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ALEXANDER NIKODIMOVIČ Basov
SOUČASNÉ VOJENSKÉ NÁMOŘNÍ VLAJKY

EVROPSKÝCH ZEMÍ I
UVOD

Vojenská mořeplavba mátisíciletou historii a již ve starověku se na lodích určených k boji obje-
vovaly zárodky nynějších vlajek. Tak např. ze stuh připevňovanýchke stěžni pro určení směru a síly
větru se vyvinuly současné služebnívlajky. V té době používané symboly ovšem měly jinou funkci
než nyní.Vlajkám podobnékusy látek neidentifikovaly příslušnost lodě ke státu, ale spíše jen zdobily
samotnou lod, v lepším případě měly zprostředkovávat jednoduché signály. Vexila se nacházela na
římských korábech, větrné fáborky a vlajky na byzantských lodích (ačkoliv na byzantských vojenských
lodích již ve středověku byly speciální symboly velících důstojníků). Teprve od 12.století se vlajky
na zádi lodě či na vrcholu stěžně stávají označením státu, kterému loďpatří. Poprvé takové označení
používali mořeplavci italských městských republik - Pisy (červenýlist), Janova (zprvu vyobrazenísv.
Jiří na červeném podkladě, později červenýkřížsv. Jiří na bílém listu), Benátek (zprvu figura sv. Marka,
později červený okřídlený lev a nakonec zlatý lev na červeném listu). Bílý list se středovým modrým
křížem začaly používat lodě z Marseille. Na lodích severoněmecké Hansy se už vyvěšovánívlajky
města na lodi stalo povinné. Není divu, že na začátku 19. století, kdy vznikaly prvnístátní vlajky, se
jimi tak staly vlajky používané na moři.

Současná soustava námořních vlajek a fáborů se definitivně vytvořila až v 17. století, kdy se prak-
ticky všude královská moc upevnila natolik, že díky daním získala možnost vydržovat si stálé válečné
loďstvo. Právě tehdy se začaly rozlišovat vlajky pro vojenské a obchodnílodi. Objevila se speciální
zádová vlajka válečného námořnictva — válečná vlajka, jejíž rozměry na plachetních lodích byly
velmi velké a dosahovaly občas délky 15 metrů a šířky 10 metrů, přičemžjejich váha byla 15 - 20 ki-
logramů. Plachetnice a galéry jednoho válečného lodstva často vztyčovaly vlajky s emblémem (bylo
tomu tak ve Španělsku, Francouzském království či Turecku). Válečné loďstvo bylo považováno za
loďstvo královské, a tak se na jeho válečnouvlajku často umísťovaly symboly monarchy, ale mohlyto
být také symboly svatého patrona země (např. v Anglii, Skotsku nebo Rusku) anebo jiné náboženské
symboly (vTurecku). V zemích s republikánským typem vlády (Holandsko, USA, Francie por. 1790)
byly zpravidla vlajky vojenského a obchodního loďstva totožné. Dnes jsou rozměry válečnévlajky
jako jejich hlavního symbolu podstatně menší než dříve, ato i ve srovnání s počátkem 20. století. Za-
čaly se rozlišovat vlajky bojových a pomocnýchplavidel válečného lodstva. Objevily se také speciální
válečné vlajky jako např. gardové ve válečném loďstvu Ruska. Zádová válečná vlajka byla považována
v minulých dobách za identifikační z hlediska státní příslušnosti lodi v boji i v době plavby. Proto ji
vboji na rozkaz velitele lodi pro lepší viditelnost přenášejí ze zádové vlajkové žerdi na vlajkové ráhno
posledního stěžně. Na konci20. století, kdy lodě spolu bojují na velmi velkou vzdálenost nebo zcela
mimo přímouviditelnost protivníka, se význam válečnévlajky stal spíše ceremoniálním než praktic-
kým a z toho vycházejí i značně zmenšené rozměry jejího listu. Válečná vlajka je ale především důležitá
jako politický symbolpři setkání lodí na otevřeném moři a v přístavech (existuje výraz „demonstrovat
svoji vlajku“ což vyjadřuje přítomnost válečného loďstva na sporném území). V přístavu se válečná
vlajka ráno vztyčuje na zádovou vlajkovou žerďa spouští se se západem slunce; v boji se však vlajka
nacházítrvale na vlajkovém ráhnu. Při vztyčováníse list vlajky připevňuje k vlajkovému lanu pomocí
lanka všitého do žerdového okraje vlajky mající zde speciální zpevnění. Žerdová tyč je seshora za-
končena speciálním zařízením umožňujícím hladký pohyb lanka při vztyčovánívlajky.
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Druhou, co do jejího významu,vlajkou na vojenské lodi je čelenová vlajka. Nazývá se odlišně v
různých zemích (viz obrázek). Má se za to, že poprvéji zavedli jako speciální vlajku gézové ve Flan-
drech na konci16. století, podle nich se nazýval „geuss“ - to je „žebrácký“, „geus“ (právě odsud pochází
i ruský výraz pro tuto vlajku „rmwňc“- jak Petr Veliký četl uvedené holandské slovo a také německý
termín Gósch). Byla vytvořena pro identifikaci vlastních lodí, které ještě neměly původně jednotnou
vlajku. Do začátku 19. století se čelenovávlajka vztyčovala jak na kotvišti, tak po dobu plavby. Dnes
ji vyvěšují na přídové vlajkové žerdi jenom při kotvenív přístavu. Tato vlajka se rovněž využívá jako
symbol námořní pevnosti. Často má čelenová vlajka speciální podobu,ale některé státy jako čeleno-
vou vlajku používají státní vlajku nebo zmenšenou zádovouvlajku (rozměry přídové vlajky jsou vždy
menší než zádové). Vztyčuje se ráno a spouští večer současně s jinými symboly.

Jeden z nejstarších symbolů používaných na lodi je služební vlajka. Na rozdíl od běžné vlajky
má velký poměrmezi délkou k šířce, který jde do desítek. Část služebnívlajky u žerdi má stejnou roli
jako kanton na vlajce. Služebnívlajka může mít podobu plamene či dvouplamene nebo i vlaštovčího
ocasu. Vztyčená na bojovém plavidle oznamuje, že loď je plně zabezpečena různými zásobami, na
paluběje přítomna celá posádka a loďje připravena k plnění bojového úkolu. V tuto dobua při plavbě
se trvale nacházína stěžni a stahuje se pouze tehdy, když se na palubu dostaví osoba, která má svou
vlastnívlajku, při jejímž vztyčení se současně podle regulí služební vlajka spouští.

Kromě výše popsaných symbolů jsou na bojových plavidlech také služebnívlajky velitelů či funk-
cionářů, označující jejich přítomnost na lodi, stejně jako souprava signálních vlajek a plamenů. V
mnoha zemích mají své vlajky také pomocnélodě či lodě pobřežní ochranya jiných organizací.

ábn"A
1 Čelenová vlajka - jack — zwůc — pavillon de beaupré — Gósch

2 Hodnostní vlajka (oznamuje přítomnost vlajkového důstojníka či osoby mající svou vlajku)

Vlajka organizace (označuje např. lodě hydrografické či meteorologické služby)

Signální vlajky
3a Služební vlajka — masthead pennant — evimnea — flamme de guerre —- Wimpel
3b Velitelská vlajka — command flag — komandupckuů $aaz — pavillon commande — Kommandoflagge

(při použití nahrazuje služební vlajku)
4 Válečná vlajka — war ensign — 60exHo-mopckoů $aaz — pavillon de guerre — Kriegsflagge

4a při bojových cvičeních a za války

4b v době míru a v přístavu
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NIZOZEMSKO
Vrozporu s populární představou neměli v počátečním období osvobozenecké válkyve Flandrech

(60. - 70. léta XVI. stol.) mořští gézové na svých lodích jednotnou námořní vlajku a jednotícím sym-
bolem se stala vlajka, nazvaná podle pojmenováníbojovníků za nezávislost — „géz“, tj. žebrák. Byl ušit
z barevných trojúhelníků připomínajících záplaty na žebráckém oblečení. Nicméně tato vlajkaměla
mnohovariant. Teprve v roce 1581, kdy Utrechtská unie tvořená sedmi severními provinciemi — tedy
nynější Nizozemsko — vyhlásila nezávislost, se vzhled ujednotil na tři vodorovné pruhy, shora oran-
žový (nebo červený, když vlastník lodě neuznával vládu oranžské dynastie), bílý a modrý. Tato vlajka
se stala také čelenovouvlajkou válečných korábů. Bohužel přesná data zavedení nizozemských vlajek
se nezachovala, je jen známo, že oficiálně tyto barvy byly zavedeny v roce 1599. Stejné barvy získala
i služební vlajka v podobě dvouplamenelodí holandského válečného loďstva (někdy nesla u žerdo-
vého okraje vyobrazenílva). Proti oranžové barvě na vlajce stály nejen politické okolnosti, ale také
přírodnívlivy. Stálost oranžové barvy byla na slunečním světle malá a při rozměrných vlajkách té
doby byla častá výměnavlajek finančně náročná. Červený pigment tyto nevýhody neměl, a tak se
roku 1630 přestaly vlajky s oranžovým pruhem používat jak na obchodních, tak na vojenských pla-
vidlech. Roku 1651, v souvislosti s nástupem protioranžské strany, byla změna oranžové barvy na
červenou uzákoněna, ai když o dvacet let později se oranžská strana vrátila k moci, červená barva na
vlajkách zůstala. Tato podoba válečné a služebnívlajky přetrvala celou historii vojenského loďstva
Holandska. Do roku 1931 měla stejnou podobu i čelenová vlajka. Ale pak bylo rozhodnuto, že na
předním vlajkovém stěžni bude vztyčována „historická“ vlajka na památku mořských gézů. Dne 20.
července 1931 byla čelenovou vlajkou holandského vojenského námořnictva stanovenavlajka o po-
měru stran 2 : 3 tvořená dvanácti klíny červené, bílé amodré barvy. Poprvé byly tyto vlajky vztyčeny
30. dubna 1932 ve výroční den narození princezny Juliany. Popis vlajky určující její proporce bylsta-
noven královským výnosem č. 29 z 19. února 1937.

ŠPANĚLSKO
Karel VII., král Obojí Sicílie, v roce 1759 abdikoval na sicilský trůn ve prospěch svého syna a stal

se králem španělským jako Karel III. Během následujícího čtvrtstoletí tento osvícený monarcha ne-
jenže vytvořil ze slepence jednotlivých království a území národnístát, ale dal mu i novou vlajku. Do
těch dob se používala v tradici bourbonské dynastie bílá vlajka se znakem u žerdi. Na návrzích nové
vlajky byly použity různé varianty barevných pruhůs kříži, s erby i bez nich či s korunovanými věžemi.
Výsledkem byl královský dekret z 28. května 1785 stanovující novou vlajku španělského válečného
loďstva, služební vlajku i vlajku obchodních lodí. Válečnou vlajku tvořil žlutý list o poměru stran 2 :

3 s červenými vodorovnými pruhy širokýmičtvrtinu šířky listu u horního i dolního okraje listu a s
oválným štítem složeným ze symbolů království Kastilie a Leon pod královskou korunou ve žlutém
poli u žerdi. Tato vlajka se 13. října 1843 stala i vlajkou státu. Služebnívlajkou byl určen plamen ob-
dobně pruhovaný a s korunovaným znakem u žerdi. Tento vzor vlajek zůstal zachován až do součas-
nosti. Samozřejmě docházelo k drobným změnám. Vobdobí občanské války 1873 - 1874 republikáni
překrývali korunu kouskem žluté látky, v roce 1931 byl změněn znak a barva dolního pruhu se změnila
na fialovou. Generál Franko nahradil v roce 1936 královskou korunu nad znakem korunou hradební.
V roce 1938 byl erb opět změněn - štít byl položen na černéhoorla sv. Jana Evangelisty, což bylo
později v roce 1945 stanoveno předpisem. Teprve královským nařízením č. 39 z 28. října 1981 se na
vlajku španělského válečného lodstva dostal opět královský erb (jako na jediné válečnévlajce), a
vlajka tak získala současnou podobu.Již dlouho před tímto datem, v roce 1940, se objevila na váleč-
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ných lodích čelenová a služebnívlajka, které byly oficiálně ustaveny předpisem o vlajkách a emblé-
mech z 11. října 194S. Ze služebnívlajky byl odstraněn znak a čelenovávlajka byla tvořena čtverco-
vým čtvrceným listem se znaky čtyř španělských provincií (Kastilie, Leonu, Aragonu a Navarry).
ADRESA AUTORA: ALEXANDER NIKODIMOVIČ BASOV, A/JAŠčIK 39, 220023 G. MINSK, BĚLORUSKO, BASOVFLAG (© YANDEX.RU

Z RUŠTINY PŘELOŽIL, ILUSTRACEMI OPATŘIL A K OTIŠTĚNÍ VE VEXILOLOGII PŘIPRAVIL ING. PETR EXNER

SUMMARY

In his loose series, a famous Belarusian vexillologist recapitulates the history of naval flags hoisted on
military vessels in some European countries. To start with particular countries, the Netherlands and
Spain in this case, Basov reminds his readers of general evolution of these vexilla from ancient times
when some ribbons were fastened to the staff of a ship to determine direction and strength of the wind
and developed into the present streamers. Originally proposed as the ship's decoration certain banners
were hoisted on vessels not to identify its nationality but to be used for a simple signalization, at the
maximum. In the 12th century only, those vexilla flown at the stern or on the mast ofItalian city repu-
blics" ships (Pisa, Genova, Venice) becamea sign of the state the ship belonged to. When the real national
flags appeared in the beginning of the 19th century, the flags used on the sea were their examples. The
present system of military ensigns and pennants was definitively established within the 17th century
when the royal power became so consolidated to be able to sustain a regular warfleet and military sym-
bols became different from those of mercantile fleet. The war ensign — as a special flag at the stern of
military ships — appeared in big dimensions on the sailing ships and/or galleys of Spain, France and
other monarchies while those of republican countries (the Netherlands, U.S.A. etc.) were identical with
their merchant flags at the beginning. In the past, the war ensign was predominantly considered as a
sign of the ships nationality while nowadays, its ceremonial and political importance has been prevailing
(and its dimensions are lesser, conseguently). The flag on the bowsprit or jack seems to be introduced
by the Flemish rebels known as "geuses" or Water Beggars in the end of the 16th century in order to
identify their own ships. At present, the jack is flown at the prow of a warship in time when the ship is

waiting on the lock. The masthead pennant or war pennant was one of the oldest symbols displayed on
the ship, at all. Its shape is usually a long, narrow single pointed or swallow-tailed ribbon attached to
a staff and proving that all supplies and staff are on the board and the ship is ready to leave a port.
Asfor the war ensign of the Netherlands, after the declaration of the Utrecht Union in 1581 a symbol
of the insurgent ships used during the liberation war in the Flanders was unified (1599) in a model

consisting of three vertical stripes oforange (or red), white and blue. Until 1931, the same flagflown at
the prow of all warships, too. On 20 July 1931 the historical flag of the geuses in form ofa gyronny in-

terpretation of red, white, and blue was established as a special jack. The same colours were used on
the war pennant in form of a swallow-tailed streamer sometimes accompanied by a lion at the hoist.
Similarly, the Spanish fleet known as "armada" was eguipped with a full flag parade very early. The
royal decree of 28 May 1785 by Carlos III established both the war ensign and the war pennant of
united Spain. The former (an actual appearance is shown) became the national flag on 13 October
1843 while the latter was modified in 1945 when the original crowned arms at the hoist were removed.
The same regulations from 11 October 1945 introduced a guartered sguareflag charged with the arms
of Castile, Leon, Aragon, and Navarre as the jack .
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JAROSLAV MARTYKÁN — PETR EXNER

VLAJKY NEJVYŠŠÍCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTŮ SVĚTA

Dodatky a doplňky VIII

ALBÁNIE
Od 11. července 2014 používá prezidentvlastní vlajku, kterou tvoří červený list o poměru stran

4:5 s černým dvojhlavým orlem korunovaným zlatou přílbou Skanderbegovou uprostřed a dvěma
zkříženými zlatými dubovými ratolestmi pod ním (Obr. 1). Doplněný černým opisem PRESIDENTI
I REPUBLIKÉS SĚ SHOJIPĚRISÉ tvoří emblém z prezidentovy vlajky jeho oficiální znak. Od roku
1992 používal prezident čtvercovou variantustátnívlajky.
Flaggen, Wappen und Siegel, Anderungen und Ergánzungen, No. 108, 30 (březen 2015). M. Mecacci
v rubrice Bandiere bulletinu Vexilla Notizie No. 27 (září 2015). http://president.al/multimedia/fla-
murii institucionit.png

ANGOLA

José Manuel Erbez informuje o existenci fotografií, dokládajících vlajku prezidenta republiky v po-
době červeného listu s vyobrazením národního emblému (mačeta položená přes část ozubeného kola
a převýšená pěticípou hvězdou, vše žluté) uprostřed. Emblém, známýze státní vlajky Angoly, je na
vlajce jejího prezidenta zavinut do dvou žlutých palmových ratolestí. Autor zprávy současně přikládá
rekonstrukci nejpravděpodobnější podoby vlajky, kterou přetiskujeme (Obr. 2).

Gaceta de Banderas č. 178 (leden 2015), s.1.

BELGIE

Nástup novéhokrále Filipa 21. července 2013 na trůn se odrazil i v přijetí nové královskévlajky,
jejíž podoba je však dlouhodobě stanovena královským dekretem z 21. července 1921 o standartě
krále Alberta I.Jeho aktuálnítext z r. 1936 stanoví, že královskou vlajku Belgie tvořílist v barvě rouge
ponceau s černým štítem nesoucím zlatého Iva s červenou zbrojí a jazykem,štít je převýšen královskou
korunou. V každém rohuvlajky má iniciálu (vládnoucího krále) také převýšenou královskou korunou.
V praxi se používá znak ve zlaté kartuši, od r. 1977 pak barvalistu odpovídá barvě řádové stuhy Leo-
poldova řádu, která se označuje jako violet amarante. Novému králi přísluší monogram sestávající ze
zkřížených písmen F a P za nizozemskou (Filip) a francouzskou (Philippe) variantu svého jména.
Poprvé byla nová královská vlajka (Obr. 3) vidět na králově intronizaci 21. července 2013 v podobě
automobilové standarty, jako námořnívlajka o rozměrech 0,75 x 0,75 m nebo 1,5 x 1,5 m pak na zá-
kladně belgického lodstva v Zeebrugge.

Osobní sdělení Rogera Baerta ze 7.11.2013; Vexilla Italica č. 79 (2014), s. 16; OsobnísděleníMichela
Lupanta z 19.4.2014. Rouge ponceau je označení pro tmavou červeň blízkou šarlachové.

GRUZIE
Při setkání na rotterdamském vexilologickém kongresu v létě 2013 potvrdil Mamuka Gongadze

ze Státní heraldické rady Gruzie, že čtvercová vlajka gruzínského prezidenta jako vrchního velitele
ozbrojenýchsil, o které jsme psali ve Vexilologii č. 167, s. 3279, dosud nebyla schválena k civilnímu
použití. A také na webových stránkách současného prezidenta Margvelašviliho (nastoupil 17. listo-
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padu 2013) se můžemepřesvědčit, že se nadále používá verze z r. 2004, kterou zavedl jeho předchůdce
Saakašvili. Tvoříji bílý list s žerdovým modrým pruhem a bagrationovským znakem uprostřed (Obr.
4). Její popis jsmejiž zveřejnili ve Vexilologii č. 137, pozn. $, s. 2628.

https://www.president.gov.ge/en/PhotoAndVideoGalleries/PhotoGallery?
c=50a=88450i=3%/1

KAZACHSTÁN

Nová podobavlajky prezidenta byla stanovena jeho dekretem č. 414 z 31. října 2012 a poprvé
vztyčena na rezidenci současného prezidenta Nursultána Nazarbajeva dne 1. prosince 2014. Sestává
ze světle modrého obdélníkovéholistu o poměrustran 1:2, jehož barevný odstín odpovídálistu státní
vlajky. Při žerdi se nachází ve zlaté barvě vyšitý národní ornament v podoběsvislého pruhu, zatímco
uprostřed modréhopoleje zlatě provedenýstátní znak Republiky Kazachstán (Obr. 5). Je-li používána
jako prapor, na horním, dolním a vlajícím okraji je doplněna zlatými třásněmi.
Osobní sdělení Viktora Lomancova ze 14.1.2013; DGF-Informationen č. 59 (2013), s. 4.

KENA

Vlajkám keňských prezidentů se v našem volném seriálu věnujeme poměrně často, protože podle
místní tradice si každý nový prezident vybírá svůj vlastní osobní symbol. Stalo se taki 11. března 2013,
kdy nově zvolenýprezident Uhuru Kenyatta předložil návrh své prezidentské vlajkyvýboru, zajišťujícímu
jeho inauguraci do úřadu. Ta proběhla 9. dubna téhož roku a při této příležitosti vydalo ministerstvo
obrany přehled všech dosud používaných symbolů keňských prezidentů od vyhlášení nezávislosti 12.
prosince 1963. To nám také umožňuje zpětně doplnit informace, které jsme o vlajkách přinášeli dříve.
Zakladatel Keňské republikyJomo Kenyatta používal v letech 1963 - 1970 vlajku odpovídající státní
vlajce, na níž byl emblém domorodéhoštítu podloženého dvěma kopími nahrazen kompletním státním
znakem vloženým do černého čtvercovéhopole. Tato vlajka byla doplněna zlatými třásněmi na horním,
vlajícím a dolním okraji (Obr. 6).V r. 1970 ji nahradilmodrou vlajkou,jejíž barva měla symbolizovat
nebe svobody nad Keňou, s červenobílým domorodým štítem, přes který byla položená dvě žlutá kopí,
připomínající, že jméno Jomo znamená ve svahilštině „hořící kopí“; ve vlajícím poli byl pak odvrácený
žlutý kohout z emblému vládnoucí politické strany KANU,který měl zvěstovat nový a šťastný život
(Obr. 7). Obdobné symboly se objevily v září 1978 na zelené vlajce druhého keňského prezidenta Da-
niela arap Moie (1978-2002), o které jsme referovali na začátku našehoseriálu ve Vexilologii č. 62, s.
1240. Když 30. prosince 2002 nastoupil do úřadu třetí keňskýprezidentMwai Kibaki, byla při inauguraci
použita tzv. prozatímní inaugurační vlajka, protože nový prezident pocházející z řad politické opozice
neměl v té době ještě vybrán vlastní symbol (psali jsme o ní ve Vexilologii č. 142, s. 2739). Až později
si vybral bílý list se štítem ze státní vlajky, podloženým dvěma žlutými kopími a ovinutým dvěmazele-
nými olivovými ratolestmi, které měly symbolizovat mír (ten nastal po převzetí úřadu v r. 2002; list je
opět na třech okrajích lemován zlatými třásněmi (Obr. 8). Současná prezidentská vlajka (Obr. 9) byla
veřejnosti představena poprvé na ceremoniálu inaugurace Uhuru Kenyatty na stadionu Moiova mezi-
národního sportovníhostřediska vKasarani uNairobi. Vrchnívelitel ozbrojenýchsil generál Julius Ka-
rangiji vztyčil za zvuků hymnypoté, co ze stožáru sňal vlajku předcházejícího prezidenta Kibakiho a
odevzdal mu ji na znamení ukončení jeho vlády. Uhuru Kenyatta si pro svůj symbol vybral podle otcova
příkladu modrý list s tradičním štítem, přes který jsou přeložena křížem dvě žluto-bílá kopí převázaná
stuhou v národních barvách černé, červené a zelené s bílým vlnitým motivem; ve vlající části přiléhá ke
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štítu bílá, žlutě lemovaná holubice obrácenák vlajícímu okraji.

Historical background of the Kenya's presidential standards, 2013, Ministry of State for Defence
(http://www.mod.go.ke/?page link=presidentialStandards 2013); Uhuru to make choice regarding
flag ensign (http://www.nation.co.ke/News/politics/Uhuru-to-make-choice-regarding-flag-design/-
/1064/1716546/-/index.html)

DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
Renomovanýzdroj informacío vlajkách nejvyšších představitelů - francouzské Album des pavil-

lons nationaux et des margues distinctives vydávané státní Námořní hydrografickou a oceánografic-
kou službou (SHOM)- uvedl ve svém 6. přehledu změn a doplňků z r. 2013 vlajku konžského
prezidenta, která navazuje na novou podobustátní vlajky podle ústavy přijaté 18. února 2006. Prezi-
dentská vlajka byla přijata ve stejném roce, použita při 2. inauguraci prezidenta Josepha Kabily dne
6. prosince 2006 a tvoříji státní vlajka doplněná žlutým nápisem LE PRESIDENTv dolním poli pod
šikmým pruhem (Obr. 10). Je-li používána ve forměpraporu, zdobíji zlaté třásně po třech stranách
listu.

NIZOZEMSKO
Zatímco změna na belgickém trůnu vyústila v zavedení nové varianty královské vlajky, na níž byla

změněnainiciála jména současného krále, nástup dosavadního korunního prince Viléma-Alexandra
na nizozemský trůn 30. dubna 2013 takový následek neměl. Královskávlajka z 27. srpna 1908, o níž
jsme poprvé informovali ve Vexilologii č. 61, s. 1230, se obsahově nezměnila. K drobným změnám
došlo pouze v jejím výtvarném provedení, a to u smyček na konci šňůr, na kterých jsou zavěšeny
trubky v oranžových polích listu, a ve způsobu vázání stuhy velkokříže Vojenského řádu VilémaII.
uprostřed volného modrého kříže (Obr. 11).

http://enwikipedia.org/wiki/File:Changes intheRoyalStandardoftheNetherlands.gif
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Výraznější změnu zaznamenala 22. března 2008 vlajka prezidenta SAE (Obr. 12a), když vláda
schválila po jeho předběžném souhlasu novou podobustátního znaku federace, zavedeného vr. 1971,
který je na prezidentské vlajce. Arabská plachetnice dhow na hrudi zlatého sokola byla nahrazena
motivem státní vlajky ve stříbrném kruhu, doprovázeným sedmi stříbrnými hvězdami na připomínku
sedmi emirátů, spojených ve federaci; také barva nápisu s úředním názvem státu na červené stuze ve
spárech sokola byla ze zlaté změněna nastříbrnou (Obr. 12b). Federální i místní úřady dostaly za
úkol aplikovat nový státní znak na všech dokumentech, razítkách a dalších k tomu určených před-
mětech v obdobíod 1. května do 31. prosince 2008.

Zprávy Erwina Hoheisela z 22.9.2009 a Jana Oskara Engeneho z 24.3.2008 na FOTW s odvoláním
na webovou stránku místního vydání deníku GulfNews vAbu Dhabi z 23.3.2008 (http://www.gulf-
news.com/nation/Government/10199698.html)

SRÍ LANKA
Nový prezident Pallewatte Gamaralalage Maithripala Yapa Sirisena nastoupil úřad 9. ledna 2015.

Jeho nová vlajka (Obr. 13) byla poprvé vztyčena nalevo odstátní vlajky Srí Lanky nad čestnou tribu-
nou při oslavách 67. výročí nezávislosti země 4. února 2015, jak dokládá fotodokumentace na jeho
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webových stránkách. Do té doby používal na oficiálních aktech prezident výhradněstátní vlajku (ve
dvou exemplářích). Na prezidentovu webovou stránku byla informace o jeho symbolu umístěna 9.
února 2015.

https://www.flickr.com/photos/presidentgovlk/16311037568/

ŠPANĚLSKO

Také změna na španělském trůnu 19. června 2014 se promítla do podoby královské standarty,
když nový král Filip VI. zvolil pro list svého praporu a vlajky novou barvu (Obr. 14). Královským de-
kretem z 20. června 2014, který byl o den později publikován v úředním věstníku Boletín Oficial del
Estado, se vrátil k tradiční karmínově červené (rojo carmesí) barvě královských praporů, jež byla v r.

1867 nahrazena fialovým odstínem známým jako morado; tento odstín používal i na svém dosavad-
ním symbolu jako asturský princ. Také podoba královského znaku se změnila, byl z ní vypuštěn čer-
vený burgundský kříž, jařmo a svazek šípů, dosud se odvolávající k frankistické podobě státního znaku.

Jeho štít je nyní pouze ovinut řetězem Řádu zlatého rouna a spočívá na něm královská koruna. Prapor,
zvaný ve španělské terminologii guión, je navíc lemován zlatými třásněmi.

Luis Miguel Arias, Gaceta de Banderas č. 174 z července 2014, s.19.

VANUATU
Informaci o prezidentské vlajce z Vexilologie č. 111, s. 2099 upřesňujeme v tom smyslu, že nej-

později od nástupu prezidenta Johnsona Iolu Abbila Kaniapnina (v úřadu od 2. září 2009 do 2. září
2014) se používá bez úplného červeného lemu, tedy pouze v podoběstátního znaku na zeleném listu
(Obr. 15). Prapor je na třech stranách doplněn zlatými třásněmi.

Osobní sdělení Jense Pattkeho z 24.2.2013 v konferenci FOTW s odkazem na fotodokumentaciz +.

2012 na webové stránce velvyslanectví Vanuatu v Austrálii.

NOVÉ OBECNÍ VLAJKY V ROCE 2015
V roce 2015 bylo vydáno pět rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu Českére-

publiky Jana Hamáčka, kterými bylo uděleno 107 znaků a 121 vlajek celkem 122 obcím (Českému
Rudolci byl udělen pouze znak), z toho čtyřem městysům a šesti městům. Seznam měst, městysů a
obcí, kterým byly vlajky uděleny (v závorkáchje zkratka okresu):

RozZHoDNUTÍČ. 30 ZE DNE S. BŘEZNA 201S

Bělčice (ST), Bošice (PT), Budislav (TA), Bukovník (KT), Česká Kubice (DO), Češov (JC), Číchov
(TR), Dešov (TR), Hejnice (UO), Hodonice (TA), Hroznatín (TR), Nahořany (NA), Němčice
(MB), Pavlovice (BN), Pyšel (TR), Řemíčov (TA), Řitka (PZ), Seletice (NB), Sezemice (MB), Sud-
slava (UO), Tálín (PI), Třebosice (PA), Trhanov (DO), Velký Vřešťov (TU), Vidice (DO), Vracov
(HO), Zlukov (TA)

ROZHODNUTÍČ. 31 ZE DNE 31. BŘEZNA 2015

Tachov (TA)
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Nizozemsko
válečná vlajka čelenová vlajka

1651-1796, 1807-1810, 1813- 1931

pruhy v poměru 1:1: 1 klíny vycházejíz třetin okrajů listu, vrcholy
ve středu listu

služebnívlajka

?-1796, 1807-1810, 1813-

Španělsko
válečná vlajka čelenová vlajka

2:3 1981 dir] 1940

pruhy v poměru 1:2: 1

znak v první třetině délky listu

služebnívlajka

1940 (?)
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VLAJKY NEJVYŠŠÍCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTŮ SVĚTA

Obr. 1 Obr. 2

Obr. 3 Obr. 4

Obr. 5 Obr. 6

Obr. 7
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Obr. 14 Obr. 15
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NOVÝ ZÉLAND (návrh)

*A
OS

NOVÉ VLAJKY ANGLICKÝCH HRABSTVÍ

na"
Surrey Bedfordshire Norfolk

ZÁPADNÍ PANAMA
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ROZHODNUTÍČ. 3$ ZE DNE 15. ČERVNA 2015

Budíškovice (JH), Česká Bělá (HB), Dolní Kralovice (BN), Halámky (JH), Helvíkovice (UO),
Charváty (OL), Jaroměřice (SY), Jeníkov (CR), Klokočov (HB), Kolomuty (MB), Komorovice
(PE), Krhová (VS), Křivsoudov (BN), Kudlovice (UH), Lesná (ZN), Lípa nad Orlicí (RK), Mo-
krosuky (KT), Nejepín (HB), Onšov (PE), Panenský Týnec (LN), Pěčnov (PT), Pleše (JH), Popo-
vičky (PH), Prosíčka (HB), Prusice (PH), Rokytnice nadJizerou (SM), Slavíkovice (TR), Stebno
(UL), Stráž nad Nežárkou (JH), Stříbrná Skalice (PH), Svaté Pole (PB), Svépravice (PE), Tuřany
(CH), Velemín (LT), Všeradov (CR), Záboří (ST)

ROZHODNUTÍČ. 40 ZE DNE 1. ŘÍJNA 2015

Dománovice (KO), Klokočná (PH), Košťany (TP), Křenice (KT), Lešany (BN), Mojné (CK), Pa-
čejov (KT), Přepychy (RK), Radenín (TA), Řepín (ME), Rovečné (ZR), Šumavské Hoštice (PT),
Vranovice (PB)

ROZHODNUTÍČ. 44 ZE DNE 9. PROSINCE 2015

Bílsko u Hořic (JC), Blíževedly (CL), Bořetín (JH), Bříza (LT), Budčeves (JC), Chleny (RK), Cho-
comyšl (DO), Chotusice (KH), Čáslavsko (PE), Čtveřín (LB), Dolní Bělá (PS), Drachkov (ST),
Držkov (JN), Heřmaneč (JH), Horní Krupá (HB), Horní Radslavice (ZR), Jirkov (CV), Karlín
(HO), KarlovaVes (RA), Kojetice (TR), Lažiště (PT), Lhota pod Radčem (RO), Lhota u Příbramě
(PB), Lipovec (BL), Lubné (BO), Mírov (SU), Nebahovy (PT), Netunice (PJ), Pavlov (HB), Polepy
(LT), Přehvozdí (KO), Radenice (ZR), Sedlec (LT), Skořenice (UO), Skvrňov (KO), Stropešín
(TR), Studené (UO), Svídnice (RK), Tatce (KO), Třebnouševes (JC), Tutleky (RK), Úpohlavy
(LT), Vyšehněvice (PA), Žalhostice (LT)

Černobílá a barevná vyobrazenívlajek s jejich oficiálními popisy bude publikováno v další části Ve-
xilologického lexikonu - Vlajky obcí ČR (2015), která vyšla začátkem roku 2016.

PETR EXNER

NOVÉ VLAJKY
NOVÉ VLAJKY ANGLICKÝCH HRABSTVÍ II
Skutečnost, že o zavedení vlajky anglického hrabství a jejím zápisu do vlajkového registru vedeného
Vlajkovým institutem (Flag Institute) nemusí vždy rozhodovat jen volené orgánymístní samosprávy,
ale že můžejít i o tradiční, historicky vydržené symboly, oblíbené v daném regionu, dokládá případ
vlajek následujících tří hrabství.

SURREY
Dne14. září 2014 byla vedle vlajkyNorthamptonshire, o níž jsme pojednali minule", zapsána žluto-
modře šachovanávlajka s listem rozděleným na deset svislých a šest vodorovných střídavě žluto-
modře šachovaných pruhů. Je odvozena od rodového znaku prvního hraběte ze SurreyWilliama de
Warenne, zmiňovaného poprvé u jeho vnuka Johna vr. 1300 a v podobě šachovaného praporu po-
užívaného po několik staletí, byť zcela neoficiálně. Až z kraje léta 2014 se místopředseda Sdružení
britských hrabství Rupert Barnes obrátil na řadu místních orgánů a organizací s návrhem, aby na zá-
kladě výsledků bádání historiků podpořily vztyčení deWarennehovlajky dne 23. července 2014 na
Denhistorických vlajek hrabství poprvé jako vlajky nemetropolitního hrabství Surrey. Této výzvě
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vyhověla řada místních rad a vlajku oficiálně vztyčila, takže - když tento návrh podpořily i další orgány
a společenské organizace v Richmondua dalších místech v Surrey - obrátil se místní občan Danny
Clarke na Flag Institute s návrhem najejí úřední registraci na základějejí místní tradice a zřejmé pod-
pory místního obyvatelstva.* A bylo mu vyhověno.

BEDFORDSHIRE
Také za přijetím vlajky dalšího hrabství stála iniciativa místního rodáka Luke Blackstaffea. Vedl totiž
kampaň za oficiální vlajku hrabství, odvozenouze znaku, který byl Radě hrabství Bedfordshire udělen
teprve r. 1951. Používán byl však často neoficiálně i po jejím zániku v r. 2009, např. jako logo, odznak
či insignie, řadou místních společenských organizací, zejména sportovních. Převedení emblémujiž ne-
existujícího orgánu státní správyv podobě vlajky v symbolcelého hrabstvísi získalo podporu místního
vrchního šerifa (nejvyššího státního úředníka v hrabství) Colina Osborna, jehož souhlas znamenal le-
gitimitu potřebnou pro registraci vlajky. Takže 14. září 2014 byla do rejstříku zapsánai vlajka, jejíž ko-nečná podobase v detailech liší od znaku bývalé rady hrabství — modré a bílé pruhy v žerdovém poli
byly prohozeny, odstín modré barvy je nyní sytější. Dnes ji tedy tvoří list rozdělený natři svislé pruhy
vpoměru šířky 3:2:3 — žluto-červený žerdový, černý prostřední a červeno-žlutý vlající. Oba krajní pruhy
jsou uprostřed přerušeny vlnitým pruhem, odpovídajícím třetině šířky listu, složeným (u žerdi) mo-
drým, bílým, modrým a bílým proužkem, resp. bílým, modrým, bílým a modrým proužkem vevlající
části. Zatímcovlnité pruhy symbolizují řeku Ouse, protékající hrabstvím, ostatní prvky vlajky mají he-
raldické kořeny. Tři bílé lastury hřebenatky v černém poli byly převzaty z rodového znaku Russellů, vé-
vodů z Bedfordu, zatímco červená a žlutá (resp. zlatá) vycházejí ze čtvrceného erbu rodinyBeauchamp,
která hrabství ovládla po dobytí Normany, postavila místní hrad a získala titul hrabat z Bedfordu.?

NORFOLK

Aktivity soukromého badatele — norfolského studenta Dominika Victora Mavericka Smithe — vedly
koficiálnímupřijetí také další anglické místní vlajky, vlajky nemetropolitního hrabství Norfolk. Jako
tradiční místní emblém ji zapsal Flag Institute do rejstříku vlajek Spojeného království rovněž 14.
září 2014. Jde o znakovou vlajku odvozenou od rodového erbu Ralpha (Ranulpha) de Gael, prvního
hraběte z Norfolku (1071-1075), který se — díky své popularitě a oblibě u místního obyvatelstva -
stal základem znaku Rady hrabství, uděleného vr. 1904. Rodový znak de Gaelů je s historií hrabství
spojen po staletí (např. se objevuje na jeho starých mapách ze 17. stol.) a v současnosti v podobně
plamene Norfolk Broads Yacht Club. V úpravě místní heraldické společnosti si tento místní znak
získal podporu řady lokálních společenských organizací, včetně historických. Má se za to, že kosý
hermelínový pruh je odkazem na Bretaň. V ní Ralph (původně de Guader) užíval titulu Lord ofGael
(tj. pán Galů), který přešel do jeho přízviska vAnglii. Hermelín je tradičním prvkem bretaňské sym-
boliky a jeho přesnou podobu pro norfolskou vlajku Dominic Smith konzultoval s britskými kolegy
z Flag Institute.*

JM, JH

Poznámky:
(1) Vexilologie č. 178, s. 3494-3495.
(2) Jason Saber, Recent county flag registrations, Flagmaster č. 154, s.14.
(3) Tamtéž, s. 15.
(4) Tamtéž,s. 16.
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ZÁPADNÍ PANAMA (PANAMA)
Přesně po dvou letech od svého vzniku, vyčleněním z provincie Panama na základě zákona č. 119 ze
dne 30. prosince 2013, zavedla nejnovější panamská provincie vlastní vlajku a znak. Oba symboly
byly poprvé veřejnosti představeny guvernérem distriktu La Chorrera Thomasem Velasguezem při
příležitosti oslav druhého výročí vzniku provincie 30. prosince 2015S ve stejnojmenném hlavním
městě provincie. Na její symboly byla v loňském roce oficiálně vyhlášena veřejná soutěž, které se
zúčastnili umělci ze všech pěti distriktů provincie. Vítězné návrhy byly vybrány odbornou porotou z
celkem 40 zaslaných.

Podle fotografie oficiálně představené kresby vlajky májejí list poměr stran přibližně 3:5 a tvoří
jej tři vodorovné pruhy, žlutý, bílý a žlutý, s žerdovým zeleným klínem s vrcholem ve dvou pětinách
délky listu. V klínu je do oblouku seřazeno pět bílých hvězd. Bílý pruh se zdá být nepatrně užší než
obakrajní žluté pruhy. Podle vyobrazení vlajky na internetových stránkách Panamá América je však
poměr stran vlajkového listu zřetelně 2:3. Symbolika vlajky je vykládánatakto: žluté pruhy symboli-
zují paprsky slunce, bílý pruh mír a jednotu. Zelený klín představuje zeleň úrodných hora vyhlídky
občanů provincie na lepší časy. Hvězdy reprezentují pět distriktů provincie: Arraiján, Capira, Chame,
La Chorrera a San Carlos. Autorem vlajky je Segundo Olivares Becerra z distriktu Capira.

Znak tvoří zlatě lemovaný, zlatým křížem čtvrcenýštít. Vprvním stříbrném poli kosmo rýč, šikmo
podložený krumpáčem, obojí vztyčené a přirozených barev. V druhém hnědém poli zlaté ozubené
kolo s osmi zuby. Třetí světle modré pole znázorňuje zelené mořské pobřeží stmavomodrým mořem
a řekou; z něho vyrůstá zelená hora se dvěma vrcholy, mezi nimiž vychází zlaté slunce. Ve čtvrtém
poli světle hnědá ruka dlaní nahoru a prsty (heraldicky) doleva s hrstí tmavě hnědé zeminy, z níž vy-
růstá zelená rostlina s 11 listy. Ve středu štítu zlatá pečeť s nápisem PROVINCIA DE PANAMÁ
OESTE (Provincie Západní Panama) mezi zkříženými vavřínovými ratolestmi, dole „2013“ V me-
zikruží nahoře opis TRABAJARJUNTOS ES PROGRESO (Společná práce je pokrok). Nad štítem
vedle sebe pět zlatých pěticípých hvězd.Motyka a rýč symbolizují zemědělství, ozubené kolo průmysl,
třetí pole znázorňuje západopanamskou krajinu s mořem a řekami, ruka se zeminoua rostlinou ve
čtvrtém poli má vyjadřovat efektivní využívání zemědělské půdy místními domorodci. Letopočet
2013 připomíná rok vzniku provincie, pět hvězd nad štítem symbolizuje tak jako na vlajce pět distri-
ktů, na které se provincie dále administrativně dělí.Autorem znaku je David Tiffer Rangel z distriktu
La Chorrera.

Vytvoření desáté provincie Západní Panamase promítlo i do státního znaku Panamytím, že nad
harpyji s roztaženýmikřídly byla, k dosavadním devíti zlatým hvězdám seřazeným do oblouku, při-
dána hvězda desátá. Stalo se tak na základě Výkonnéhonařízení (Decreto Ejecutivo) č. 722 ze dne 22.
října 2014, uveřejněném v Úředním věstníku (Gaceta Oficial) Panamské republiky dne 31. října
2014s odkazem na zákon č. 2 z 23. ledna 2012, který stanoví, že státní znak má mít tolik hvězd, kolik
provincií mástát.

JOSEF HUBKA

http://www.tvn-2.com/nacionales/Panama-Oeste-bandera-escudo 04381061887.html
http://www.nexpanama.com/noticias/panama-oeste-ya-tiene-su-escudo-y-su-bandera-oficial-
30320
http://www.panamaamerica.com.pa/provincias/presentan-la-nueva-bandera-y-el-escudo-de-pa-
nama-oeste-1007179
http://www.telemetro.com/nacionales/Decreto-Ejecutivo-estrella-Escudo-
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Nacional0748425975.html
http://www.prensa.com/provincias/Presentan-escudo-bandera-Panama-
Oeste04381061982.html
República de Panamá, Ley 2 de 23 de enero de 2012 (http://www.telemetro.com/nacionales/Ley-
eneroMEDFIL20121101 0001.pdf)
Gaceta Oficial, Ley 119 de 30 de diciembre de 2013 (http://www.telemetro.com/nacionales/Deci-
maProvinciaSancionMEDFIL20131230 0002.pdf)
Decreto Ejecutivo N.o 722 de 22 de octubre de 2014
(https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27655/48780.pdf)
obrázky převzaty z:
http://www.vexilla-mundi.com; http://www.panamaamerica.com; http://simbolospatrios.org

NOVÝ ZÉLAND

Zatímco v sousední Austrálii je debata o změněstátnívlajky již dlouholetým předmětem zájmu ve-
řejnosti, na Novém Zélandu nebyla dosud tak znatelná. Snad zintenzivnění australské diskuse o tomto
tématu v poslední dekádě od 100. výročí vyhlášení dominia vr. 2001 ovlivnilo zvýšený zájem Novo-
zélandanů i o změnujejich symbolu. A proto ve snaze zopakovatjiž potřetí vítězství své politické
strany v nadcházejících parlamentních volbáchslíbil 11. března 2014 premiér John Key uspořádání
referenda o změněstátní vlajky do tří let od svého opětovného zvolení premiérem. A protože se tak
20. září 2014 stalo, začal svůj slib naplňovat. Dne 29. října 2014 oznámil, že vyhlásí nar. 2016 závazné
referendum o tom, zda má země změnit svou státní vlajku. Veřejnou diskusi o podobě případné nové
vlajky, rozhodnou-li tak občané, měl vést poradní panel respektovaných osobností země. „Věřím, že
teďje ten správný okamžik, abyNovozélanďdané posoudili změnu podoby své vlajky tak, aby lépe od-
rážela náš status moderní, nezávislé země“, prohlásil předseda vlády. Všechny politické strany měly
navrhnout zástupce do panelu význačných a respektovaných občanů země, kteří by dohlédli na do-
ručování návrhů nové vlajky, jakož i na právní úpravu dvou referend. V tom prvním, které proběhlo
korespondenčně ve dnech 20. listopadu až 11. prosince 2015, rozhodli voliči za volební účasti 49 %

o vítězném návrhu z modelů, předložených panelem k hlasování. V tom druhém v březnu 2016
budou občané rozhodovat o tom, zda si ponechají dosavadnívlajku nebo za svůj symbol přijmou ví-
těze prvního referenda. I když dosavadní vlajka podle dřívějších prohlášení premiéra Keye symboli-
zuje „koloniální a post-koloniální období, které nenávratně skončilo“ později připustil, že případné
ponechání stávající vlajky je možným výsledkem připravovaného procesu s tím, že posouzení všech
návrhů bude provedenopečlivě, s respektem a bez favorizování změny. Okouzlen úspěchem kanad-
ského pokusu změnit starou koloniální vlajku za nový, moderní model v r. 1964, totiž premiér Key
sice vyhlásil veřejnou soutěž, zcela nedemokraticky ji však předem ovlivnil zveřejněním své osobní
preference. A to se může stát celému procesu přijímání nové vlajky osudným. Již v březnu 2014 se
totiž vyslovil pro černouvlajku se snítkou v zemi oblíbené „stříbrné“ kapradiny podle symboliky při-
jaté mnoha novozélandskými sportovními týmy, včetně ragbistů z „All Blacks“ jejichž úspěchy na
mezinárodním poli přispěly k popularitě kapradiny i doma. Neníproto divu, že politickou nominací
ovlivněný poradní panel odborníků vybral z 10 292 podaných návrhů do vítězné čtyřky, předložené
k prvnímu hlasování, jednak návrh Aloti Kantera z Aucklandu se šikmo položenou snítkou kapradí
na bílo-černém listu v obrácených barvách, jednak dvě verze modelu architekta Kyle Lockwooda,
který sice ve vlající modré části ponechává červené hvězdyJižního kříže ze současnévlajky, v žerďové
části však britský Union Flag nahrazuje opět premiérovou oblíbenou snítkou bílé kapradiny na čer-
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ném, resp. červeném pozadí. Pro vyváženostbyly tyto tři návrhy doplněny černouvlajkou smaorským
symbolem koru (představujícím opět list kapradiny, tentokrát v teprve se rozvíjející fázi), s nímž
přišel Andrew Fyfe zWellingtonu. Protože volba panelu vyvolala odmítavou reakci politické opozice
ido všeho se pletoucích sociálníchsítí, podlehla vláda tlaku veřejnosti a soubor doplnila o pátýmodel,
tzv. Red Peak (červený kopec) — bílá krokev dělící list na černý, červený a modrý trojúhelník -— od
Aarona Dustina, který veřejná nespokojenost s původním výběrem panelu vynesla mezi favority hla-
sování. Nakonec však 15. prosince 2015 vyhlásila vláda vítězem prvního referenda jeden z Lokwo-
odových návrhů, který zveřejňujemev příloze a který se v druhém referendu mezi 3. a 24. březnem
2016 utká o statut státní vlajky; získal podporu 50,53 % hlasujících. Vezmeme-li však v úvahu, že v
zemije stále silná skupina zastánců současnévlajky, kteří se prvního referenda nezúčastnili a ve dru-
hém budou vehementněhájit status guo, a že opozicí podněcovanípřívrženci „červeného kopce“se
budou chtít premiérem favorizovanému modelu pomstít, většina předpovědí nevychází pro vítěze
prvního referenda příznivě. A k žádné změně nedojde!

-JM-

o „
RUZNE

VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO LOUDU
S naším nejznámějším a nejpracovitějším heraldikem jsem se
osobně poprvésetkal čirou náhodouaž v září roku 1989 při
našem obvyklém podzimním pobytu na Šumavě. Byli jsme
tehdy smanželkou ubytováni v Srní ve stejnojmenném hotelu
a shodou okolností jsme se u večeře posadili k jednomustolu
s oněco starší sympatickou manželskou dvojicí. Hovořili jsme
se o Šumavě, její minulosti, sklouzli na historii a na současnou ě
politickou situaci. Během rozhovoru jsme brzy oboustranně Jiří Louda (vlevo) s autorem
zjistili, že naše zkušenosti a názory jsou velice blízké, došlo k|článku 2. května 2010 v Olomouci
vzájemnému představení a údivu, že vlastně máme o sobě
jmenovité povědomí. Při dalších podvečerních setkáních jsme přešli na podrobnější odbornou prob-
lematiku, vzpomínali na našeho společnéhopřítele heraldikaA. F. J. Karlovského, tehdy od roku 1968
v emigraci ve Švýcarsku, a samozřejmě i na nestora české heraldiky Karla Schwarzenberga, který po
roce 1945 Jiřího Loudu zapracovával do české a evropské heraldiky. S tímto knížetem a pečlivým ar-
chivářem rodového archivu jsem kupodivu měl vojenskými orgány povolen písemnýstyk, zatímco o
totéž s Ádou Karlovským (skautem a spolubojovníkem kapitána Nechanskéhoza Pražského povstání
az toho důvodu v padesátých letech politickým vězněm) jsem se přirozeně ani nepokusil, takže kore-
spondenci s ním vedlamoje manželka. Jiří nám nabídl tykání a myslím, že jsme se stali dobrými přáteli,
byli ve stálém písemném styku a průběžně komentovali různé heraldické, vexilologické i další aktuální
problémy. Jako vojenský muzejník jsem měl přirozeně zájem o jeho válečné vzpomínky a zkušenosti.
Shodou okolností jsem ve Vojenském muzeu na Žižkově právě autorsky pracoval na výstavě o vzniku
našich jednotek ve Francii v roce 1939. Soudruzi náčelníci se tehdy snažili, aby to byla jen nevelká
symbolická výstava, kterou ovšem v rámci mírného perestrojkového uvolňování nemohli zamítnout,
a to i proto, že šlo o tzv. “kulaté“ výročí. Nakonec se naopak podařilo výstavu rozšířit v souvislosti s
předáním československo-francouzského praporu z Portelu z roku 1940, které zprostředkoval major
dělostřelectva Tomáš Sedláček (tehdy ovšem ještě degradovanýna vojína, po rehabilitaci to dotáhl na
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generála), kterého Jiří pochopitelně též znal. Od Jiřího jsem se také dozvěděl, že si od srpna 1939 vedl
deník, který později doplnil veselými kresbamia fotografiemi do podoby jakéhosi kalendářového ko-
miksu, a slíbil mi jeho zapůjčení. Já se zaručil, že deník nedám z ruky a vystavím samozřejmě jen foto-
kopie. Pro nás vexilology tento deník dokumentuje, že na počátku války se Jiří Louda věnoval více
státním vlajkám než znakům. Na jeho první stránceje totiž nakreslen jen jediný znak a to velký česko-
slovenský a kolem něj heraldicky šrafovanéstátní vlajky celého světa. Ještě v říjnu 1989 nás manželé
Loudoviv Praze navštívili, přišel listopadový převrat, při němž jsme se průběžně navzájem informovali
o konkrétním vývoji v Olomouci a v Praze. Odté doby jsme se setkávali na různých poradách o státních
symbolech, jak v roce 1990, takv roce 1992, později pak při pravidelných zasedáních heraldické komise
a podvýborupro heraldiku a vexilologii.

O Jiřím Loudovi jako o heraldikovi věnujícímu se městským znakům jsem samozřejmě měl po-
vědomíjiž od poloviny šedesátých let. Co se týče naší státní heraldiky, jsme oba měli, ostatně jako
většina české a slovenské heraldické obce, zcela negativní názor natzv. socialistický pavézovitý znak
z roku 1960. V letech 1968 až 1969 jsme se, podobně jako další heraldici a historici, pokoušeli prob-
lematiku státních symbolů odborně ovlivnit. Jiří tehdy zaregistroval můj článek „Zástavy a prápory
našich národov“v č. 32 Sveta socializmu, které vyšlo 6.srpna 1968 a v němž jsem, u nás vůbec poprvé,
doporučil v rámci uvažované federace společné vyvěšováníčeskoslovenskévlajky v Čecháchs histo-
rickou vlajkou českou, na Slovensku paks trikolorou slovenskou. Jiří pak ještě v roce 1969 napsal do
č. 20 Mladého světa „Rozjímání o českém znaku“, kde nejen zkritizoval soudobý socialistický znak,
ale především podrobně zdůvodnil své návrhy na nutné změny. V následném normalizačním, byťfe-
derálním údobí, však státní symboly České a Slovenské socialistické republiky vůbec nevznikly a od-
borníci jak heraldici, tak vexilologové si při svých schůzkách mohli nanejvýše dovolit tento stav
decentně kritizovat. V této souvislosti je třeba připomenout, že Jiří Louda patřil v roce 1972 k zakla-
datelům našeho klubu, i když se výročních schůzí nezúčastňoval, ale přispíval články do našeho zpra-
vodaje Vexilologie, pro který také upravoval heraldické popisy v rubrice Nové znaky. Jiří na rozdíl od
některých heraldiků chápal odlišnost tvorby vlajek a praporů od tvorby znaků a jeho návrhy vlajek
se vyznačovaly funkční jednoduchostí spojenou s estetickou a výtvarnou kvalitou. Byl přirozeně ovliv-
něn britskou heraldikou, kterousi za války vAnglii důkladně osvojil, cožmu někteří kolegové heraldici
občas předhazovali. Charakteristický a nezaměnitelný byl jeho osobitý heraldický rukopis se zřetelnou
a jednoduchou kresbou, důsledně dodržující všechny heraldické zásady.

Většina našich občanů Jiřího Loudu zná jako autora publikací o městských znacích a autora po-
listopadových návrhů státních znaků a prezidentské vlajky.Vtomto kontextu třeba připomenout jeho
slušnost a skromnost, s kterou po vyzvání nabídl prezidentovi Havlovi vlednu 1990 návrh na federální
znak a znaky národních republik. TypakJoska Skalník překreslil, na přání prezidenta doplnil středním
štítkem moravským a prezentovaljako svůj návrh.Jiří si nejen nestěžoval, ale po letech, když zmizely
původníoriginály návrhů symbolů České republiky, obratem je znovu nakreslil pro parlamentní ar-
chiv, čímž vlastně vznikla unikátní autorská „kopie originálu“

Málokdosi též uvědomuje, že Jiří Louda patřil k typické prvorepublikové vlastenecké generaci,
pro kterou byly demokratické principy a hodnoty Československa samozřejmým celoživotním
ideálem. Narodil se 3. října 1920 v Kutné Hoře, kde v roce 1938 odmaturoval, na podzim se dobro-
volně přihlásil do armády, po Mnichovu byl propuštěn a začal studovat na pražské technice. Počátkem
roku 1939 byl povolán k dělostřelectvu, po zřízení Protektorátu byl opět demobilizován. V červenci
přešel ilegálně hranici do Polska a v Krakověse přihlásil jako dobrovolník na našem konsulátu. Ještě
včervenci na lodi Chrobry odplul z Gdyněs transportem do Francie, kde vstoupil do Cizinecké legie,
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protože v té době ještě neexistovala naše zahraniční armáda. VAlžíru prošel tvrdým pouštním vý-
cvikem. Po vypuknutí války Francouzi splnili slib a československé příslušníky Cizinecké legie pře-
sunuli do Francie, kde vznikl vAgde 1. pěší pluk. Tam absolvoval pěchotní poddůstojnickou školu,
po vzniku S. dělostřeleckého pluku prošel další poddůstojnickou školou a v červnu 1940 byl odeslán
na důstojnickou školu pro dělostřelce v Poitier. Mezitím přešla německá armáda do ofenzívy, obsadila
Paříž a našim aspirantům hrozilo nebezpečízajetí. Dosáhli však přeložení do Tarbes, během něhož
je zastihlo vyhlášení příměří v Bordeaux, kde se jim podařilo nalodit na uhelný parník, s nímž nakonec
přes Gibraltar dopluli do Anglie. Jiří byl zařazen k dělostřelectvu, v roce 1941 byl povolán do para-
desantního výcviku a v září 1942 byl přidělen do výsadku Bronse. Obnovilo semu však zranění kolena
a byl nahrazen, což mu zachránilo život, protože letadlo s touto skupinou bylo nad Německem se-
střeleno a celá posádka zahynula. Vzhledem k trvalému poškození menisku byl převelen ku zpravo-
dajcům a přidělen do Vojenské radiové ústředny, která měla na starosti spojení s domácím odbojem
a výsadky. To mu umožnilo ve služebním volnu studovat britskou heraldiku a navázat styk s College
ofArms v Londýně.

Po návratu do Československa byl vyznamenán Válečným křížem 1939 a Vojenskou záslužnou me-
dailí, zůstal v aktivní službě a po absolvování dělostřeleckého učiliště sloužil v Olomouci v hodnosti
kapitána. Po Únoru 1948 odmítl vstoupit do KSČ a 1. března 1949 byl propuštěn z armády. Již v dubnu
1949 byl zatčen a v rámci tak zvané Akce D byl bez jakéhokoliv soudního procesu utajeně internován
naMírově spolu s několika sty důstojníků a generálů až do května 1950. Po propuštění pracoval krátce
u Státních lesů. Vzhledem ke své kvalifikaci byl posléze přijat do Univerzitní knihovny v Olomouci,
kde se až do důchodu věnoval soupisům prvotisků a starých tisků, rytinám a ovšem i dílům heraldic-
kým, genealogickým a historickým. V době jistého politického uvolňováníbyl v roce 1965 povýšen

namajora. Ve volném čase využil a spojil své jazykové a odborné
znalosti s výtvarným kresebným talentem, a tak vznikla postupně
řada publikací nejprve vydávaných převážně v Anglii, Francii,
Švýcarsku a USA, později i doma v Československu. Do evrop-
ského heraldicko-genealogického povědomívstoupil především
publikací „Lines ofsuccesion“ několikráte vydanou v Londýně v
letech 1981 až 1999. Tvoří ji zevrubnéa přehledné genealogické
tabulky doprovázené erby panovníků jednotlivých evropských

dynastií s průvodním textem spoluautora Michaela Maclagana. Osobně však mělnejvětší radost z vy-
dání rodokmenus erby českých králů, na kterém pracoval pro své potěšení od padesátých let, a vůbec
nepředpokládal, že by vůbec někdy mohlvyjít tiskem. Došlo k tomu až v roce 1996 v impozantním
formátu a váze několika kilogramů. Jeden výtiskJiří Louda daroval i prezidentovi Václavu Havlovi. Po
listopadovém převratu byl vroce 1991 povýšen na plukovníka a v roce 2000 mu byla udělena Medaile
za zásluhy. Nejvyššího uznání se mu pak dostalo příznačně v Olomouci, kdemu Univerzita Palackého
28. června 2006 udělila čestný doktorát za celoživotní heraldické dílo.

Plk.vy. Jiří Louda, Dr.h.c. prožil dlouhý a nelehký život vyplněný úctyhodnou a smysluplnou prací
oceňovanoudříve a více v zahraničí než u nás doma v Československu. Skutečného uznáníse mu do-
stalo až v České republice, pro kterou vytvořil její základní ústavní symboly. Zůstane nám v paměti
nejen jako vynikající heraldik a vlastenec, ale i jako kultivovaný a milý člověk s typickým britským
humorem, se kterým bylo vždy potěšení se setkat a hovořit.

ZBYŠEK SVOBODA
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Dne 10. ledna 2016 ve věku 93 let zemřel dlouholetý člen naší společnosti Ing.
Zdenko G. Alexy. Narodil se 9. září 1922 v Bratislavě. Vojenskou službu absol-
voval v československém vojsku na našem územía ve Velké Británii. V letech
194S až 1947 pracoval na československém velvyslanectví v Bernu a zároveň
studoval na vysoké škole obchodnív Bratislavě a Sankt Gallenu. Poté si doplnil
vzdělání na Karlově univerzitě v Praze a od roku 1949 působil na ministerstvu
zahraničních věcí v Praze. Později pracoval v podnicích zahraničního obchodu,
jako bylo EXICO Bratislava či Omnia. Od roku 1958 se zabýval občanskou a
církevní heraldikou a navrhováním heraldických exlibris. V roce 198S se na
mne obrátil v souvislosti s přípravou 3. svazku díla Ex libris armales : curriculis
vitae adnexis contemporaneorum dearte et scientia armorum bene meritorum, které mu vydávalo
vídeňské nakladatelství Bohlau. V předchozích svazcích vyšla vyobrazení majetnických knižních zna-
ček a životopisy významných heraldiků, kteří se zasloužili i o rozvoj vexilologie (K. Laurla, G. Mattern,
L. Můhlemann, O. Neubecker). Požádal mne, abych mu poskytl svou biografii a bibliografii, a dopo-
ručil další významné vexilology. Vyhověl jsem mu a nabídl členství ve Vexilologickém klubu. To přijal
a v roce 1990 mizaslal text o tom, jak se podílel na přípravě znaku Česko-Slovenské Federace a jak
navrhoval vlajku prezidenta federace (vyšel ve Vexilologii č. 79, s. 1549 až 1554). V té době působil
jako ředitel bratislavské burzy a zastával místo vedoucího protokolu v Úřadu slovenského prezidenta.
Přesto stihl sledovat dění v našem klubu a aktivně se zapojil
do diskuse k vexilologickým pojmům (jeho názor jsme
otiskli ve Vexilologii č. 82, s. 1614 až 1615). Zájem Z. G.

Alexyho o vexilologii potvrdila i jeho účast na vexilologic-
kých kongresech v Curychuv roce 1993 a Varšavě v roce
1995. Na další vexilologický článek pro Vexilologii jsme si
museli počkat až do září 2004. Byl členem heraldické ko-
mise při Ministerstvu vnitra Slovenské republiky, takže jsme
doufali, že napíše článek o symbolech samosprávných krajů
v Slovenské republice. Pro nedostatek času stihl připravit
jen předmluvu (Vexilologie č. 134, s. 2535 až 2536) a po-
pisy a vyobrazení jednotlivých symbolů jsme museli převzít
z Heraldického registru. Na čtenáře Vexilologie nezapom-
něl ani po roce 2007, kdy se mu dostalo do rukou slovenské
periodikum Týždeň s článkem o Milanu Hodžovi. V něm
byla fotografie sálu vyzdobeného pěti „zemskými“praporci.
Podrobil ji vexilologické analýze a výsledkem byljeho po-
slední příspěvek pro Vexilologii (zveřejnili jsme jej ve Vexi-
lologii č. 155, s. 3012 až 3013).

ALEŠ BROŽEK

VEXILOLOGIE č. 179, BŘEZEN 2016
ZPRAVODAJ ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, 0. S.

ISSN; 1211-2615
Adresa: Ing. Jaroslav Martykán,

Matúškova 14/796, 149 00 Praha 4

E-mail: vexilologiewcentrum.cz
Web: www.vexilologie.cz

Výkonný redaktor: Ing. Aleš Brožek

Redakční rada: Ing. Aleš Brožek,

Ing. Petr Exner, Mgr. Pavel Fojtík,

Ing. Petr Holas, Josef Hubka,

Ing. Jaroslav Martykán (předseda),
PhDr. Zbyšek Svoboda

Grafická úprava: Karel Kolman

Výtvarná spolupráce: Ing. Petr Exner,

Josef Hubka

Foto: Ing. Petr Exner, Karol Kállay

Anglické překlady: Ing. Jaroslav Martykán

VEXILOLOGIE NO. 179, MaRcz 2016
Journal of the CzechVexillological Society
Address: Ing. Jaroslav Martykán,

Matúškova 14/796, (CZ-149 00 Praha 4



ALEXANDR NIKODIMOVIČ Basov
SOUČASNÉ VOJENSKÉ NÁMOŘNÍ VLAJKY EVROPSKÝCH ZEMÍI 3499
JAROSLAV MARTYKÁN — PETR EXNER

VLAJKY NEJVYŠŠÍCH PŘEDSTAVITELŮ STÁTŮ SVĚTA, DODATKY A DOPLŇKY VIII 3503
NOVÉ OBECNÍVLAJKY V ROCE 2015 3506
NOVÉ VLAJKY 3511
NOVÉ VLAJKY ANGLICKÝCH HRABSTVÍII 3511
SURREY 3511
BEDFORDSHIRE 3512
NORFOLK 3512
ZÁPADNÍ PANAMA (PANAMA) 3513
NOVÝ ZÉLAND 3514
RŮZNÉ 3515
VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO LOUDU 3S51S

ZA ZDENKEM G. ALEXYM 3518

CONTENTS
ALEKSANDR NIKODIMOVICH Basov
CURRENT NAVAL FLAGS OF EUROPEAN COUNTRIES, PART I 3499
JAROSLAV MARTYKÁN — PETR EXNER

FLAGS OF THE HEADS OF STATES, PART VIII 3503
NEW MUNICIPAL FLAGS IN 2015 3506
NEw FLAGS SDLT

NEW FLAGS OF ENGLISH COUNTIES, PART II 3511
SURREY 3511
BEDFORDSHIRE 3512
NORFOLK 3512
WEST PANAMA (PANAMA) 3513
NEW ZEALAND 3514
VARIA 351S
RECALLING MR. JIŘÍ LOUDA 3515
ZDENKO G. ALExXY DIED 3518

březen 2016 ISSN 1211-2615 č. 179


