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ALEŠ BROŽEK — BOHDAN ZILYNSKYJ

TRADICE PRAŽSKÝCH EMAUZSKÝCH PRAPORŮ

Ti, kdo zavítali 17. prosince 1892 ve večerních hodinách do sálu pražské Svatováclavské záložny,
nebyli zklamáni. Na 1. literárním a hudebním večeru' pořádaném Pražským klubem jako prvnítotiž
vystoupila půvabná, dvaatřicetiletá a tehdy ještě svobodná Hana Kvapilová a procítěně zarecitovala
následující verše:

Zpiti slávou, k chloubě věrným, pokořeným navzdory
pověsili vítězové v chrámě starém prapory,
národ dávno povstal z prachu, který jeho krví zrud,
prapory však Na Slovanechvisí v chrámě doposud.

Visí tam jak charé stíny, které vrhá přešlý věk,
jako z dlouhé vlečky Smrti zachycený útržek,
jako světlem roztrhaných mraků zbytek poslední
nad hlavami, jenž nám leží, než se plně rozední.
Prapory to nejsou více, praporů to dávných cár,
který, jak čas kolem duje, sám se tratí, vetchý, stár,
snad už denje blízko, blízko, kdy se celé rozpadnou
a v zem celou blýskne jitro velkolepou září svou.

Z našich rukou, z našich srdcí vyšlehneta jitřní zář,
vzatmělou loď chrámu vnikne, přeletí i přes oltář,
prapory, jež nad ním visí, mdloby naší znamení,
zmizí jako pohlceny v záře vroucím plameni.
Stráví se a zniknou v prachu dle té sladké pověsti,
zmizí stíny minulosti, poslední vzlyk bolesti,
přes oblohu prostou mraků, vysokou a modravou
nový prapor lepších časů zašumí nám nad hlavou.

Byla to báseň Antonína Klášterského (1866-1938), často označovaného za epigona Jaroslava
Vrchlického. Kdo neslyšeljejí deklamaci, mohl si báseň nazvanou Legenda o starých praporech přečíst
o měsíc později v obrázkovém týdeníku Světozor“ nebo počkat do října 1893, kdy vyšla ve sbírce
Pražské motivy, kam ji A. Klášterský zařadil?

A. Klášterský mohl mít osobní zkušenost s prapory z návštěvy kostela v Emauzích, ale mohl se o
nich také dočíst v mnoha jiných, už dříve vydaných prací, např. v historické povídce Černí Španělé

* Národní Politika ze 17. prosince 1892,s. 3.
* Světozor z 20. ledna 1893,s. 111.
* Sbírku vydala firma Fr. Šimáčka a Legenda o starých praporech byla v ní otištěna na s. 91. Kritika ke sbírce příliš

milosrdná nebyla. Literární Listy z 22. prosince 1893 napsaly, že knihou „Pražské motivy nebyla česká poesie
obohacena; kniha jest plna starých, ošumělých frásí tam, kde autor chce býti vlastenecký, a nepodává takořka
nic nového“
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Václava Beneše (1849-1884), známějšího pod pseudonymem Václav Beneš Třebízský. Ta vyšla ve
Světozoru v roce 1880“* a mimo jiné se v ní psalo: „Slyšíš, ty český lide? — Rozumíš? — Věčně věkův
budou prý tu [v Emauzích - doplnili autoři] viseti praporce bělohorské na tvou potupu, kdykoliv
překročíš práh tohoto kostela, vždycky ti připomenou tvé pokoření, tvé pohanění, tvou bídu, tvé sou-
žení vždycky, na věky!“

Inspirací pro báseň se mohla stát rovněž pověst, kterou zaznamenal známýpražský beletrista Josef
Svátek (1835-1897). Zveřejnil ji ve sbírce Pražské pověsti a legendy vr. 1883 pod názvem „Prapory
v kostele emauském“*. Podle jeho svědectvívisely tehdy v hlavní lodi emauzského chrámu ve dvou
řadách staré prapory umístěné sem z rozkazu císaře a krále FerdinandaIII. na paměť jeho bělohor-
ského vítězství: mělo se jednat právě o prapory ukořistěné poraženým vojskům zimního krále Fri-
dricha Falckého. S ohledem na jejich neodvratné postupné chátrání vzniklo postupně podání
předpovídající, že až se prapory rozpadnou, nastanou v Čechách časy jako před bělohorskoubitvou
avládnout bude král českého původu. Toto proroctví se pokusili urychlit bavorští vojáci v době krátké
vlády vzdorokrále Karla VII., který se v r. 1740 ucházel o český trůn proti nárokům Marie Terezie.
Pražané však prý tehdy zabránili Bavorům ve stržení praporů, protože panovník z wittelsbašské dy-
nastie, vnímané jako cizí, jim nevyhovoval — upřednostnili by prý domácího.

Legendu oživovali spisovatelé i na počátku 20. století, kdy už prapory z kostela zmizely. Marie Bi-
liánová (1862-1941), která psala pod pseudonymem PopelkaBiliánová, vydala spolu s Karlem Cha-
lupou (1864-1904) sbírku staropražských pověstí v letech 1904 a 1905. Také ona zmiňuje císařův
dar a tvrdí, že Ferdinand III. sem dal úmyslně české prapory z Bílé hory, aby Čechovéstále měli před
očima porážku. Autorka vypráví, že osmého listopadu o půlnoci se v emauzském chrámuscházeli
duchové českých pánů, jimž emauzské korouhve náležely. Po půlnoční bohoslužbě,jíž bývá přítomen
zakladatel kláštera Karel IV., je zpívána píseň Svatý Václave a při slovech „rozpomeň se na své plémě“
korouhevníci prapory skloní. Svatý Václav pak osobně ohlašuje lepší budoucnost národa protu chvíli,
kdy se emauzské praporce rozpadnoua zavlají nové. Připojenoje ještě svědectví o tom, že původem
české praporce, které byly zřejmě v menšině, se zachvívaly vždy, když české zemihrozilo nebezpečí,
zatímco praporce odjinud zůstávaly viset nepohnutě. Tak tomuprý bylo např. před svatodušním po-
vstáním roku 1848. Je zjevné, že Biliánová zaznamenala nebo domyslela epičtěji nejrozvinutější verzi
pověsti.

Pověst o praporech v Emauzích neušla pozornosti ani dalšího sběratele pražských pověstí kato-
lického kněze Julia Košnáře (1862-1934), který o ní pojednal v roce 1933 v knize Staropražské pověsti

Nrrí

* Světozor z 2. července 1880, s. (313). Po smrti autora vydal povídku v roce 1885 F. Šimáček jako součást knihy
Pobělohorské elegie. O její oblibě svědčí skutečnost, že v Pobělohorských elegiích vyšla jen do r. 1927 v 10 vy-
dáních, většinou na s. 139-239, a v roce 1886 a 1950 ještě samostatně pod názvem Černí Španělé: historický
román.

S SVÁTEK,Josef. Pražské pověsti a legendy. Praha: Nákladem Jaroslava Pospíšila, 1883. 192 s. Pověst byla otištěna

nas. 89 a dnes je snadno dostupná v reprintech Svátkova díla vydaných v letech 2000 a 2002.
6 BILIÁNOVÁ, Popelka a CHALUPA,Karel, ed. Z tajů pražských pověstí. Praha: P. Kórber, 1904-190$. 2 sv. Le-

gendaje otištěna ve 2. svazku na s. 169-171 pod názvem Praporce v Emauzích.
7? KOŠNÁŘ,Julius. Staropražské pověsti a legendy. Praha: Vincentinum, 1933. 293 s. Naše besídka; č. 11., s. 83.
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gendu o rozpadajících se praporech*, a Magdalenu Wagnerovou (1960-), která emauzské prapory
připomněla v knize o pražských strašidlech v kapitole Emauzskéstíny?.

Ještě před zveřejněním pověstí upozorňovali na přítomnost praporů v emauzském kostele autoři
místopisů. Snad jedním z prvních byl v roce 1797'' piarista Josef František Jaroslav Schaller (1738-
1809). V 19. století se díla o Praze vydávala i mimo území Čech. Rakouský topograf a geografJosef
Adalbert Krickel (1791-1847) publikoval ve Vídni'' přehled pozoruhodností (včetně praporů
v Emauzích), kterých si povšiml při putování po Moravě, Slezsku a Čechách v roce 1832, a prohlídku
těchto praporů doporučoval i anonym těm návštěvníkům Drážďan, kteří plánovali výlet do Prahy,

v díle vydaném v Berlíně'* o dvacet let později.
Z českých autorů „turistických“ průvodcůpatřila v 19. století priorita patrně'* středoškolskému

profesoru Karlu Vladislavu Zapovi (1812-1871). O praporech v emauzském kostele se zmínil jak
v českém vydání průvodce v roce 1835'*, tak ve verzi německé o 13 let později,'* ale také v popisu
Prahy z roku 1868.' Rovněž zvonař Karel Bellman (1820-1893) ve svém nakladatelství vydával nej-
později od roku 1878 průvodce nazvaného Průvodčí po Praze a okolí města'". Konkuroval tak jak
Františku Řivnáčovi (1807-1888), pro něhožsestavoval odr. 1881 průvodce Prahou František Adolf

S RŮT, Pavel. Pražské tajemno. 1. vyd. Praha: Volvox Globator, 1993. ISBN 80-85769-16-6, zmínka nas. 121.
* WAGNEROVÁ, Magdalena. Pražská strašidla a všemožnájiná zjevení. Vyd. 1. Praha: Plot, 2010.
10 Existenci praporů zmínil na s. 83 díla Beschreibung der kóniglichen Haupt und Residenzstadt Prag sammt allen

darinn befindlichen sehenswůrdigen Merkwiůrdigkeiten. Vierter und lezter Band, Die Neustadt, oder das II. Haup-
tviertel der Stadt Prag sammt dem Wischehrad. Prag: gedruckt bey Franz Geržabeck, im St. Galli-Klóster, 1797.

KRICKEL, Adalbert Joseph. Wanderungen durch einen grossen Theil von Můhren, preussisch Schlesien, fast ganz
Běhmen, und einen kleinen Theil von Oesterreich ob und unter der Enns. Wien: A. Pichler, 1834 na s. 127-128.

Dresden und die sáchsische Schweiz. Neuer und zuverlássiger Wegweiser fiůr Reisende nach Dresden und der sách-

U

12.

sisch-běhmischen Schweiz. Mit Berůcksichtigung cines Ausflugs nach der Lausche und dem Oybin bei Zittau wie

nach Prag. Mit einem Plane von Dresden und Kártchen der sáchsischen Schweiz. Berlin: 1853, konkrétněs. 166.
13 Zdá se, že na prapory upozornil dříve než další autor průvodců JUDr. Franz KLUTSCHAK (1814-1886). U

něho to máme doloženo až v r. 1857 na s. 91 v 7. vydání díla Der Fiihrer durch Prag, které bylo údajně z větší

části přepracované, a na s. 63 ve 13. vydáníz r. 1887. Dřívější vydání včetně 1. vyd. z r. 1838 nám bohužel

nebyla dostupná.
14 ZAP, Karel Vladislav. Popsání kr. hlavního města Prahy pro cizince i domácí. V Praze: Josefa vdova Fetterlová,

vedením a nákladem V. Špinky, 1835, na s. 123.

ZAP, Karel Vladislav. Průvodce po Praze: potřebná příruční kniha pro každého, kdo se s pamětnostmi Českého

hlavního města seznámiti chce. V Praze: Bedřich Krečmár, 1848, na s. 169; ZAP, Karel Vladislav. Wegweiser durch

Prag: ein nothwendiges Handbuch fůúr Fremde. Praha: Kretschmar, 1848, na s. 198.

ZAP, Karel Vladislav. Praha: popsání hlavního města království Českého, obsahující jeho dějiny, místopis, umělecké

a archaeologické památky a statistiku. V Praze: Nákladem kněhkupectví: I. L. Kober, 1868, na s. 231.

Průvodčípo Praze a okolí: popsání nejvynikajících památnostíhistorických, budov a ústavů veřejných, okolí Pražského

15

16

17

a dvě hodiny vzdáleného Karlova Týna. V Praze: Karel Bellmann, 1878 s informací o praporech nas. 30 (u 3.

vydání z r. 1882 na s. 33). Podobněi s. 46 vydání v němčině pod názvem Bellmann's Fihrer durch Prag und

Umgebung: nebst einem grossen Stadtplan mit vollstándigem Strassen- und Plátzeverzeichniss, drei Specialplůnen

und einer [sic] Umgebungskarte. 7. Aufl. Prag: Carl Bellmanns Verlag, 1886.
18 Řivnáčův Průvodce po Praze a okolí. V Praze: Nákladem Frant. Řivnáče, 1. vyd. 1881 a 2. vyd. 1885, vždy nas.

63. Rovněž i s. 63 v Řivnáčově průvodci po království Českém. I, Čásťpopisná.
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Borovský (1852-1933), tak i Josefu Richardu Vilímkovi (1860-1938),
Z duchovních spisovatelů lze uvést katolického kněze Františka Ekerta (1845-1902), jenž na pra-

pory upozornil nejprve v Blahověstu““ a poté ve 2. svazku svého církevního místopisu nazvaného Po-
svátná místa královského hlavního města Prahy*'.

Vedle průvodců" zmiňovaly prapory v kostele podobně stručně i pražské adresáře. Podrobnější
faktografická data musíme proto hledat v odborné literatuře o kostele kláštera Na Slovanech - Emau-
zích. Byl založen Karlem IV. po souhlasu papeže Klimenta VI. v roce 1347 a v letech 1348 až 1372
vystavěn pro řád slovanských benediktinů (proto název Na Slovanech). V roce 1636 předal císař Fer-
dinand III. klášter i kostel benediktinům z katalánského kláštera Montserrat. Patrně krátce nato dostali
benediktini prapory ukořistěné českým stavům v bitvě na Bílé hoře v listopadu 1620** a Švédům
v bitvě u bavorského Něrdlingenu v září 1634% a vystavili je v kostele.

Emauzský kostel začal v pobělohorském obdobíplnit svéráznou vojensko-memoriální funkci,?6
posloužil např. nově jako místo pohřbu několika generálů (zejména španělských) z třicetileté války,
proběhlo v něm svěcení vojenských praporů - deset nových praporů si nechal vysvětit 24. června

19 Vilímkův průvodce po Praze a po výstavě. V Praze: Jos. R. Vilímek, 1891, na s. III-47. Podobněi Kafka, Josef,
ed. Illustrovaný průvodce všeobecnou zemskou jubilejní výstavou s průvodcem Prahou. V Praze: Agitační komitét

pro obeslání zemskéjub. výstavy, 1891, na s. 38. Účast na jubilejní výstavě vr. 1891 využili k prohlídce praporů
i mimopražští účastníci, jak dokládá s. 186 knihy Hejtmánek, Ladislav. V milém dychtění: vzpomínky na výpravu
a pobyt malých poutníků z Pošumaví v Praze v době české jubilejní výstavy. V Pardubicích: F. Hoblík, 1892.

0 Blahověst z 25. dubna 1880, s. 181.
" EKERT, František. Posvátná místa král. hl. města Prahy: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i

jiných pomníkůkatolické víry a nábožnosti v hlavním městě království Českého. Svazek 2. V Praze: Dědictví sv. Jana
Nepomuckého, 1884 (dostupnéi jako reprint z r. 1996 na s. 313).
Náš přehled průvodců určitě není vyčerpávající. Prapory také zmínil v roce 1870 odborné komunitě neznámý
Johann Friedrich SCHULZnas. 165 v průvodci Neuester Fiůhrer durch Prag und dessen Umgebungen:fir Fremde

und Einheimische: nebst historischer Erláuterung. V roce konání jubilejní výstavy si nechal Alojs Holub vytisknout

pro každého, kdo o její památkách historických ... chce zvěděti a se poučiti. Ačkoliv měla jen 20 stran, informace o

praporech nebyla chápána jako podružná a dostala se na s. 7.
% Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí Bubenče, Holešovic-Buben, Karlína, Smíchova, Kr.

Vinohradů a Žižkova. Lešer, Václav, ed. V Praze: Nákladem důchodův obce pražské, 1891, na s. 223 je heslo

Památnosti, Emausy: V kostele chovají se švédské prapory z bitvy u Něrdling.
2+ https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitvana B%C3%ADI%C3%A9 ho%C5%99e uvádí, že Češi přišli o 100 pra-

porců, Zdeněk MUNZAR na http://www.vhu.cz/od-legendarni-bitvy-na-bile-hore-uplynulo-39$-let/ do-
konce 130. Podle knihy GEBHARDI, Ludwig Albrecht. Geschichte aller Wendisch-Slavischen Staaten. Halle:

beyJohann Jacob Gebauer, 1797, s. 244 se ukořistěné prapory dostaly do kostela Madonnadella Scala v Římě,

kdejsou dosud. Údaje o počtu ukořistěných praporů se liší. Johann Friedrich WENGv publikaci Die
Schlacht bei Nórdlingen und Belagerung dieser Stadt in den Monaten August und September 1634 (Nordlingen:
1834) nas. 155 uvádí, že Švédové přišli o 300 praporů a kornetů, zatímco Johann Sporschill ve 4. svazku knihy
Geschichte des Enstehens: des Wachsthums und der Grůsse der Ósterreichischen Monarchie (Leipzig: 1844) nas.
638 tvrdí, že Švédovéztratili 170 praporů.

26 Ktomu např. Bohdan CHUDOBA, Španělé na Bílé hoře, Praha 1945 s. 265-266, čiJosef FORBELSKÝ, Španělé,
Říše a Čechy v 16. a 17. století: Osudy generála Baltasara Marradase, Praha 2006, s. 593-595.
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1723 pluk hraběte von Sickingen*".
Údaj z tehdejší doby o počtu praporů umístěných v kostele se ale nedochoval. Novic emauzského

kláštera a pozdější profesor historie i ředitel táborské reálky Václav Křížek (1833-1881) tvrdil v roce
1855 v jednom z nejstarších českých historických časopisů“?, že „počet všech vesměs udávají souvěké
zprávy na tři sta“ a že se malá část praporů dostala do vídeňského kláštera. Švýcarsko-rakouský historik
Friedrich Emanuel von Hurter-Ammann (1787-1865) zřejmě měl přesnější informace. V díle o Fer-
dinandu II.napsal v r. 1864, že Ferdinand věnoval 200 ukořistěných praporů do pražského kostela
astovku poslal do Říma, kde byly umístěny v kostele P. Marie Vítězné, do Madridu a Mnichova. Kří-
žek ve své zprávě pokračoval sdělením, že větší počet praporů přišel nazmar r. 1741 a 1742, když se
Francouzi zmocnili pražského kláštera i kostela a přeměnili je na lazaret. Přitom francouzští vojáci?
strhali zlatem a stříbrem protkané prapory a na místě ponechali jen ty jednoduché a méně cenné.*!
Z nich však většina ztrouchnivěla, takže V. Křížek už jich v roce 1855 napočítal jen dvanáct? a nedo-
kázal rozeznat, které pocházejí z bitvy na Bílé hoře a které od Něrdlingenu.

Pokud lze věřit zprávě, kterou napsal Ferdinand B. Mikovec (1826-1862) po zasedání „archeolo-
gického sboru“a otiskl v „belletristickém týdenníku“ Lumír, v r. 1851 viselo v kostele ještě 1S pra-
porů, z toho 12 pocházelo z bitvy u Něrdlingenu, dva z bitvy u Jankova“* a jeden náležel císařskému
plukovníkovi španělského původu Henriku Paradisovi de la Sage. Autor zprávy polemizoval s názorem
archeologického sboru přenést prapory do Národního muzea. Domníval se, že staré prapory lépe
působí na pozadí gotických kleneb chrámu než v malých muzejních prostorách. Zamlouvalo se mu,
že prapory z bitvy u Jankova jsou zavěšeny naštítu císařského polního maršálka Johanna von Gótz
(1599-1645), který v bitvě padl, a další prapor visí nad Paradisovou hrobkou. Vyjádřil přesvědčení,
že se o restaurování praporů postará opat František Ignác Částka (1801-1885).

V roce 1880 však převzali kostel a klášter benediktinští mniši kongregace sv. Martina, kteří byli

"" Sobotní Pražské Poštovské Noviny z 26. června 1723, s. 1 a Wiener Zeitung z 3. července 1723,s. 7.
8 KŘÍŽEK,V. Staré vojenské prapory v kostele Emauském v Praze, Památky archaeologické a místopisné, 1, 1854-

1855, s. 189.

 HURTER, Friedrich Emanuel von. Geschichte Kaiser Ferdinands II. und seiner Eltern bis zu dessen Krónung in
Frankfurt / Bd. 11. Schaffhausen: Hurter, 1864. 686 s., údaj na s. 209.

" Podobně i BRUNNER, Sebastian. Ein Benediktinerbuch: Geschichte und Beschreibung der bestehenden und An-
fihrung der aufgehobenen Benediktinerstifte in Oesterreich-Ungarn, Deutschland und der Schweiz. Wůrzburg: Leo
Woerl, 1880 nas. 107.

"I Křížkovy informace přetiskl o 15 let později Pražský denník z 30. ledna 1870 nas. 2 a výrazně z něho čerpali článek
Staré vojenské prapory v kostele Emauském, otištěný v Českém světě č. 9-10 z 20. prosince 1907 na s. 243.

** Počet 12 praporů potvrdil i František Ladislav RIEGERs Jakubem MALÝMv6. dílu Slovníku naučného. Praha:
Kober 8% Markgraf, 1867 na s. 813.
Lumír z 10. července 1851, s. 548-549. Článek je signován šifrou M.

*' Tento údaj je nutné brát s rezervou. Pro srovnání lze uvést, že kurátorka vexilologické sbírky ve vojenském
muzeu ve Stockholmu Eva TUREKv článku Prapory a korouhve z bitvy u Jankova ve Sborníku vlastivědných
prací z Podblanicka = 350th anniversary of the battle ofJankov: k 350. výročí bitvy u Jankova, 1645-1995. 35
(1995). Vyd. 1. Benešov: Muzeum okresu Benešov, [1995] připomíná na s. 61, že záměrně nenazvala stať Pra-

pory dobyté v bitvě u Jankova, protože jen zcela výjimečně je o některém praporu z třicetileté války známo,
kde byl dobyt.
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vyhnáni z kláštera vjihoněmeckém Beuronu, a zahájili přestavbu. Prapory byly na určitou dobu sňaty,
ale již v březnu 1881 informovala pražská Bohemia, že se prapory z bitvy u Nordlingenu vrátily do
kostela. V následující době vznikla výše uvedená báseň Klášterského a zdá se, že emauzské prapory
byly tehdy známy opravdu v poměrně velkém rozsahu.

V renovovaném kostele vydržely prapory po jeho opravě už jen 17 let. K překvapení veřejnosti je
převor P. Odilo Wolff (1849-1928) věnoval počátkem dubna 1898% do vojenského muzea ve Vídni.
Člen sboru obecních starších v Praze Ing. Jan Kaftan (1841-1909) upozornil na chybějící prapory 3.

května 1898 prezidium magistrátu a to si vyžádalo od převora vyjádření. Dozvědělo se, že se na klášter
obrátilo kuratorium vídeňského vojenského muzea s žádostí o předání praporů, k čemuž následně
došlo se souhlasem císaře“*, Mělo se jednat o deset praporů“?, ale výčet otištěný v Politik“a v příloze
úředního věstníku" uváděl jen jeden švédský prapor pěchoty, tři německéa tři francouzské prapory
jezdectva, jeden francouzský prapor, jednu standartu neznámého původu a zbytky několika dalších
polních znamení.

Pět let nato zveřejnil archivář emauzského kláštera, benediktin Leander Helmling (1863-1929)
na s. 40 svých stručných dějin kostela a kláštera** seznam praporů předaných do Vídně. Navíc zpo-
chybnil Mikovcovu zprávu, že vr. 1851 v Emauzích viselo 15 praporů. Po bílení kostela, k němuž
došlo vr. 1846, mělo být už jen dvanáct praporů znovu upevněno nad chórem před hlavním oltářem.

Ve vojenském muzeu ve Vídni prapory z Prahy přečkaly útrapy 1.i 2. světové války. Jak nám sdělil
náměstek ředitele muzea Christoph Hatschek“), ve stálé expozici si návštěvníci mohou prohlédnout
standartu pocházející patrně z Francie (inv. č. 1898/22/225-69) a švédský prapor regimentu plukov-
níka Monro či Munro (inv. č. 1898/22/224-167) pocházející patrně od Noerdlingenu. Ostatní
emauzské prapory jsou uloženy v depozitářích.

Jak je patrné, případ praporů, které byly umístěny zhruba 250 let v emauzském klášterním kostele,
je velmi bohatě dokumentován“**. K dispozici máme desítky zpráv různého rozsahu i čtenářského ur-
čení, otištěných v češtině i němčině. V případě emauzských praporců se jedná o snad nejzajímavější
vexilologickou tradici spojenou s pražským prostředím. Pro někoho byly prapory jednou z mnoha

*% Bohemia z 21. března 1882,s. 6.
36 V drobné zprávě Časopisu Společnosti přátel starožitností českoslovanských, 2, 1894, s. 29-30, uvedl Edvard ŠIN-

DELÁŘ,že „staré praporce v Emauzském kostele měly donedávna mladší sice, ale dobrý pendant ve vojen-
ských praporech ... vJičíně, tj. v tamním děkanském chrámu, kde byly umístěny v počtu čtrnácti vr. 1811.

* Politik z 9. dubna 1898, s. 3.

Národní Listy z 5. července 1898, s. 2, Politik z 5. července 1898, s. 3, Věstník obecní Královského hlavního města

Prahy z 15. července 1898, s. 44.
Deutsche Zeitung Bohemia z 23. listopadu 1919 s. 13 však psal o dvanácti.

140 Politik z 5. ledna 1899,s. 4.
4 Verordnungsblatt fůr das k. u. k. Heer vom Jahre 1899, Beiblatt č. 3 (1900),s. 2.
1% HELMLING,Leander. Emaus: kurzgefasste Geschichte und Beschreibung der Kirche und des Klosters. Prag: J.G.

Calve, 1903. 162 s.
4% E-mail A. Brožkovi z 22. prosince 2015.
++ V nejnovějším sborníku sestaveném Klárou Benešovskou a Kateřinou Kubínovou a nazvaném Emauzy: bene-

diktinský klášter Na Slovanechv srdci Prahy (Praha: Academia, 2007. 404 s. ISBN 978-80-200-1533-4) věnoval

Pavel Štěpánek této záležitosti na s. 141 jen stručnou zmínku v souvislosti s předáním kláštera španělským
„černým mnichůmýv roce 1635.



VEXILOLOGIE č. 180 3525

pražských turistických atrakcí, pro jiné součástí nejen bolestně prožívaného traumatu bělohorské po-
rážky, ale i zdrojem naděje v její budoucí překonání. Pokud by praporce zůstaly v emauzském klášteře
dodnes, jistě by už podobné emoce nevzbuzovaly.
Autoři děkují doc. PhDr. Zdeňku Hojdovi, CSc., za podnětná upozornění.

ADRESY AUTORŮ:

ING. ALEŠ BROŽEK, KEPLEROVA 34, 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM, BROZEK(DSVKUL.CZ

PHDR. BOHDAN ZILYNSKYJ, PH.D., PETRŽÍLKOVA 44, 158 00 PRAHA 5, Z.BOoHDAN(O SEZNAM.CZ

Fotografie interiéru kostela z 90. let 19. století
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SUMMARY

Probably the most interesting Czech vexillological legend and its reflection in Bohemian literature and

press since the 18th century is dealt in a great detail in this article. According to many records, several

old banners were displayed in the church of the Emmaus cloister for around 250 years after a defeat of
the Czech rebellion in 1620 near Bílá hora (Battle of White Mountain) when the winner Ferdinand

III allegedly ordered to hang the seized trophies of the defeated protestant armies into this church brin-

ging disgrace on Czech people. Due to their inevitable gradual decay a prophecy among the Czechs

emerged about return of the king of Czech origin after the humiliated banners wouldfall into pieces de-

finitively. However, the prior of the cloister owned by the German monksfrom 1880 decided to donate

old banners to the military museum in Vienna in April 1898. Two of them are still exhibited in the col-

lections of the museum whilst remaining ten banners were given to the depository and practically were

unattainable for both researchers and visitors of the museum.

STANISLAV KASÍK

LITOMĚŘICKÁ VLAJKA

Představitelé města Litoměřice se v roce 1993 rozhodli zavést a řádně konstituovat vlajku města'.
Záměrem bylo nahradit dosavadní vlajku tvořenou dvěma vodorovnými pruhy, modrým a žlutým?,

vlajkou „červenobílou se znakem města“. Dne 21. září 1993 pověřila kulturní komise archiváře PhDr.

Jana Smetanu a PhDr. Jindřicha Tomase, aby vypracovali odborný posudek. Výsledkem jejich rešerše

bylo konstatování, že modro-žlutá kombinace městského praporu či vlajky má staré kořeny.
Dokladovali to zprávou ze schůze městského zastupitelstva z 12.října 1895, kdy tehdejší starosta

Alois Funke sdělil, že na základě výzkumu městského archiváře PhDr. Wenzela Katzerowskyho byla na-

lezena zpráva z roku 1611. V ní se uvádělo, že při příležitosti příjezdu císaře Matyáše do Prahy vyslali li-

toměřičtí měšťané k jeho uvítání své vyslance společně se dvěma jízdními praporečníky, kteří nesli

standarty v barvách modro-zlatých (resp. modro-žlutých). S modro-žlutými praporky byli účastni zá-

stupci města slavnosti při korunovaci Ferdinanda V. v Praze v roce 1838. Podobně 13. září 1895, kdy do

Litoměřic přijel místodržící hrabě Thun, bylo město vyzdobeno modro-žlutými barvami“.

Předkladatelé rešerše měli uvedené skutečnosti, které jsou nepochybně autentické, za průkazné

přo potvrzení historické podoby městské vlajky v kombinaci modro-žluté. Na základě tohoto kon-

statování kulturní komise městského úřadu doporučila, aby zůstala modro-žlutá vlajka v užívání.

Z období po roce 1895 jsou známy novinové zprávy o různých litoměřických událostech, při nichž

byla užita vlajková výzdoba. Ing. Aleš Brožek provedl zevrubnou excerpci článků z deníků a časopisů

z Čech a Moravy“ a našel ve vztahu k Litoměřicím několik záznamů se zmínkou o „městských bar-

váchýči užívání vexilologických objektů. První záznam je v Prager Tagblatt*, který referuje o návštěvě

! Do dubna 2004 užíván termín „prapor“
2 LIŠKA, Karela MUCHA,Ludvík. Klíč k naším městům. 1. vyd. Praha: Práce, 1979, vyobrazenív příloze Vlajky,

dále jen LIŠKA-MUCHA.
3 Kronika města Litoměřic, rok 1993, s. 10.
+ BROŽEK, Aleš. Vyvěšování praporů v městských barvách v českých zemích před vznikem Československa. Ve-

xilologie č. 177 (2015), s. 3467-3477; dále jen BROŽEK. Vexilologie č. 177.
S Prager Tagblatt ze dne 2. 8. 1896 (s. 12) píše o „...alten Leitmeritzer Stadtfarben, blaue und gelbe Streifen“.



VEXILOLOGIE č. 180 3527

ministra zemědělství v Litoměřicích a o výzdobě radnice prapory v rakouských, německých a v lito-
měřických městských barvách - tedy o modrém a žlutém pruhu na listu praporu. Zajímavé jsou i zá-
znamy, které zmiňují litoměřické „městské barvy“ po vzniku Československa“. Poměrně často o nich
referovaly noviny Bohemia. Při líčení oslav 700 let Litoměřic, které proběhly v červnu 1927, upozor-
nily, že na radnici musel viset vedle městské vlajky prapor ve státních barvách". V říjnu 1933 zmínily
rozhodnutí města o položení věnce se stuhami v městských barvách modré a žluté ve Vídni“ a v čer-
venci 1934 neušla jejich pozornosti modrožlutá výzdoba?u příležitosti Spolkových slavností („Bun-
desfest“). Nepochybně se díky uvedeným událostem vytvářela tradice, která byla opakovaně
obnovovánaa zřejmě i potvrzována doklady nalézanými v městském archivu.

Neoficiální městský prapor, užívaný v Litoměřicích ještě v posledním desetiletí 20. století, měl
podobulistu tvořeného dvěma vodorovnými pruhy, modrým a žlutým. V roce 1979 byla uvedená
skutečnost krátce konstatována v publikaci o české komunální symbolice'? s poznámkou, že barvy
litoměřického městského praporu nejsou odvozeny od městského znaku. Tento fakt byl téměř o půl
století dříve předmětem polemického článku s názvem „Ještě k otázce praporů“, uveřejněném v Li-
toměřických listech ze dne 9. července 1932.

Pisatel reagoval na shodně zaměřený článek v německy psaném Leitmeritzer Zeitung nazvaný
„Zur Flaggenfrage“. Nejmenovanýčeský autor vyčítal představitelům německé části litoměřických
obyvatel, že nemají zájem otevřít diskusi o barvách městského praporu, a vinil je z toho, že si zvolili
nové městské barvy modrou a žlutou. Ptal se: „Kde to vzali, kde mají povolení?“ a dodal: „Všichni
víme, že barvy městských praporů a vlajek se řídí barvami městských znaků a všichni také ten krásný
městský znak známe. Jest to bílý — český lev vyrůstající z bílého cimbuří v červeném poli“ I když jsem
nedokázal v Leitmeritzer Zeitung nalézt zmiňovanýčlánek, přesto z dikce reagujícího českého pisatele
vyplývá, že modro-žlutá kombinace pro městskou vlajku byla v českém prostředí Litoměřic vnímána
jako barevná kombinace, které je nakloněna především německáčást obyvatel a nikoliv česká.

Odvozování barev městského praporu od barevnosti městského znaku bylo známoa praktikováno
již v 15. století. Potvrzuje to například znakové privilegium císaře Fridricha III. z 9. června 1475 pro
Staré Město Pražské, potvrzené v nezměněné podobě Vladislavem Jagellonským dne 18. dubna
1477". Obě listiny jsou opatřeny miniaturou vyobrazující potvrzený městský znak, položený na ko-
rouhvi, tvořené třemi vodorovnýmipruhy, červeným, žlutým a bílým, korektně odvozenýmiod ba-
revnosti znaku. Podobně ve znakovém privilegiu téhož krále pro město Ústí nad Labem z 12. února
1476 je potvrzený znak položen na korouhev, jejíž barevnost je odvozena od znaku"*. Z letopisů města
Louny vyplývá potvrzení uvedené zvyklosti v zápisu z roku 1594, kdy byly nakupoványlátky na vý-

Za poskytnutícitací dokumentujících užití litoměřických praporů a barev při pěti různých událostech v letech
1920 až 1936 děkuje autor A. Brožkovi.
Bohemia ze 7. června 1927, s. 5.

“ Bohemia ze 7. října 1933, s. 5.
9

7

Bohemia z 1. července 1934, s. 4.
10 LIŠKA-MUCHA,s. 139.
1 HRDLIČKA, Jakub. Pražská heraldika, znaky měst, cechů a měšťanů. Praha, b. d. v., s. 27-28.
1* HIEKE, Wenzela HORCICKA, Adalbert, ed. Urkundenbuch der Stadt Aussig bis zum Jahre 1526. Prag, 1896,

s. 127; NOVÝ, Rostislav: Počátky znaků českých měst. Sborník archivních prací, roč. XXVI/2. Praha 1976,s.
392-393.

R
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robu stanů pro městskou hotovost — barevnost modrá a bílá byla odvozena od městského znaku.
Z popsané tradice odvozování městských vexilologických symbolů od znaků se nakonec utvořilo

pravidlo. V případě Litoměřic však nebylo dodrženo a podoba praporu v modro-žlutém provedení
vznikla jinak a byla fakticky nekorektní. Je zřejmé, že inspiračním zdrojem byly archivní záznamy o

podobách vexilologických symbolů užitých litoměřickým poselstvem k uvítání českého krále Matyáše

vroce 1611. Podle mého soudu nemuselo při uvítání Matyáše, stejně jako v roce 1838 při korunovaci
Ferdinanda V, nutnějít o barvy užívané městem,ale s ohledem na význam události o barvy kurtoazní.
Litoměřická poselstva byla vybavena symboly, které mohou být vnímány jako odvozené od symboliky
habsburské.

Zde lze nalézat srovnání se zprávami'* o různobarevných korouhvích a praporech, pod kterými
se shromažďovali pražští měšťané podle příslušnosti k jednotlivým městům. Pro barevnost „histo-
rické“ vlajky Starého Města Pražského nelze považovat za určující, že staroměstštívítali císaře pod
černo-žlutými prapory, které byly fakticky císařské a vexilologicky správně odvozené od císařského
erbu. Staroměstská korouhev byla od roku 147$ červeno-žluto-bílá. Shodně by bylo možné nalézat

vysvětlení pro bílo-červené vlajky, odvozené od erbu českého krále, kterým vítaný císař také byl, a

zároveň i pro vlajky modro-žluté jako odvozené od erbu zvaného „starorakouský“, užívaného rakou-

skýmiarcivévody a zároveň vnímaného jako erb sv. Leopolda (Leopold III. z Babenbergu, markrabě
rakouský), patrona Rakouska'*.

Zdá se být zřejmé, že současné odborné vexilologické bádání by se mohlo zaměřit na skutečnost

používání terminologického sousloví „městské barvy“a jejich vztah ke skutečným městským vlajkám
a praporům. Je otázkou k řešení, zda lze obojí ztotožnit, resp. zda jde o významový rozdíl. Rozpor
mezi barevností městského znaku a „městských barev“lze pozorovati jinde než v Litoměřicích, např.
ve Dvoře Králové.

Prapor (vlajka), tvořený dvěma vodorovnými pruhy, modrým a žlutým, či opačně, je nebo byl
užíván několika dalšími městy. Protože těmito městy byly například Chrudim, Jindřichův Hradec,
Frýdek-Místek, Strakonice, Benešov u Prahy, Písek, pražská část Vyšehrad, Osečná, Teplice, Lovosice
atd. (řada z vyjmenovaných měst využila možnosti zákona o obecním zřízení z roku 1990 a májiž
jiné a řádně konstituované vlajky), nemůže platit slyšené, že jde o barvy typické pro města ležící u
Labe. Neplatí to přinejmenším pro města ležící při Labi v Čechách.

V roce 2001 začali představitelé města Litoměřice znovu zvažovat možnost řádného konstituování
městského praporu. Představa o jeho podobě počítala se dvěma vodorovnýmipruhy, bílým a červe-

ným, a s městským znakem uprostřed listu. Motivací k tak radikální změně „tradičního“ městského

vexilologického symbolu byla krom jiného také skutečnost, že v sousedních Lovosicích byl používán
stejný modro-žlutý prapor. Zde však v souladu s barevností historického městského znaku. Zároveň
však bylo zřejmé, že představa o podobě nového městského praporu v Litoměřicích nebyla v souladu

s pravidly stanovenými v roce 1991 vexilologickou skupinou Heraldické komise České národní rady.
Jedním z nich byla nemožnost vytvářet městské a obecní prapory užitím znaku ve štítu na listu pra-

poru. Jiné pravidlo sdělovalo, že nelze schválit podobu praporu,kterýjiž byl užíván jiným subjektem.
To nutně vedlo k úvahám o řešení litoměřického městského praporu, který by byl v souladu se sta-

13 LŮŽEK,Břetislav, ed. Letopisy města Luna Jana Mojžíše z roku 1784. Praha 1970.
1“ BROŽEK. Vexilologie č. 177, s. 3467-3468.
15 Bylto modrýštíts pěti (2, 2, 1) zlatými orlicemi, jak se uvádí v knize GALL, Franz, Ósterreichische Wappenkunde.

Wien —- Kóln 1977.
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novenými pravidly a které platily pro schvalovací proces i v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako kontinuálního nástupce Heraldické komise ČNR.

Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání konaném dne 23. srpna 2001 schválilo podobu
praporu podle mého návrhu. V říjnu 2001 byla podána žádost do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR o řádné konstituování městského praporu. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii dne 12. prosince
2001 předložený návrh praporu schválil a doporučil předsedovi Poslanecké sněmovny jeho udělení
městu. Zároveň stanovil odborný popis: Červený list, na dolním okraji bílý kvádrovaný zubatý pruh
široký polovinu šířky listu, ze kterého vyrůstá český lev. Bílý pruh má devět obdélníkových zubů a
osm mezer. Zuby jsou vysoké jednu desetinu šířky listu a široké jednu dvanáctinu délky listu, krajní
zuby mají poloviční šířku jako všechny mezery. Pod lvem otevřená brána s vytaženou mříží a s ote-
vřenýmivraty, oboje žluté, závěsy černé. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Předseda Poslanecké sně-
movny udělil městu Litoměřice prapor dne 25. února 2002 na základě svého rozhodnutíč. 98 ze dne
31. ledna 2002.
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SUMMARY

The North-Bohemian town of Litoměřice (Leitmeritz in German) verifiably displayed its traditional
municipal flag in blue over yellow horizontal stripes since 1611. Therefore, an attempt to change it in
1993 was refused as the traditional flag was proved by credible archival documents discovered by his-
torians. Officially, the blue-yellow flag was used within both the period of the First republic (the 1920s-
1930s) and even unofficially still in the 1990s. However, this flag had to face a strong criticism during
its display in Czechoslovakia because its colours did not correspond to those of the municipal arms re-
cordedin the beginning ofthe 15th century already, i.e. red and white (defacto Czech national colours),
and was (on that account) preferred by the prevailing German citizens of Litoměřice. The author of
this article assumes that the deputation of Litoměřice welcoming the arrival of Emperor Mathias to
Praguein 1611, just as another one attending the coronation ofEmperor Ferdinand V in 1838, did not
use municipal but “courtesy colours" they should be regarded as tribute the Habsburg symbols. After
all, traditional flags of several more towns were made in those colours not corresponding to the colours
of the relevant municipal arms. In 2001, the town hall officials reassessed their decision from 1993 and
proposed to adopt a white-red flag with the arms in its centre. As this shape would not comply the ve-
xillological rules applied by the Parliamentary Sub-committee for heraldry and vexillology. The Speaker
of the House ofDeputies approved a definitive appearance of the municipalflag derivedfrom the mu-
nicipal arms (see cover) and modeled by Stanislav Kasík on 31 January 2002.
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SOUČASNÉ VOJENSKÉ NÁMOŘNÍ VLAJKY EVROPSKÝCH
ZEMÍ(II)

FRANCIE
válečná vlajka čelenová vlajka

2:3 2:3

pruhy v poměru 30 : 33: 37 pruhy v poměru 30 : 33 : 37

služebnívlajka

ASE 1853
pruhy v poměru 20 : 20 : 60

ITÁLIE
válečná vlajka čelenová vlajka

hh 1947 (2012) b 1947 (2012)

pruhy v poměru 1:1: 1

v roce 2012 byla modifikována kresba námořní koruny a figur znaku

služebnívlajka

pruhy v poměru 1 : 1: 2, znak otočen k žerdi
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LITOMĚŘICKÁ VLAJKA

LITOMĚŘICE(16112) LITOMĚŘICE(2002)

DAR AL-KUTI (STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA)

A
DAR AL-KUTI (SAR) LOGONE (ČAD)

ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO PLAVBU NA RÝNĚ (CCNR)

CCNR(1963) CCNR(2015)
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ALEXANDER NIKODIMOvVvIČ Basov
SOUČASNÉ VOJENSKÉ NÁMOŘNÍ VLAJKY EVROPSKÝCH

ZEMÍ II
FRANCIE

Počátky vlajky francouzského válečného lodstvaje třeba hledat ve vzrušené době pozdního léta
roku 1790 v přístavním městě Brest. Námořníci na vojenských lodích potřebovali vyvěsit vlajky s bar-
vami národní kokardy, a tak 19. října 1790 začalo projednávání této potřeby v Národním shromáždění
ajiž 24. října téhož roku bylo přijato rozhodnutí, podle něhož byla královská vlajka (Francie vté době
ještě byla královstvím) doplněna kantonem s červeným, bílým a modrým svislým pruhem, který se
zároveň stal čelenovou vlajkou. Ale s rozložením barev nebyli spokojeni všichni. Člen Výboru veřej-
ného blaha Jean-Bon Saint-André, do jehož pravomoci spadalo námořní loďstvo, nejednou prohlásil:
„Nedovolme, aby barva tyranie utlačovala barvy svobody!“ Následkem toho bylo 15. února 1794 při-
jato rozhodnutí, podle kterého byl u žerdi modrý pruh a u vlajícího okraje pruh červený. Tak se pruhy
rozložily na celé ploše listu, který měl poměršířky k délce 2 : 3. O dva dny později, 17. února 1794,
byly tyto vlajky vztyčeny na lodích oceánské eskadry. Čelenová vlajka měla stejný vzhled a služební
vlajka nesla barvy ve stejném pořadí. O něco později, 20. května 1794, se rozhodnutím konventu ná-
mořní vlajka stává i vlajkou státní (poprvé v historii světa). Zpočátku měly všechny pruhystejnou
šířku, ale ukázalo se, že vlajce za bezvětří dominuje modrá barva, a tak 17. května 1853 bylo rozhod-
nuto, že modrá barva na námořních (nikoliv státních) vlajkách bude zabírat 30 procent délky listu,
bílá 33 procent a červená 37 procent. Na služebnívlajce byl poměr modré, bílé a červené 20 : 20:
60. A právě takovými zůstávají čelenová vlajka, služební vlajka a válečná vlajka dosud. V průběhu
času však podoba vlajek reagovala na historické události. V roce 1947 některé lodě vojenského ná-
mořnictva, které za 2. světové války byly součástí Svobodné Francie nebo byly na počest takových
lodí pojmenovány, vyvěšovaly čestnou čelenovou vlajku. Byla jí čelenovávlajka přijatá 22. října 1943
(třetí v pořadí, předchozívlajky byly přijaty v letech 1940 a 1941) tvořená modro-červeným listem
s bílým kosočtvercem dotýkajícím se středů okrajů listu, ve kterém byl umístěn červený lotrinský
kříž (poněkud podobnýkříži Johanky z Arku). Druhým případem byla tradice, že čím déle sloužila
loď na moři, tím delší mohla vyvěšovatslužební vlajku, a důsledkem toho tak na některých lodích
dosahovala značné délky.

ITALIE
Ve snaze využít touhy po sjednocení Itálie sardinský král Karel Albert podporovaný kancléřem

Cavourem v březnu 1848, na začátku první (neúspěšné) války s Rakouskem, stanovil válečnouvlajkou
Sardinie list o poměru stran 2 : 3, tvořený třemisvislými pruhy, zeleným, bílým a červeným, s koru-
novaným znakem savojské dynastie uprostřed bílého pruhu. Volba této vlajky nebyla náhodná. Právě
pod takovými vlajkami*) (pochopitelně bez královských symbolů) vletech 1835 - 1836 pluly ve vo-
dách Atlantiku tři vojenské lodě revolucionářů. Vlajka, na jejíž podobu měla vliv francouzská triko-
lora, se stala symbolem sjednocení Itálie a tu se král rozhodl použít pro své politické cíle.
Ke sjednoceníItálie došlo roku 1861 za panování syna Karla Alberta, Viktora Emanuela II., který se
stal prvním italským králem. Záhy na to, 17. března 1861, se vlajky vojenského námořnictva Sardinie
staly vlajkamicelého italského loďstva. Svůj vzhled si zachovaly až do 9. listopadu 1947, kdy vláda
Italské republiky vzniklé v roce 1946 stanovila novou válečnou a čelenovouvlajku i služební vlajku.
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Nalodích byly vztyčeny 30. listopadu. Na válečné vlajce došlo k výměně znaku, který nyní obsahoval
čtvrcenýštít se znaky námořních republik Apeninského poloostrova — Benátek, Janova, Pisy a Amalfi.
Štít byl korunován námořní korunou. Vlajka se v detailech liší od obchodnívlajky — ta neobsahuje
korunua lev drží v tlapách otevřenou knihu s písmeny P. T. M. E. M. (Pax Tibi Marce Evangelista
Meus). Na válečné vlajce benátský lev přední tlapou přidržuje zavřenou knihu a v druhé drží meč,
protože jaký mír může být v době války? Nebyl to úplně nový znak, objevil se již v době Mussoliniho
fašistického režimu, ale tehdy byl uprostřed savojský štít mezi liktorskými svazky (fasces). Čtvercová
čelenová vlajka opakuje symbolyze štítu válečnévlajky a služebnívlajku tvoří plamen se třemi svislými
pruhy, zeleným, bílým a červeným, se znakem z válečnévlajky v bílém pruhu.

*) Vlajka byla zavedena v severníItálii již v letech 1797 až 1802 jako vlajka tzv. Cisalpinské republiky a pod ní pluly
lodě s revolucionáři Mladé Itálie na pomoc jihoamerickým bojovníkům proti španělské koloniální nadvládě.
(pozn. red.)
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Z RUŠTINY PŘELOŽIL, ILUSTRACEMI OPATŘIL A K OTIŠTĚNÍ VE VEXILOLOGII PŘIPRAVIL ING. PETR EXNER

SUMMARY

The naval flags of France and Italy have been dealt in this part of our series. As for the former“s war
ensign, the National Assembly of then Kingdom ofFrance decided on 24 October 1790 to complete the
white royal flag with a canton bearing three vertical stripes of red, white, and blue in order to place the
revolutionary cockade on the old flag. The canton itself became the jack of the French navy. However,
some revolutionaries were not satisfied with this solution and a new war ensign was defined on 16 Fe-
bruary 1794 - a blue vertical stripe at the hoist and a red one in the fly. In such mode, the stripes were
arranged along the entire surface of theflag, the width to length ratio ofwhich was 2:3. The flag on the

bowsprit was identical and the masthead pennant had those colours in the same seguence. From the

very beginning, the stripes were of the same width but it was amended later. As the blue colour domi-
nated theflag when it was hoisted in calm, the ratio of colour stripes on navalflags was changed on 17
May 1853 as follows — blue 30 %, white 33 % and red 37 %. The colours of French tricolour were ar-
ranged in ratio 20:20:60 on the masthead pennant. All present naval flags of France remain in these

proportions. The current war ensign ofItaly originates in that of Sardinia from March 1848 as ordered
by King Charles Albert. It was inspired by the French republican tricolour and consisted of three vertical
stripes in green, white and red charged with the crowned shield ofthe Savoy dynasty “s arms. After Italy
unified in 1861, the navalflags of Sardinia became symbols of the Italian fleet, too. They retained their
appearance until 9 November 1947 when new war ensign, jack and masthead pennant were established
by the newly born Republic ofItaly. The war ensign bears a new emblem with a guartered shield showing
arms offour maritime republic ofthe Apennine peninsula — Venice, Genova, Pisa and Amalfi; the shield
is crowned by a naval coronet. The sguare jack repeats the symbolsfrom the war ensign and the mast-
head pennant represents a streamer with three vertical stripes ofgreen, white and red charged with the
emblem from the war ensign in the middle stripe.



3534 VEXILOLOGIE č. 180

NOVÉ VLAJKY
DAR AL-KUTI (STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA)

Středoafrická republika prožívá v posledních pěti letech těžké období. Když byl vlednu 2011 v prav-
děpodobně zmanipulovaných volbáchjiž potřetí zvolen prezidentem Francois Bozizé, který zemi vládl
tvrdou rukou od r. 2003, stala se situace politické opozice neúnosnou. Bozizé sice uzavřel 13. června
2011 příměří s Konventem vlastenců pro spravedlnost a mír (CPJP), což byla poslední povstalecká
skupina, operující v zemi od r. 2008. Vláda je však nedodržovala a práva opozice soustavně popírala.
Opozice se proto v r. 2012 spojila v povstalecké hnutí koalice čtyř protivládních hnutí zvané Aliance
Séléka (v domorodém jazyce sango to znamená dohoda), rekrutující se převážně z ostrakizované mus-
limské menšiny na severovýchodě země, kterou v téměř výlučně křesťanské zemitvoříasi 15 % obyva-
telstva. Příslušníci hnutí Séléka obsadili v prosinci 2012 nejméně 10 měst na severu a ve středníčásti
zeměa postupovali na hlavní město. Když USAiFrancie odmítly prezidentovy žádosti o vojenský zásah
a Africká uniejej tlačila do jednánís rebely, došlo 11. ledna 2013 k uzavření příměří, jakož i k násled-
némuvytvoření vlády národní jednoty s Aliancí. Ta však pod záminkou, že Bozizé neplní podmínky
dohody o příměří, po dvou měsících z vlády vystoupila a 23. března 2013 vstoupila do Bangui. Násle-
dující den prezident uprchl a předák Séléky Michel Am-Mandroko Djotodia se prohlásil novým prezi-
dentem, rozpustil parlamenti vládu a pozastavil platnost ústavy. Dne 13. dubna 2013 byla ze zástupců
Séléky, svrženého režimu i občanské společnosti vytvořena Národní přechodná rada, která na 18 měsíců
zvolila prozatímním prezidentem Djotodiu a 18. července 2013 schválila prozatímní ústavu. Leč pří-
slušníci Séléka s podporou žoldáků z Čadu a Súdánu začali terorizovat místní křesťanské obyvatelstvo,
které následně vytvořilo místní domobranu anti-balaka (často překládané jako anti-mačeta, ale pochází
z pouličního slangu anti balles a ti laka, kde laka znamená Kalašnikov AK-47) a původněpolitický kon-
flikt se začal měnit na náboženský. Po vlně kritiky násilí v září 2013 první muslimský prezident Stře-
doafrické republiky Djotodia formálně jednotky Seléka rozpustil a kvůli sektářskému násilí navrhl
mírové rozhovory s předáky křesťanských milicí. Aby zabránila další eskalaci konfliktu, vyslala Francie
v prosinci 2013 do země vojenské jednotky a RB OSN zároveň schválila africkou misi MISCA,která
sev dubnu 2014 změnila na misi OSN MINUSCA. Na doporučení summitu okolních zemí spojených
do sdružení ECCASprezident 10. ledna 2014 odstoupil a opustil zemi. O deset dní později byla zvolena
prozatímní prezidentka Catherine Samba-Panzaa ustavena prozatímní vláda. Ta dostala za úkolpřipravit
novou ústavu a do konce r. 2015 uspořádat svobodnévolby.

V červenci 2014 se bojovníci Séléky - na základě dohodyo příměří s milicemi anti-balaka, pode-
psané 24. července v Brazzaville - stáhli z hlavního města a měli prohlásit, že se vzdávají ideje na roz-
dělení země na muslimský sever a křesťanský jih. V západníčásti státu u hranic s Kamerunem se sice
situace zklidnila, nejsložitější zůstávala v diamantonosném kraji na severovýchoděstátu v okolí města
Kaga-Bandoro. Tam 30. ledna 2014 muslimové vytvořili secesionistické Hnutí za nezávislost severu
Střední Afriky (MINCA), usilující o vytvoření nezávislého a svrchovanéhostátu v severních oblastech
republiky. V červenci 2014 se také bývalá Séléka změnila v politické hnutí- Lidovou frontu za obnovu
Střední Afriky (FPRC). Předsedou byra FPRCse stal bývalý prezident Michel Djotodia, kterému
byl umožněn návrat do země, a prvním místopředsedou Noureddine Adam. Ten podepsal ve městě
Birao v severovýchodním cípu země dne 14. srpna 2014 rozhodnutí č. 002/14 vyhlašující vytvoření
novéhostátu na severovýchodě Středoafrické republiky odvolávaje se na Všeobecnou deklaracilid-
ských práv a právo na sebeurčení. Podle článku 1 Rozhodnutí se jedná o sekulární, svobodný a svrcho-
vanýstát s názvem Stát Dar al-Kuti (État de Dar el Kouti). Adam se viditelně inspiroval muslimským
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sultanátem Dar-al-Kuti, který se rozkládal na území současné Středoafrické republiky v letech cca

1830-1912. Jeho sultán Muhammad as-Senússi přijal r. 1897 francouzský protektorát, v němž samo-
správa trvala až do smrti sultána 12. ledna 1911. V sultanátu se používala vlajka s bílým lemem, prav-
děpodobně červená nebo zelená (viz fotografie). S ohledem na to, že název Dar al-Kuti znamená v
místním arabském dialektu "zalesněná země", lze mít za to, že list vlajky byl spíše zelený. Po začlenění
sultanátu do kolonie Ubangi-Šari-Čad r. 1910 mělo jeho územístatut départementu, po r. 1946 pak
autonomního okresu se sídlem v N'Délé. Když na dny 13. a 14. prosince 2015 vyhlásila prozatímní
vláda referendum o ústavě, která neodpovídala požadavkům muslimům z FRPC a najejímž základě

se měly 27. prosince konat prezidentské a parlamentní volby, rozhodl se Noureddine Adam konat.

Ještě v průběhu referenda, 14. prosince 2015, vyhlásil ve městě Kaga-Bandoro tzv. Republiku Logone
(Républigue du Logone), později deklarovanou jako Republiku Dar al-Kuti (Républigue du Dar El

Kouti). Jak prohlásil jeho mluvčí Maouloud Moussa, "muslimové jsou marginalizováni... sever byl
ústřední vládou zcela zanedbán, nemámetady žádné silnice, žádné nemocnice, žádné školy." I když
původním cílem rebelů bylo získání autonomie a později i úplné samostatnosti a sám Adam nejdříve
hrozil násilím těm, kteří se zúčastní hlasování v referendu, o několik dní později vyjádřil plnou pod-

poru demokratickému procesu v zemi. Autonomní republika používá vlajku, která byla vyvěšena v
hlavním městě prefektury Bamingui-Bangoran N'Délé, kde Xi seš moe:
chtěli povstalci předat deklaraci samostatnosti zde sídlící misi
OSN MINUSCA,ale její příslušníciji odmítli a vlajku odstranili.

Vlajka má tři vodorovné pruhy, žlutý, černý s černou bíle lemo-

vanou hvězdoua zelený (viz obrazová příloha). Žlutá znamená
zlato severu, zelená úrodnost půdy a černá znamená opuštění
oblasti centrální vládou v Bangui. Hvězda symbolizuje sebe-
určení obyvatel severu a jejich právo na nezávislost. Podle před-
stav rebelů má autonomie zahrnovat severovýchod Středoafrické republiky, byť Kaga-Bandoro leží
téměřv jejím středu a řeka Logone, podle níž se republika původně jmenovala, protéká jižní části
Čadu u hranic s Kamerunem, kde se podle ní nazývají dvě prefektury (East Logone a West Logone).

Stejně se podle řeky Logone jmenovala oblast Čadu, tvořená pěti jižními prefekturami, která se v po-
lovině devadesátých let 20. století snažila o vytvoření separatistické republiky, vedla permanentní
odpor proti čadské vládě a používala jako svou vlajku tři vodorovné pruhy, černý, žlutý a červený.

PETR EXNER

http://www.lanouvellecentrafrigue.org/2015/12/15/centrafric-nourredine-adam-sets-up-the-repu-
blic-of-the-dar-el-kuti/
http://www.lanouvellecentrafrigue.info/2015/12/1S/exclu-centrafrigue-nourredine-adam-proclame-
la-republigue-du-dar-el-kuti/
http://www.iir.cz/list/mezinarodni-politika-5-2015
http://www.alwihdainfo.com/Creation-de-ETAT-DE a12323.html
http://zpravy.idnes.cz/lidr-muslimskych-rebelu-ve-stredoafricke-republice-vyhlasil-vlastni-stat-1to-
/zahranicni.aspx?*e=A151215 200953 zahranicnikha
http://www.crwflags.com/fotw/flags/tdarmov.html
http://allafrica.com/stories/2015121700SS.html
https://www.youtube.com/watch?v=aNCKfVe4jSo
http://allafrica.com/stories/201512160334.html
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ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO PLAVBU NA RÝNĚ

Ústřední komise pro plavbu na Rýně (The Central Commission for Navigation on the Rhine,
CCNR)je mezinárodní oganizace, jejímž úkolem je podporovat evropskou prosperitu zajištěním vy-
soké úrovně bezpečnosti plavby po řece Rýn a ochranu okolní přírody. Je považována za nejstarší
dosud fungující mezinárodní organizaci. Její založení bylo výsledkem jednání Vídeňského kongresu
z roku 1815, kde bylo dohodnuto odstranit cca 200 mýtných stanic na Rýně a byla ustanovenainsti-
tuce, jež měla za úkol vypracovat pravidla pro plavbu v povodí Rýna. Později též došlo ke zrušení
práva některých měst pro omezování plavby a byla zaručena svoboda plavby až k otevřenému moři.
Ustavující zasedání proběhlo 15. srpna 1816 v Mohuči. Zde byla také v roce 1831 podepsána první
konvence stanovující společné zásady pro plavbu na Rýně. V roce 1861 bylo sídlo komise přeneseno
do Mannheimua v roce 1920 na základě Versaillské smlouvy do Štrasburku. Během 2. světové války
byl sekretariát přenesen do Grenoblu. Nynísídlí v Rýnském paláci na štrasburském Náměstí republiky
a vletech 2016-2017 komisi předsedá Švýcarsko.

Členy komise jsou Německo, Belgie, Francie, Nizozemía Švýcarsko. Mezi světovými válkamibyla
od roku 1919 do roku 1935 členem i Itálie. Velká Británie byla členem komise od roku 1919 až do
roku 1993. Po 2. světové válce byly členy komise do roku 1961 i Spojené státy z titulu spojenecké
okupační mocnosti, zatímco poražené Německose vrátilo do komise v roce 1950.

Nyníplatná konvence byla podpsána pěti členy komise a Velkou Británií (jako pozorovatelem)
ve Štrasburku 20. listopadu 1963. V platnost vstoupila 14. dubna 1967. Komise spolupracuje s dalšími
plavebními komisemi Evropy — dunajskou, moselskou a pravidelné kontakty má i s komisí sávskou.

Při příležitosti dvoustého výročí založení byla vytvořena nová vizuální identita CCNR. Jejím
ústředním prvkem je kotva symbolizující svobodu plavby na Rýně a pět hvězd představujících členské
státy komise. Tato symbolika se projevila i v nové vlajce CCNR.

Původní vlajka komise byla světle modrá se čtyřmi modrými pruhy v dolní polovině listu. V horní
polovině listu bylo šest žlutých hvězd uspořádaných do šestiúhelníku a přes modré pruhy v dolní po-
lovině listu byla položenažlutá kotva.

Nová vlajka má jednodušší vzhled. Tvoří ji modrýlist s bílou kotvou uprostřed, dole provázenou
pěti žlutými hvězdami.

PETR EXNER

http://www.ccr-zkr.org/
http://www.ccr-zkr.org/files/documents/cpresse/cp201S501en.pdf
http://www.crwflags.com/fotw/flags/int-ccnr.html

VEXILOLOGICKÁ LITERATURA
Řemesla v pořádku: historie profesního sdružování pražských řemeslníků od středověku po

současnost. [autorka textů, výběr obrazového materiálu Martina Lehmannová]. [Praha] : Muzeum
hlavního města Prahy, 2014. 221 s. : barev. il., portréty, faksim. ISBN:978-80-85394-97-9 (brož.)

Muzeum hlavního města Prahy se připojilo ktrendu posledního desetiletí, v němž došlo k oživení
zájmu o řemesla a jejich historii. Má přitom z čeho vycházet. Vlastní totiž unikátní sbírku 600 ce-
chovních předmětů,jež je co do velikosti největší v České republice. Jak dokládá fotografie z let 1900
až 1902 umístěná v recenzované publikaci, mnohýmiz nich se pyšnilo v té době v jednom ze sálů
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muzea Na Poříčí. Nedávno je přemístilo z depozitářů do zámeckého areálu Ctěnice a uspořádalo
z nich výstavu zajímavou i pro vexilology. V pianu nobile, které obývali původní majitelé, jsou od 28.
května 2014kvidění nejen holby, kalichy, konvice, džbány, vývěsní a pohřebníštíty, pokladny, peče-
tidla a ferule, ale též cechovní korouhve. Pro ty, kteří se do Ctěnic nedostanou, nebo kteřísi chtějí
nevšední zážitek z návštěvy expozice stále připomínat, je určen výpravný katalog. Ve stručnosti se
vněm jeho autorka Martina Lehmannová zabývá historií profesního sdružování pražských řemeslníků
od středověku po současnost. Připomíná, že kromě pražského kurátora Jana Diviše, jenž začal zpra-
covávat cechovní sbírky, a tedy i prapory, v osmdesátých letech minuléhostoletí, se o totéž úspěšně
pokusila v tomto století Karin Pátrová v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem.
Škoda že při citování mého článku o výrobcích praporů Trenkwaldech otištěného ve Sborníku z 5.

ČNVK přehlédla článek Martina Myšičky o cechovních korouhvích v mosteckém muzeu.Jinak z po-
hledu vexilologického bibliografa jsou citace kompletní (obsahují však překlep ve jménu autora to-
hoto sdělenía v příjmení Josefa Hráského), autorce neunikla ani důležitá stať Marcely Šášinkové o
cechovních a spolkových praporech ve sbírkách Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Z pub-
likace se dozvíme, kdo další zhotovoval pražské cechovní prapory, a to jak o Johannu Gottfriedu
Auerbachovi, jehož práce na torzu korouhve cechu řezníků z r. 1730 byla rozpoznána teprve v roce
2013, taki Františku Xaveru Procházkovi (korouhev cechu zahradníků z r. 1795) a Martinu Perském
(korouhev cechu vinařů z roku 1791). Díky dokumentům uloženým vArchivu hlavního města Prahy
můžeme do publikace připsat k informacím o praporu Spolku ku podporování řezníků a uzenářů
v Praze-Dejvicích z roku 1934, že pochází ze známédílny Josefa Neškudly v Jablonném nad Orlicí.
Přínos této publikace pro vexilology spočívá nejen v přehledném textu, ale především v kvalitních

fotografiích 22 korouhví a praporů. Doufejme, že se publikace stane vzorem pro další muzea, která
ochraňují cechovní a spolkové předměty v Čechách a na Moravě, a že se brzy dočkáme podobného
díla i z jiné paměťové instituce.

Aleš Brožek

RUZNE
PROBLEMATIKA SVISLÉHO VYVĚŠOVÁNÍ ČESKÉ STÁTNÍ VLAJKY

Zákon č. 352 ze dne 18. září 2001 o užívání státních symbolů České republiky... v $ 9b) stanovuje,
že „při svislém umístěníje při čelním pohledu na objekt, na němžje státní vlajka umístěna, bílá barva
vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů, ..“. Nehovoří se tu o „vyvěšení“ ale jen o „umístění“, pro-
tože zákonodárce zřejmě měl hlavně na mysli použití vlajky k výzdobě vnitřních prostor budov, jejich
vnějších stěn nebo slavnostních tribun. Zákon ale nezná pojem korouhev, což je základní důvod, proč
se vyvěšování státních vlajek v podobě korouhví nedoporučuje. Zákon ovšem zároveň umožňuje po-
užívat tzv. napodobeninu státnívlajky, což je list v podoběstátnívlajky, ale s odlišným poměrem šířky
a délky listu než je 2 : 3. Pokud tuto napodobeninu použijeme ve svislém umístění a vyvěsíme pomocí
ráhna na stožár, tak vlastně vytvoříme jakousi dekorativní napodobeninu státního symbolu v podobě
korouhve. Ta se ovšem typologicky liší od vlajky právě tím, že list je upevněn na pohyblivém ráhnu,
které může být příčné, křížové, či kolmé, někdy dokoncei dvojité.

Důvodů, pro které nedoporučujeme vyvěšovat, vztyčovat a vůbec používat naši státní vlajku v po-
době korouhve (někdy též označované jako vyvěšení na výšku), je mnoho. Jsou historicko-teoretické
i praktické. Zatímco účelem a smyslem vlajky je vlát a identifikovat plavidlo, budovu, pevnost, či státní
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hranici apod., tak korouhve byly a jsou užívány jako nesené symbolypři církevních slavnostech, pro-
cesích, poutích a mezitím jsou trvale ukládány v kostelích, chrámech či depozitářích. Právě svislá
konstrukcejejich listů umožňuje stálou zřetelnost vyobrazenía nápisů na nich vyšitých či namalova-
ných. Listy jsou proto opatřeny ráhny a těžkýmitřapci na dolním okraji listu, aby i ve větru byl jejich
obsah pro diváky čitelný.

Vyvěšovánístátních barev v podobě korouhví mělo v minulosti i jistý národně-politický podtext.
Právě na Slovensku, kde ostatně mezi státní symboly korouhev dodnes oficiálně patří, se pod vlivem
církve místo československých vlajek většinou používaly právě korouhve. Obdobně tomuje dodnes
v Německu, především ve vnitrozemských spolkových zemích, kde se navíc korouhve nadbytečně
doplňují zemskými či komunálními znaky a používají hlavně k dekoraci veřejných prostor při různých
slavnostech a akcích. Vyvěšování státních a městských symbolů v podobě korouhví se u nás ovšem
praktikovalo již před rokem 1918 a spolu s vyvěšováním městských barev, at již v podobě korouhví
či praporů bylo v našem pohraničí v údobí 1918 až 1938 projevem německého nacionalismu.I proto
se v úředním tisku „Státnívlajka a prapory při slavnostní výzdobě soukromé“ vydaném ministerstvem
vnitra v roce 1946, s.16 jednoznačněo státnívlajce praví : „Nesmí býti upevněna na dřevěné či kovové
tyči v podobě korouhve, cožplatí i o praporu ve státních barvách“

Dalším problémem je správné vyvěšení „státní vlajky v podobě korouhve“na stožár. List korouhve
totiž musí být přichycen na ráhno opatřené na koncích trojúhelníkovým lankovým závěsem,který
se přivazuje či zachycuje na oko vztyčovacího stožárovéhoči žerdového lanka. Pokudje bezvětří a
list svisle a klidněvisí, je správná orientace korouhve dána stožárem či žerdí, které jsou za listem. Při
jakémkoliv závanu větru se však poloha listu přirozeně mění a občanési stěžují, že korouhev byla vy-
věšena nesprávně. Při směrově se měnícím větru navíc běžně dochází k nepravidelnémuvlání korouhve

akjejímu zamotání nejen do lanek, ale i kolem vrcholu stožáru, což se velice obtížně napravuje, pro-
dražuje provoz a působí navíc neesteticky a neprofesionálně.

V posledních letech se u nás objevuje snaha napodobovat zahraničí a libovolně vyvěšovat firemní
vlajky, praporce, korouhve a vývěsky na nejrůzněji konstruované stožáry či žerdě. Pokudje jejich úče-
lem upozornit na příslušnou firmu a její výrobky, nelze formu jejich vyvěšováníurčovatči stanovovat.
Jakmile jsou však kombinoványse státními symboly, je nezbytné dodržovat příslušná zákonná usta-
novenío jejich způsobu užívání.

Nelze proto vyvěšovat českou státní vlajku jako korouhev na různé kovové konstrukce, ať již v po-
době pevných či pohyblivých kolmých ráhen či dokonce rámů, do nichž jsou textilní listy napnuty.
Z výsostného státního symbolu by se tak stala pouhá dekorace, navíc na úrovní firemních reklamních
a propagačních log.

Základním metodickým důvodem pro nepoužívání„českých státních korouhví“je, že při této tech-
nologické praxi vyvěšování nelze na základě zákona stanovit správné umístění barevných polí listu.
Polohapolí se totiž mění podle toho, zda pozorovatel je před instalovanou korouhví, či za ní. Obdobně
při vyvěšení na kolmém pohyblivém ráhnua při jeho následném volném pohybu působením větru
se orientace korouhve neustále mění. Stejně tak je nevhodné vyvěšovat v podobě korouhvívlajky jiných
států se znaky či emblémy, jejichž poloha není vždy jednoznačně stanovena. Dojde-li přece jen k jejich
dekoračnímu svislému umístění, například na stěnu, pak je třeba dodržet stejná pravidla jako při vy-
věšení napodobeninyčeskéstátní vlajky.

Pokud majitel objektu chce zdůraznit svůj vztah k České republice, dalším státům či Ev-

ropské unii, je optimálním řešením státní vlajky vyvěsit samostatně a dominantně dle stano-
vených zákonných pravidel a pohledově je oddělit od nejrůznějších firemních, reklamních a
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propagačních vlajek, korouhví a vývěsek, které pak lze dekorativně instalovat s pomocí výše uve-
dených nejrůznějších konstrukcí, jinak pro vlajky státní zcela nevhodných.

PHDR. ZBYŠEK SVOBODA

In compliance with their domestic habits, mainly German owners of Czech companies often ask their
management to hoist the house and otherflags infront of their headguarters vertically, i.e. in the shape
ofgonfalon. However, the private houseflags are often displayed together with the nationalflags of Cze-
chia and the relatedforeign country. Conseguently, the company managers push theflag makers to ma-
nufacture also Czech national flags in breach with Czech legal regulations. The author summarizes
both historical-theoretical and practical arguments for opposing such reguirements. While sense of the
flag is to fly and to identify a vessel, a building, a fortress and/or state borders in such a manner, the
gonfalon is used as a carried symbol in various church celebrations, processions, wakes etc. and their
vertical construction enables better distinctness of the ecclesiastical pictures and inscriptions embroide-
red. Unlike in Germany or Slovakia where gonfalon is one of the defined form of the National flag now,
any display of the national flag in form of a gonfalon in Czechia has not been permitted since 1946.
Moreover, when the gonfalon is hoisted on the flagpoleit is practically impossible to secure continually
the right position of the stripes as stipulated in the law, i.e. the white stripe to the left and the red stripe
to the right from the observer“s view. According to the direction of wind, their position is changing all
the time and any fixing of the flag to the pole in form of various movable perpendicular gaffs or even
frameworks is not allowed.

ZEMŘEL ANDRZEJ BONASEWICZ
Dne 21.ledna 2016 zemřel ve Varšavě ve věku 85 let prof. dr. An-
drzej Bonasewicz, emeritní profesor geografie na Varšavské uni-
verzitě. Narodil se r. 1930 ve Vilnu. Specializoval se na
hospodářský zeměpis a demografii zemí Latinské Ameriky. Byl
jedním z průkopníků polské vexilologie, jakož i autorem známé
knihy „Godla i flagi $wiata“ (Znaky a vlajky světa), vydané v r.
1970. O vlajkách a znacích ostatně psal do různých časopisů. A.
Bonasewiczbyl zakládajícím členem Polské vexilologické společ-
nosti a patřil od samého počátku jeho existence k vůbec prvním
zahraničním spolupracovníkům československého Vexilologic-
kého klubu. Po pohřebních obřadech byla urna s popelem An-
drzeje Bonasewicze 29. ledna 2016 uložena na varšavském
hřbitově „Na Woli“ S profesorem Bonasewiczem se tam přišla rozloučit početná skupina smutečních
hostí — rodina, přátelé, geografové a také delegace polských vexilologů, k jejichž kondolencise při-
pojují jejich čeští kolegové. Čest jeho památce!

JERZY WRONA
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PADESÁT LET NIZOZEMSKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
Před 50 lety, 16. března 1966, vznikla nejstarší vexilologická společnost na světě. V době, kdy se utvá-

řel náš Vexilologický klub, měla Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde (NVvV), jak se jmenovala,
za sebou už pětileté působení. Každý měsíc dostávalijejí členové zpravodaj Vexilla Nostra (VN). Chtěli
jsme se jím inspirovat, ale byl nám nedostupný. Jako jednatel klubu a redaktor Vexilologie jsem proto
požádal 19. září 1972 Klaese Sierksmu o zasílání zpravodaje. Kl. Sierksma totiž jako prezident nadace
Stichting voor Banistiek en Heraldiek (SBH) měsíčník pro pro NVvV vydával. Brzy zareagoval, slíbil
Vexillu Nostru posílat, ale na oplátku žádal vexilologické publikace ze socialistických států. Poté, co
dostal Svobodovo Vexilologické názvosloví, vypravil balíček se 14 čísly VN z let 1971 a 1972. Jako ty-
picky šetrný Holanďan (ve skutečnosti však byl fríské národnosti), odstranil z nich obálky, aby poštovné
bylo nižší. Přes absenci obálek nás zpravodaj zaujal množstvím krátkých zpráv o vexilologickém dění
v Nizozemíi zahraničí. Dokonce hned v prosincovém čísle roku 1972 přinesl informaci o ustavení Ve-

xilologického klubu a jeho záměrech, což nás potěšilo. V dubnu 1973 však byly přetištěny ve VN infor-
maceo aktivitách jednotlivých členů výboru, které jsem neprozřetelně v jednom z dopisů zmínil a to
nás poněkud vyděsilo. Musel jsem taktně upozornit Kl. Sierksmu, že by nám takové údaje mohly uškodit,
pokud by se Vexilla Nostra dostala do rukou zaměstnancůjistých státních institucí, které nás v té době
sledovaly. V následujícím roce začal chystat Kl. Sierksma 6. mezinárodní vexilologický kongres. Nedo-
kázal pochopit, proč se ho nikdo z český vexilologů nezúčastnil, poté co navštívil československé vel-

vyslanectví a dostal ujištění, že nic nebrání československé účasti. Velvyslanec ČSSR,který se objevil na
zahajovacím ceremoniálu na lodi plující po uměle vytvořeném jezeře Ijsselmeer, ho pochopitelně nein-
formoval, že v dubnu, kdy se kongres konal, ještě nebylo rozhodnuto, zda žadatel dostane devizový příslib
či nikoliv, V náznacích jsme mu naši situaci s cestováním na Západ vysvětlili, když přijel v červnu 1976
na televiznífestival Zlatá Praha. V té době pracoval v nizozemskételevizi a Prahu si vybral za cíl služební
cesty, aby poznal co nejvíce československých vexilologů. Překvapilo ho, že se na schůzce kromě mne
přivítal jen s L. Muchoua jeho manželkou, ačkoliv v květnu rozeslal na řadu adres pozvánku na schůzku.
Bylo nám trapné říkat, že bychom měli předem hlásit kontakty se zahraničními občany a že kontakt s

pracovníkem západní televizní společnosti by některým členům výboru mohl způsobit problémyv za-
městnání. Schůzka se nakonec vydařila, dozvěděli jsme se řadu zajímavostí o zahraničních vexilolozích
a společnostech včetně toho, že Kl. Sierksma po 10 letech opustil NVvV pro neshody s členy a přestal
jim redigovat zpravodaj. Odpadla nám tak starost, jak mu rozmluvit úmysl informovat o schůzce ve Ve-
xille Nostře, pokud by ho to napadlo. Jeho požadavek, abychom otiskli zprávu o průběhu schůzky ve
Vexilologii, který nám poslal po návratu z Prahy, jsme přešli mlčením. Na změnu ve výměně Vexilologie
za VN jsme zareagovali navázáním kontaktů s novým jednatelem NVvV, takže VN jsme dostávali až do
roku 2008, kdy došlo ke spojení s časopisem Vlaggenlijn. Místo VN si nyní vyměňujeme jejího nástupce
- časopis Vlag! vycházející dvakrát do roka. S členy NVvV se pravidelně setkáváme na vexilologických
kongresech a s některými nás pojí mnohaletá osobní přátelství. K utužení stávajících kontaktů a navázání
nových došlo před třemi roky v Rotterdamu, když NVvV byla spoluorganizátorem jubilejního 25. me-
zinárodního vexilologického kongresu. Našim nizozemským kolegům gratulujemek jejich 50. výročí a
přejeme jim mnoho úspěchů při vexilologickém bádání do dalších padesáti let. Wij feliciteren onze vri-
enden van de NVvV met het 50-jarig bestaan van de vereniging en wij wensen hun succes bij het onder-
zoek en de studie in de vexillologie de komendevijítig jaar.

A. BROŽEK
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AL0IZS LUKŠA DEVADESÁTILETÝ

Dne 18. květnaoslavil lotyšský vexilolog Aloizs Lukša deva-
desátiny. Narodil se v Rezekněnském újezdu (Latgalsko) na vý-
chodě Lotyšska jako nejstarší ze sedmi dětí drobného rolníka.
Odroku 1941 bylo toto území okupováno německou armádou
ajeho otec byl poslán do koncentračního tábora, kde v roce 1944
zemřel. V témže roce byl Aloizs Lukša odveden do Rudé armády
ana frontě byl dvakrát raněn. Po delším léčení mu byla přiznána
invalidita 2. stupně. Od listopadu 1946 si začal plnit svůj dětský
sen — být polygrafem. Jako učeň nastoupil do Rižské vzorkové
tiskárny a pracoval v ní až do ledna 1990. Postupně se naučil řadě
tiskařských odborností a středoškolské vzdělání, jehož nabytí
mu zabránila válka, získal na večerní škole pro pracující mládež.

V dětství nejprve sbíral poštovní známky, poté již neplatné bankovky a mince. Tento koníček
patrně přerostl v zájem o státní symboliku. Než vstoupil do armády, vlastnil již nevelkou sbírku ob-
rázků znaků a vlajek vystřižených z novin a časopisů, vlastních náčrtků a poštovních známekse znaky
a vlajkami. Po návratu z vojny začal sbírku znovu vytvářet, protože ta původníse ztratila. V poválečné
době se změnily vlajky a znaky nejen cizích států, ale i symboly Sovětského svazu a svazových republik.
Symbolika autonomních republik byla prakticky neznámá. Sbírka se začala rychle rozrůstat, poté co
si A. Lukša pořídil fotoaparát a sestrojil malé reprodukční zařízení, které se vešlo do kufříku. S ním
„čerpal“ bohatství lotyšské státní knihovny a rižských muzeí, s ním jezdil do Moskvy a v době, kdy
ještě nebyly k dispozici fotokopírky, pomocí svého přístroje pořizoval mimořádně kvalitní kopie he-
raldických a vexilologických dokumentů.

Důležitým mezníkem se pro něho stal rok 1966, kdy ho seznámila Jelena Ivanovna Kamenceva
(1879-1977), která tehdy učila v historicko-archivním institutu v Moskvě a vr. 1963 jí vyšla heraldická
a sfragistická učebnice, s architektem a vexilologem Arijem Aleksandrovičem Usačovem (1910-1982).
Ten mu nabídl ubytování u sebe, když Lukša cestoval do Moskvy, a zařídil mu setkánís K. A. Ivano-
vem, N. D. Černikovem, O. I. Tarnovským a V. A. Sokolovem. Od A. A. Usačeva se A. Lukša dozvěděl
o existenci Vexilologického klubu při OKD Prahy 3 a koncem roku 1972 se stal jeho zahraničním
spolupracovníkem. Pro náš zpravodaj napsal rozsáhlý článek Státní vlajky autonomních republik
SSSR (Vexilologie č. 9-10, s. 63-86), Státní znak SSSR (Vexilologie č. 9-10, s. 87-93), poznámku
K historii státní vlajky SSSR (Vexilologie č. 15, s.175 a Vexilologie č. 16, s. 189) a stať Státní symboly
sovětského Lotyšska (Vexilologie č. 17, s. 191-208) s řadou do té doby nepublikovaných vexilolo-
gických informací.

V letech 1980 až 1990 byl A. Lukša externím konzultantem pro heraldiku a vexilologii naklada-
telství Lotyšská encyklopedie. Byl pověřen výběrem a polygrafickým zpracováním všech znakůa vla-
jek do publikací vydávaných tímto významným nakladatelstvím. Na jeho návrh otisklo symboly
autonomních republik jako jediné z vydavatelů sovětských encyklopedií. V roce 1990 se na A. Lukšu
obrátily státní orgány s žádostí o poskytnutí vyobrazení lotyšských znaků a vlajky (ty pak 15. 2. 1990
schválil Nejvyšší sovět za symboly Lotyšské SSR) a znovu vr. 2002 (jeho předlohy schválil parlament
Lotyšské republiky 31.10.2002).

A. Lukša napsal řadu vexilologických článků v lotyštině a ruštině, které vyšly nejen v jeho vlasti,
ale byly přeloženy kromě češtiny i do angličtiny a vyšly v Kanadě, USA a Velké Británii. V devadesá-
tých letech minulého století sepsal v lotyštině a k tisku připravil knihu Státní a regionální symbolika
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Lotyšské republiky vletech 1918 — 1940. Najejí konec připojil souhrn v angličtině a němčině a knihu
opatřil 207 kresbami, z toho 159 barevnými. V roce 1995 byla kniha redakčně připravena k tisku, do-
konce byla již zhotovena její maketa, ale následně došlo k likvidaci tohoto státního nakladatelství.
Jubilantovi proto přejeme nejen, aby byl zdráv, ale aby se mu podařilo najít nakladatelství, které by
jeho potřebnévexilologické a heraldické dílo konečně dokázalo dostat do rukou odbornéi laické ve-
řejnosti.

A. BROŽEK

REJSTŘÍKY VEXILOLOGIE Č. 151 AŽ 175
Spolu s tímto číslem zpravodaje dostávají čeští a slovenští členové ČVS kompletnírejstříky Vexi-

lologie č. 151 — 175, které právě vyšly péčí a na náklady našeho kolektivního člena, společnosti LIBEA,
s.r.o. Jejich autoři Jiří Eichler a Petr Exner zpracovali na šedesáti stránkách obsah zmiňovaných 2S
čísel zpravodaje opravdu z mnoha hledisek a pravidelným odběratelům Vexilologie je předkládají v
podobě šestnácti speciálních rejstříků a seznamů. Kromějiž běžně zpracovávanýchrejstříků (autorský,
literatury, vlajek územía států, státních znaků, vlajek obcí, města jejich částí, sportovních symbolů,
politických stran a spolků) doplnili tentokráte i rejstřík symbolů státních orgánů,rejstřík vojenských
vlajek, praporů a emblémů neborejstřík symbolů vexilologických akcí a společností. V rozsáhlém
obsahu S91 stran 2$ čísel Vexilologie, vydaných mezi březnem 2009 a březnem 2015, vyhledali i

články na téma vexilologické teorie, vexilologického dění v tuzemsku i zahraničí, společenské kroniky,
rodových znaků a erbů a uspořádali je do praktických přehledů.

INDEX OF VEXILOLOGIE 151-175 is now available at
http://www.vexilologie.cz/cvs/vexilologie/r151-17S.pdf VEXILOLOGIE č. 180, čERVEN 2016
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