí vlevo (heraldicky samozřejmě vpravo), což neodpovídá pravicové orientaci ODS. Nové logo
navrhl grafik L. Jelínek. Stylizovaný bílý pták na modrém poli letící vzhůru nad bílými písmeny ODS
(obr. 55) má symbolizovat nové trendy strany.
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V zahraničí se těší oblibě statistiky o barvách užívaných na různých vexilologických objektech.
U českých politických stran zastoupených v současném parlamentu ČR
8. europarlamentu (aspoň
3% poslanců) vykazuje modrá 13 bodů (z toho azurová 4 b.), červená a zelená
po $ b., oranžová, fialová a bílá po 4 b., žlutá 3 b. a hnědá 2 b. Celosvětově i celoevropsky je nejčastěji používána červená.
Její menší obliba u českých politických stran je možná způsobena obdobím "rudé" totality.
Barvy politických stran nejsou neměnné a bylo by zajímavé zkoumat, nakolik stranické barvy a jejich změny ovlivňují zvláště nevyhraněné voliče". To je však více otázka pro sociology.
Používáním stranických barev v médiích místo dlouhých názvů stran, v barevných grafech a poutačích přicházejí barvy do podvědomí širší veřejnosti a jejich znalost tak může být nejen zajímavá, ale

a

iužitečná.

PozNÁMKy:
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

Jakpřipomíná Z. Svoboda, je právě grafické logo primární, které je až následně aplikováno na uvedené
symboly. Historicky však byly prapory či plakáty prvotní.
Viz Sborník přednášek z 2. českého národního vexilologického kongresu, s.18.
Tmavomodrou užívala Československá strana státoprávně demokratická i po svém přejmenování na
Čsl. národní demokracii v roce 1919.
Přímou demokracii včetně odvolatelnosti politiků hlásá mimoparlamentní Pravý blok (P. Cibulka) už
od svého založení roku 1996, stranická barva
zelená.
Viz Sborník přednášek ze 4. českého národního vexilologického kongresu,
92.
Viz Sborník přednášek z 2. českého národního vexilologického kongresu, s. 22 a z 3. českého národního vexilologického kongresu, s. 36-38.
Nad touto otázkou se zamýšlí autor článku spolu se Z. Svobodou.
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VLAJKY A ZNAKY SECESIONISTICKÝCH REPUBLIK
VÝCHODNÍ UKRAJINY
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In general, Czech political parties do not display regularflags bearing heraldic conventions and/or
figures on their field with the exception of several radical parties that do so when holding mass public
performances. Other parties use mainly monochromatic flags rendered in one of the party “s characteristic colours and charged with their emblems or logos; in case of some parties, only small paper or table
flags are available. The author takes due an overview made by Aleš Brožek in his papers for the 2nd
and 3rd national congresses of vexillology and updates it with new symbols of nine old subjects or with
symbols ofeighteen new political parties established after year of 2000. Although the colours of political
parties do occasionally change, the display of party colours in mass media makes them well-known to
general public. In turn, they can be used to stand for the party in a graph, figure, and/or diagram instead
the long official party names. Overall, knowing about party colours is both interesting and useful.

VLAJKY A ZNAKY SECESIONISTICKÝCH REPUBLIK
VÝCHODNÍ UKRAJINY
V důsledku tzv. Ukrajinské krize vzniklo na jaře roku 2014 v některých oblastech na východě
Ukrajiny hned několik secesionistických republik, které jednostranně vyhlásily nezávislost na mateřské zemi, přičemž zavedly vlastní státní symboly. Tento článek chce informovat o symbolech těch
nejvýznamnějších a nejznámějších.
Doněcká lidová republika. Dne 7. dubna 2014 vyhlásila nezávislost tzv. Doněcká lidová republika (DLR), nikým neuznaná samozvaná republika na části území ukrajinské Doněcké oblasti, které
je kontrolované ozbrojenými proruskými povstalci. Nezávislost byla vyhlášena poté, co byly vládní
úřady v Doněcku obsazeny proruskými aktivisty. Ti ustavili nový orgán — Doněckou lidovou radu,
která 7. dubna 2014 odhlasovala zformování nového nezávislého státu. Symbolem této samozvané
republiky se stala nejprve vlajka politické strany Hnutí za Doněckou republiku. Měla tři vodorovné
pruhy v barvě černé, modré a červené, uprostřed s bílým rozkřídleným dvouhlavým orlem, na jehož
hrudi byl červený štítek s archandělem Michaelem. V dolní části orla byla přes jeho ocasní pera položena bílá stuha s nápisem AoHenkags Pycpe, nad jeho hlavami bílé imperátorské jablko se stuhami.
V černém pruhu
bílý nápis Aonertkas a v červeném pruhu pecny6anxka (Obr. 1). Samotný orel
byl státním znakem republiky.
Objevovala se též varianta vlajky, kdy znak byl na vlajce v graficky zjednodušené podobě ve formě
bílé poloprůhledné siluety, následkem čehož měl štítek na hrudi orla barvu modrou (Obr. 2).
Dne 21. června 2014 představil první místopředseda vlády DLR Andrej Purgin na zasedání nejvyššího sovětu DLR nové symboly republiky. Poslanci téhož dne symboly potvrdili jako oficiální,
nicméně zákon o státních symbolech DLR dosud přijat nebyl. Novou státní vlajkou se stal opětovně
list s třemi vodorovnými pruhy v barvě černé, modré a červené, uprostřed s novým státním znakem.
Ten je opět tvořen bílým rozkřídleným dvouhlavým orlem s červeným štítkem s archandělem Michaelem na hrudi. Stuha jablko se stuhami však byly odstraněny a rovněž byla upravena kresba archanděla. V černém pruhu čteme nyní bílý nápis Aonermkaa HAPOA HAJ, červeném pecny6anka
(Obr. 3). Barvy vlajky jsou odvozeny podle jedné verze z vlajky Doněcké republiky (později nazývané
Doněcko-krivorožskou sovětskou republikou), která existovala vletech 1917-1918, podle jiné verze
z vlajky bývalé Ukrajinské SSR, k níž byl přidán černý pruh symbolizující uhlí. Podle současného výkladu symbolizuje černá barva úrodnou černozem Maloruska a uhlí Donbasu, modrá ducha národa
a vody Azovského moře, červená je barvou krve prolité za svobodu národa.
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Luhanská lidová republika. Další nikým neuznanou samozvanou republikou vytvořenou na východě Ukrajiny je Luhanská lidová republika (LLR). Vznikla na části území ukrajinské Luhanské oblasti a vyhlášena byla 27. dubna 2014. Pro nezávislost se obyvatelé oblasti vyslovili v referendu 94 až
98 % hlasů dne 11. května 2014 a dne 12. května 2014 byla vyhlášena nezávislost na Ukrajině. Jako
symbol této republiky se začala užívat vlajka tvořená třemi vodorovnými pruhy, světle modrým, modrým a červeným. Uprostřed byl bílý dvouhlavý orel, stejný jako na první vlajce Doněcké lidové republiky. Lišil se pouze štítkem na jeho hrudi, kde místo archanděla Michaela byl malý znak Luhanské
oblasti, a dále nápisem HOBOPOCCHHM na stuze v dolní části. Ve světlemodrém pruhu byl bílý nápis
AYTAHCKAJM, červeném pruhu pecrry6anxka (Obr. 4). Vlajka byla poprvé představena v Luhansku
při příležitosti mítinku ke Dni vítězství dne 9. května 2014.
Později se také objevovala varianta vlajky, která měla uprostřed žlutého ruského dvouhlavého orla
bez štítu Jekatěrinoslavské gubernie) na hrudi (Obr. 5).
s mírně upraveným znakem města Luhansk
V listopadu 2014 byl na oficiálních internetových stránkách LLR uveřejněn návrh „Zákona z 2.
listopadu 2014 o státní vlajce LLR“, podle kterého státní vlajku LLR tvoří pouze tři vodorovné pruhy
bez jakýchkoliv emblémů. Poměr stran vlajkového listu je 2:3 (Obr. 6). Odstíny barev vlajky jsou
v návrhu zákona přesně stanoveny. Rovněž zde byl uveřejněn návrh „Zákona z 2. listopadu 2014 o
státním znaku LLR“, kde
tento znak vyobrazen (Obr. 7).
Svaz lidových republik - Novorusko. Dne 24. května 2014 byl vyhlášen samozvaný a nikým mezinárodně neuznaný konfederativní stát Novorusko, oficiálně nazývaný Svaz lidových republik (SLR).
Vznikl spojením Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky do jednoho společného celku.
Dne 31. května 2014 byla přijata vlajka tohoto státního útvaru. Tvořil ji červený list s modrým, bíle
lemovaným ondřejským křížem (Obr. 8). Někdy byla vlajka ve středu doplněna znakem svazu (Obr.
9). Vlajka se jako symbol SLR neužívala příliš dlouho. Již dne 13. srpna 2014 vybrala speciální komise
svazového parlamentu Novoruska za novou vlajku svazu bílo-žluto-černou trikolóru, vycházející z dynastické romanovské vlajky Ruska z let 1858-1883 s tím, že ji navrhne parlamentu ke schválení. Zároveň navrhla dosavadní vlajku s ondřejským křížem za vlajku Ozbrojených sil Novoruska. Parlament
bílo-žluto-černou vlajku schválil jako státní symbol SLR dne 22. srpna 2014. Poměr stran vlajkového
listu je pravděpodobně 1:2 (Obr. 10). Neoficiální symbolika vlajky je následující: bílá značí čistotu
myšlenek a úmyslů, žlutá symbolizuje zlatá pole Luhanska černá uhelné doly Donbasu.
Charkovská lidová republika. Za zmínku stojí ještě nikým neuznaná samozvaná Charkovská
dová republika, která byla vyhlášena 7. dubna 2014 poté, co proruští aktivisté obsadili budovu Oblastní
státní správy v Charkově. Na některých internetových stránkách se objevilo vyobrazení vlajky této republiky. Měla tři vodorovné pruhy v barvě zelené, modré a červené, uprostřed byl žlutý ruský dvouhlavý orel se znakem města Charkova na hrudi. V zeleném pruhu
bílý nápis XAPbKOBCKAJM a
v červeném pruhu pecrry6aunxka (Obr. 11). Na internetu se objevila též fotografie v praxi použité varianty vlajky, kde byl v červeném pruhu bílý nápis HAPOA HAM pecmy6Aanxka. Už 8. dubna 2014 se
však podařilo ukrajinským bezpečnostním složkám povstalce zajmout, a přestože v oblasti nepokoje
i poté pokračovaly až do 18. dubna 2014, prakticky tím existence této republiky a její vlajky skončila.

v

(tj.

je

a

li-

byl

JOSEF HUBKA

vexi.info 136

- zpravodaj

Střediska vexilologických informací, s.

3

Newsletter 69/14, s. 2-7
DGF-Informationen Nr. 70 (2015), s. 1
Flagmaster — the journal of the Flag Institute issue 151 (2014), s. 16-17

SAVA

VEXILOLOGIE č. 176

3460
http://www.vexillographia.ru/ukraine/
http://www.heraldicum.ru/ukraine/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Don%C4%9Bck%C3%A1 lidov%C3%A1 republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Luhansk%C3%A1 lidov%C3%A1 republika

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9 Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prorusk%C3%A9 nepokoje na UkrajinC4%9B 2014

http://lugansk-online.info/
Obrázky převzaty z:

http://www.vexillographia.ru
http://cs.wikipedia.org

http://lugansk-online.info/
Pozn.: Některé obrázky byly autorem elektronicky upraveny.

NOVÉ OBECNÍ VLAJKY V ROCE

2014

Vroce 2014 byla vydána čtyři rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-

publiky Jana Hamáčka, kterými bylo uděleno 150 znaků a 171 vlajek celkem 172 obcím, z toho sedmi
městysům a devíti městům. Seznam měst, městysů a obcí, jimž byly vlajky uděleny, následuje (v závorkách
zkratka okresu).
11 ze dne 4. března 2014
Rozhodnutí
Andělská Hora (KV), Arnoltice (KV), Dobev (PI), Kozojedy (RA), Kozojedy (PS), Kunčina
(SY), Kunice (BL), Libočany (LN), Lidice (KD), Milešín (ZR), Modletice (PH), Myslkovice (TA),
Němčice (PA), Nová Ves u Chýnova (TA), Pustá Kamenice (SY), Seč (UO), Stožec (PT), Střížovice
(KM), Tupadly (ME)
Rozhodnutí č. 17 ze dne 18. dubna 2014
Cvrčovice (KD), Čachovice (MB), Černíkovice (PS), Dolní Bezděkov (CR), Drahotín (DO),
Dudín (JI), Hlohovice (RO), Hrádek nad Nisou (LB), Hroznětín (KV), Hudčice (PB), Cholenice
(JC), Chyňava (BE), Jivno (CB), Kladruby (ST), Kostomlátky (NB), Liboměřice (CR), Lipoltice
(PA), Medonosy (ME), Mrač (BN), Mutějovice (RA), Nová Cerekev (PE), Nová Ves (ZR), Ostředek
(BN), Ovesná Lhota (HB), Prameny (CH), Prysk (CL), Předmíř (ST), Příbram na Moravě (BO),
Přimda (TC), Puclice (DO), Rudolec (ZR), Staré Hobzí (JH), Strupčice (CV), Šemnice (KV),
Štětkovice (PB), Tetov (PA), Tovéř (OL), Višňová (PB), Všeruby (PS), Vyskytná nad Jihlavou (JI),
Vyžlovka (PH), Zvěřínek (NB), Židněves (MB)
Rozhodnutí č. 19 ze dne 16. července 2014
Blatce (CL), Břvany (LN), Bubovice (BE), Čakov (BN), Černilov (HK), Čistěves (HK), Čmelíny
(PJ), Dalešice (TR), Dobříč (PS), Dolní Cerekev (JI), Doubravička (MB), Dvakačovice (CR), Hartinkov (SY), Heřmanov (KV), Hněvotín (OL), Holštejn (BL), Hřebeč (KD), Chlumy (PJ), Košík
(NB), Krásno (SO), Krchleby (NB), Lažany (LB), Lenešice (LN), Lipinka (OL), Louňová (PJ),
Makotřasy (KD), Meclov (DO), Miloňovice (ST), Nezbavětice (PM), Nové Dvory (KH), Ostrovec
(PI), Pelhřimov (PE), Pohled (HB), Poličná (VS), Polní Chrčice (KO), Poříčany (KO), Přísečná
(CK), Rodvínov (JH), Rokytno (PA), Rušinov (HB), Řepníky (UO), Řídelov (JI), Sazená (KD),
Sedlec (MB), Smilovice (RA), Spomyšl (ME), Stáj (JI), Svatá (BE), Šaplava (HK), Těšetice (ZN),
Třebichovice (KD), Třebovle (KO), Útěchovice (PE), Velké Březno (UL), Vinařice (MB), Višňové
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(ZN), Vyklantice (PE), Žáravice (PA), Žernov (SM)
Rozhodnutí
27 ze dne 24. listopadu 2014
Babice (PT), Bečváry (KO), Běleč (BO), Březí (ZR), Čečovice (DO), Čistá u Horek (SM),
Dlouhá Ves (KT), Hlubočky (OL), Holýšov (DO), Chlístov (RK), Chválenice (PM), Kámen (HB),
Karlík (PZ), Kostelec na Hané (PV), Kožlany (PS), Krhovice (ZN), Kvítkov (CL), Lazníčky (PR),
Lestkov (TC), Libež (BN), Liblice (ME), Libštát (SM), Líně (PS), Ludvíkovice (KV), Mařenice
(CL), Mezouň (BE), Nelešovice (PR), Orličky (UO), Osičky (HK), Osiky (BO), Ostrov (UO),
Otín (JI), Plískov (RO), Postřekov (DO), Radovesice (LT), Skomelno (RO), Srbice (TP), Staré Jesenčany (PA), Strašov (PA), Strážiště (MB), Trnovany (LT), Trotina (TU), Václavice (BN), Vápenný
Podol (CR), Vlačice (KH), Vodranty (KH), Volevčice (MO), Vydří (JH), Zachrašťany (HK), Zdislavice (BN)
Černobílá a barevná vyobrazení vlajek s jejich oficiálními popisy byla publikována další části Vexilologického lexikonu — Vlajky obcí ČR (2014), která vyšla začátkem roku 2015.

č.

v

PETR EXNER

ZPRÁVA ZE

44. VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Opět v již tradičním termínu, tedy poslední sobotu měsíce března, proběhla 28. března 2015 v
klubovně partnerského Klubu přátel Žižkova 44. výroční členská schůze České vexilologické společnosti. Protože
jí zúčastnilo 24 členů a písemně se omluvili jenom dva, byla usnášení schopná a
mohla projednat všechny přednesené zprávy.

se

Nejprve jednatel Petr Holas přednesl výroční zprávu o činnosti společnosti v roce 2014, která v souladu
se svými stanovami prohlubovala a podporovala šíření znalostí o vlajkách a praporech a vyvíjela odbornou
činnost. Členové výboru zodpověděli řadu dotazů z tuzemska i ciziny došlých na adresu společnosti, týkajících se vlajek a jejich používání. Nejčastější byly opět dotazy na problematiku tzv. moravské vlajky,
na historické vojenské prapory a na správné vyvěšování české vlajky. Mezi významné aktivity ČVS, kterými se prezentujeme na veřejnosti, patřilo působení našich tří expertů v parlamentním Podvýboru pro
heraldiku a vexilologii (vr. 2014 schválil po odborné stránce a předsedovi Poslanecké sněmovny doporučil
kudělení 171 nových vlajek měst a obcí) a vystupování našich kolegů A. Brožka, K. Černého, P. Exnera,
P. Fojtíka a J. Martykána ve sdělovacích prostředcích a na veřejných shromážděních na různá vexilologická
témata. Trvalou součástí práce ČVS zůstává publikační činnost — vloni vyšla opět čtyři čísla zpravodaje
Vexilologie a anglicky psaná ročenka Vexilokontakt na téma „Slovak Regional Symbols“ Ve vydávání vlastních periodik pokračovali i zvlášť aktivní členové K. Černý, P. Exner a P. Hubka, kolega B. Zilynskyj obnovil publikování svého občasníku Praporovna, jehož některé články hodláme uveřejňovat i na stránkách
také činnost týkající se vlastního spolkového života,
zpravodaje. Významnou částí práce výboru ČVS
ato nejen proto, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem přestala být naše společnost občanským
sdružením a získala statut spolku. Výbor se v r. 2014 sešel na čtyřech řádných schůzích, jeho zástupci se
zúčastnili setkání italských kolegů na přelomu května a června ve Varese, ale zejména se začal zabývat přípravou 6. českého národního vexilologického kongresu vr. 2016. Vstoupili jsme do jednání s firmou Velebný a fam., která má zájem uspořádat kongres v Ústí nad Orlicí. O podrobnostech budeme členy ČVS
informovat ve druhé polovině letošního roku. Protože tak rozsáhlou akci, jakou je národní kongres, lze
organizovat jen ve spolupráci s osvědčenými kolektivními členy — společnostmi vyrábějícími vlajky a prapory- oceňujeme i jejich úzkou vazbu na práci výboru. Pořadatel posledního kongresu vr. 2012 liberecká
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společnost LIBEA oslavila v loňském roce 20. výročí svého vzniku při této příležitosti její jednatel Ing.
Jan Vereščák napsal pro Hospodářské noviny článek o historii firmy, kde popularizoval jak vexilologii
obecně, tak činnost naší společnosti, za což mu patří náš dík. Také spolupráce s firmami Soleta Signum,
Velebný a fam., Interflag a Alerion si velmi ceníme. Poděkování za spolupráci v neposlední řadě náleží i
Klubu přátel Žižkova, jehož klubovnu můžeme již mnoho
sdílet a který poskytuje zázemí nejen našim
schůzkám, ale především naší knihovně. Ke konci minulého roku měla ČVS 79 individuálních a sedm
kolektivních členů z ČR, devět individuálních členů ze Slovenska a osm individuálních členů z ostatní
ciziny. Se čtyřmi tuzemskými, jednou slovenskou a 16 zahraničními společnostmi spolupracujeme formou
výměny publikací a udržováním úzkých osobních kontaktů.

let

Aktivity společnosti samozřejmě vyžadují finanční krytí z členských příspěvků, s jehož výsledky
zar. 2014 seznámil účastníky schůze místopředseda a hospodář Pavel Fojtík. Ač byly příjmy plánovány
ve výši 29 940 Kč, dosáhly v r. 2014 37 354 Kč, za což bychom chtěli poděkovat všem členům, kteří
přispěli vyšší částkou, než je minimální příspěvek. Přesto jsme hospodařili uvážlivě a uvažovaný přebytek navýšili na 15 770 Kč, tj. téměř na čtyřnásobek. Budeme tak moci letos dovolit vynaložit více
prostředků na barevné přílohy do zpravodaje, kvalitnější grafickou úpravu, vydání přílohy Vexilokontakt či rejstříku čísel zpravodaje 151-175 apod. Na uvažované příjmy 29 180 Kč tak kalkulujeme s
výdaji v částce 31 100 Kč.
Přednesené zprávy byly komentovány v diskusi, z níž vyplynuly pro výbor dva úkoly, jak je zřejmé
z níže uvedeného usnesení. To bylo přijato hlasy všech přítomných při jedné abstenci a uzavřelo oficiální
část jednání 44. výroční členské schůze. V odborné části si účastníci vyslechli pět vystoupení. Nejprve
Bohdan Zilynskyj upozornil na zmínky o vlajkách v prvním českém exilovém časopise, po něm Ladislav
Hnát referoval na téma prapory, barvy a loga politických stran zastoupených v 8. Evropském parlamentu,
zvoleném v minulém roce. Tematice hledání symbolu pro zaniklé tzv. horní vsi na území bývalého vojenského prostoru Ralsko se věnoval Petr Exner, zatímco Pavel Fojtík upozornil na tristní stav vyvěšování vlajek městských částí v hlavním městě Praze. Odbornou část členské schůze zakončil tradičně
Josef Hubka informací o novinkách ve státní vexilologii za poslední rok od minulé schůze.

si

Členská schůze České vexilologické společnosti
Schvaluje:
Výroční zprávu o činnosti České vexilologické společnosti v r. 2014.
Zprávu o hospodaření České vexilologické společnosti za rok 2014.

Rozpočet České vexilologické společnosti na rok 2015.
Zvolila místopředsedu Josefa Hubku delegátem České vexilologické společnosti na Valném shromáždění FIAV, které proběhne v rámci 26. mezinárodního vexilologického kongresu v Sydney 2015.

Bere na vědomí:
Zprávu revizora České vexilologické společnosti k hospodaření za rok 2014.

Ukládá výboru České vexilologické společnosti:
Připravit aktualizaci Stanov ČVS ve smyslu nové zákonné úpravy spolkové činnosti.
Programově se spolupodílet na konání 6. českého národního vexilologického kongresu v roce 2016.
-JM-
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NOVÉ VLAJKY
ULJANOVSKÁ OBLAST (RUSKO)
Zákonem Uljanovské oblasti „O vlajce Uljanovské oblasti“ č. 248-Z0 ze dne 26. prosince 2013
byla přijata nová vlajka ruské Uljanovské oblasti. Tvoří ji světle modrý list o poměru stran 2:3. Uprostřed je bílý sloup, korunovaný imperátorskou korunou s azurovými stuhami ze znaku oblasti. Emblém má výšku 9/10 šířky vlajkového listu. Vlajka byla poprvé představena na veřejnosti v Uljanovsku
dne 19. ledna 2014 při příležitosti tzv. Dne Uljanovské oblasti. Důvodem, proč byla nová vlajka zavedena, byla snaha odlišit ji od vlajky Leningradské oblasti. Vlajku vytvořil autorský kolektiv ve složení
Anatolij Sergejev, Nikolaj Sergejev, Jelena Jegorova, Konstantin Močenov a Olga Salova. Do heraldického rejstříku Ruské federace byla zanesena 10. prosince 2013 pod č. 8905.
Zákonem Uljanovské oblasti „O znaku Uljanovské oblasti“ č. 247-Z0 ze dne 26. prosince 2013
byl přijat také nový znak Uljanovské oblasti. Stejně jako znak dosud užívaný, vychází z historického
znaku Simbirské gubernie. Velký znak tvoří modrý
se stříbrným sloupem korunovaným zlatou
imperátorskou korunou s azurovými stuhami. Štít je doplněn tradiční zlatou zemskou korunou. Štítonoši jsou dva lvi, z nichž heraldicky vlevo stojící drží v pravé přední tlapě meč a druhý obilný snop,
vše zlaté. Podnoží tvoří dvě zkřížené dubové větve, ovinuté stuhou s modrý heslem OITOPA HJ YLUIW
W AEPXABbI (OPORA DUŠE A STÁTU),
vše zlaté, nad stuhou doprava letící stříbrný racek.
Oba nové symboly
již oficiálně od ledna 2014 užívají, přechodně se s nimi až do 1. ledna 2016
mohou oficiálně užívat i symboly staré, zavedené v roce 2004 (viz Vexilologie č. 166, s. 3269-3271).

štít

se

JOSEF HUBKA

3aKOoH YnbaHOBCcKOňĎ

o6nacTn oT 26.12. 2013

Ne

3aKOH YNbaHOBCcKOňĎ obnacTen oT 26.12. 2013 Ne

248-30 «O hnare YnbaHoBckoň obnacTUu»
247-30 «O rep6e YnoaHOoBcKkoň obnacTn»

http://www.zsuo.ru/zakony/prinyatye.html
http://1ul.ru/city online/obshchestvo/news/novyi-gerb-i-flag-ulyanovskoi-oblasti-prezentuyut-19yanvarya/
http://ulgrad.ru/?p=116170
http://www.vexillographia.ru/russia/index.htm
Gaceta de Banderas

- Noticiario

de la SEV No. 177 (2014)

ICA (PERU)
Dne 19. prosince 2014 byly regionální vládou peruánského regionu Ica poprvé představeny
symboly tohoto regionu. List vlajky je rozdělen širokým šikmým pilovitým oboustranným bílým pruhem
se sedmi zuby na dva trojúhelníky — horní (žerdový) žlutý a dolní (ve vlající části) fialový. Uprostřed
listu je v bílém pruhu znak regionu. Tvoří jej zeleně a fialově lemovaný štít s výjevem, jenž obsahuje
přímořskou pláž s geoglyfy, mořskou hladinu. Z ní heraldicky vpravo vystupuje tělo Krista a (heraldicky) vlevo skalnaté pobřeží s ptáky a svícnem. V horní části štítu je zlaté zářící slunce bez tváře s 32
paprsky, položené na zlatý geoglyf se zlatou stuhou, na níž je zelený nápis REGIÓN ICA. Kolem
dolní části štítu je na každé straně po jedné části zeleného révového keře s vinným hroznem modrofialové barvy. Poměr stran vlajkového listu je 2:3. Vlajku navrhl Enio Alfonso Cornejo, který zvítězil
v soutěži regionální vlády na návrh vlajky a znaku regionu Ica. Symbolika barev vlajky je vykládána
takto: žlutá představuje teplou a přátelskou atmosféru, která je symbolem věčného slunce, bílá značí
mír a fialová je barvou Krista. Design vlajky je ovlivněn ikonografickými výtvory paracaské kultury.
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Symboliku regionálního znaku se z dostupných pramenů nepodařilo zjistit. Vlajka byla poprvé ofioslavách pořádaných
ciálně vztyčena dne 9. ledna 2015 ve městě Ica za zpěvu regionální hymny
regionální vládou.

při

JosEF HUBKA

HTTP:/ /WWFLAGS.COM/FOTW/FLAGS/ PE-I.HTML

RŮZNÉ

NOVÁ VLAJKA EVROPSKÉ UNIE Z PLZNĚ?
Jedenáctiletý Martin Pelikán z Plzně zvítězil v soutěži o novou vlajku Evropské unie, kterou vyhlásil
amsterdamský umělec Jonmar van Vlijmen, když v létě 2014 pobýval v Plzni. Vítězný návrh se má
objevit na přebalu publikace o českém pohledu na evropskou identitu, která bude distribuována po
Evropě. Jeho základem se stala vlajka České republiky. Do jejího modrého klínu vložil chlapec deset
žlutých hvězd seřazených do kruhu. Na bílý pruh umístil znak v plzeňských barvách bez figur a do
spodního okraje červeného pruhu sedm žlutých hvězd v řadě. Za vhodnější řešení lze považovat návrh
našeho člena Karla Černého z Plzně, s nímž však v soutěži neuspěl. Jedná se o list s modrým středovým křížem a žlutou hvězdou uprostřed. Modrá je barvou Evropy, žlutá hvězda svými cípy symbolizuje rozptyl sounáležitosti v Evropě. V horním žerdovém poli jsou dva stejně široké vodorovné pruhy,
žlutý a červený. V horním vlajícím poli pak dva stejně široké svislé pruhy, bílý a zelený. V dolním žerdovém poli jsou dva stejně široké svislé pruhy, černý a oranžový, a v dolním vlajícím poli dva stejně
široké vodorovné pruhy, červený a bílý. Vzhled vlajky má evokovat vodorovné a svislé trikolóry (např.
žlutá, červená, modrá nebo modrá, bílá, zelená). Pruhy trikolórách jsou voleny jako nejčastější konstrukce vlajek států Evropské unie. Plzeňský vexilolog si přitom stanovil podmínku, že žádná trikolóra
či jiná kombinace barev nesmí připomínat skutečnou vlajku některého státu EU, pouze jen prvky z
těchto vlajek. Kříž pak může upozorňovat na vlajky typu Anglie (příp. i Velké Británie) či Skandinávie.

(http://plzen.cz/novou-evropskou-vlajku-z-plzne-navrhl-zak-z-domova-deti-a-mladeze-21861/;
ABR
Zápisník vexilologie č.25, s. 17-18)

SPOR O BRITSKOU VLAJKU NAD RADNICÍ
Rozhodnutí městské rady Belfastu z roku 2012 nadále nevztyčovat každodenně britský Union
Flag nad budovou radnice vyvolalo široké protesty severoirských loajalistů. Radní za politickou
odnož bývalé IRA Sinn Féin a nacionalistickou Sociálně-demokratickou a labouristickou stranu
(SDLP) prohlasovali poměrem hlasů 29:21 změnu zásad pro vyvěšování vlajky s tím, že nadále
bude britská vlajka vztyčována na radnicí pouze po 17 dní v roce, přičemž dosud tam vlála každý
den od roku 1906, kdy byla budova radnice otevřena. Loajalisté ve strachu o ztrátu identity Severního Irska v očích ostatních Britů se v nočních bouřích střetávali s policií, přičemž zranili desítky
jejích příslušníků. Rovněž podnikali útoky na obydlí a úřady poslanců za centristickou Alliance
Party (APNI), kteří v hlasování tento krok levicových radní podpořili. Dne 27. února 2013 byli
vůdci protestů, Willie Frazer a Jamie Bryson, zatčeni pro podezření z organizování účasti na nezákonných pochodech. Dne 3. dubna 2013 severoirská policie oznámila, že 229 osob bylo při protestech loajalistů proti rozhodnutí belfastské radnice o pravidlech vztyčování britské státní vlajky
zadrženo, z toho 174 bylo obviněno z porušení zákona, včetně výtržností, nezákonného shromaž-
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dování, divokého shromažďování, útoku na policii a trestné škody, 30 propuštěno na kauci a 62
předáno k šetření prokuratuře. Spory o britskou vlajku nad radnicí v Belfastu byly široce komentovány v britském, jihoafrickém i australském vexilologickém bulletinu.
Keesing“s Report of World Events, č. 12, 58 (2012), s. 52390, č. 2, 59
s.52615.

-jm(2013), s.52500 a č. 4,59 (2013),

REGIONAL SYMBOLS OF RUSSIA - IV
Wehave just published Vexilokontakt 2015 — a special publication ofthe Czech Vexillological Society in English that is dedicated to the 26th ICV 2015 in Sydney. It brings the fourth and the last
part of our series dealing the regional arms and flags of 14 regions in the North-West of Russia and
the Volga River basin. Moreover, data about symbols ofthe new federal city of Sevastopol and changes
and supplements to the data given in the previous three parts are also included. Detailed data on the
history ofthese symbols are presented on 100 pages with 98 drawings and a colour plate of four pages.
Ifyou are interested in obtaining of this part, send kindly amount of EUR
(for Europe) or USD
10,- (for overseas) to the address ofthe CVS in cash; the price covers mail costs.
CVS is registering the sale of both previous and this issue of Vexilokontakt containing the remaining
parts of this series. Everyone who will buy all three mentioned issues for a full price will be offered Vexilokontakt 2017 (The arms and flags ofthe republics ofthe Russian Federation) as a bonus free of charge.
"Ihe second and third parts concerning 18 regions of Central Russia, the Black Earth and the Northern
Caucasus and/or 17 regions of Siberia, the Ural Mountains
and the Far East respectively were published in Vexilokontakt
VEXILOLOGIE č. 176, ČERVEN 2015
2011 and 2013 and arestill available; unlike the first part from
ZPRAVODAJ ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, 0. S.
2004 that presented the flags and arms ofthen 6 Russian proISSN: 1211-2615
vinces (krai), one autonomous region, 10 autonomous distriAdresa: Ing. Jaroslav Martykán,
cts and two federal cities of Russia. However, we are able to
Mester 12) 790) 1900
arrange re-print of that part for earnest takers
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Autorovou nepozorností došlo v minulém čísle zpravodaje ke špatnému vročení předcházející vlajky Bruselu do
čte1999, ačkoliv byla zavedena již vr. 1991. Omlouváme
nářům za tuto chybu a svou zprávu o nové verzi bruselské
vlajky doplňujeme informací, že nařízení bruselského regionálního parlamentu bylo publikováno v Úředním věstníku
(Moniteur Belge) č. 49 z 19.2. 2015 pod čj. 2015/31111a
nabylo tak právní moci.
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