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VLAJKY, STRANICKÉ BARVY A LOGA V 8. EVROPSKÉM
PARLAMENTU
Před dvěma lety jsme volili či spíše nevolili (účast v ČR činila 18 %) poslance do Evropského parlamentu pro osmé období 2014 - 2019. Zvoleni byli do něho kandidující za 174 politických stran
a hnutí. Z nich však pouze dvacet dosáhlo aspoň na 1 % z celkového počtu 751 zvolených poslanců.
Tyto subjekty (11%), ale představují 48% všech poslanců a jejich symbolikou se zabývá tento článek.
Politické subjekty nejčastěji (35) používaly jako jedinou stranickou barvu červenou. V evropském
prostředí je považována za barvu prolité krve, revoluce počínaje Velkou francouzskou revolucí, revolucemi roku 1848, Pařížskou Komunou
ruskými revolucemi konče. Stala se i barvou dělnického
hnutí a socialistických idejí. Je ale spojena také s revolučním násilím.'
Od konce 19. století je červený prapor symbolem britské Labouristické strany -Strany práce
(Labour Party). Píseň "Červená vlajka" je dokonce stranickou hymnou.* Od roku 1986 je prapor doplněn stylizovanou růží s bílými konturami (anglickou národní květinou, ale rovněž symbol už používaný skandinávskými sesterskými stranami) a dále slovem Labour v bílé barvě (Obr. 1). Z nedávné
doby je známa varianta v obrácených barvách (Obr.2). Na začátku 21. století (v období "New Labour") byla krátce a málo úspěšně prosazována růže v červenofialovém odstínu jakožto výrazu zapálené angažovanosti. Stranická barva nadále zůstává červená.
Vlajku v červené barvě definované jako purpurová bílými písmeny SPD používá i Sociálně demokratická strana Německa (Social Democratic Party of Germany) (Obr.3). V roce 2005 došlo
k neúspěšnému pokusu nahradit červenou stranickou barvu, výraz síly, barvou umbra, jejíž údajně
moderní zemitý odstín měl zaručovat úspěch.*
Španělská socialistická dělnická strana (Spanish Socialist Workers' Party) používá vedle tradiční červené vlajky s rukou sevřenou v pěst držící růži a bílými iniciálami PSOE, vytvořené J.M.
Cruzem Novillem?, od roku 2013 i vlajku červenou s bílou růží a bílým názvem Socialistas. Je líbivá,
jednoznačná, neformální, téměř "počítačová". Od rozhodnutí r. 2014, že logo s nápisem Socialistas
působí příliš marketingově, vrací se starší vlajka (Obr. 4). Politická barva
rudá.
Červený prapor se třemi růžemi v bílých konturách s bílými iniciálami PSD rumunské Sociálně
demokratické strany (Social Democratic Party - Romania) působí poněkud folklorně (Obr. 5). Do
roku 2007 byl vlajkový list modrý se třemi bílými růžemi ve věnci dvanácti bílých pěticípých hvězd“
(odvozených ze symbolu evropských socialistů). Červená byla zvolena jako výraz přiblížení k tradiční
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barvě evropských sociálně demokratických stran. Oficiální barvy - v Rumunsku je ze zákona povinná
registrace stranických symbolů" jsou červená bílá.
Aby se odlišily od komunistických a krajně levicových stran, začaly socialistické strany ve Francii
a Portugalsku kromě červené používat jako stranickou barvu růžovou, vyjadřujíce tak i své měkčí,
reformní postoje. Francouzská Socialistická strana (Socialist Party - France) má od roku 1969 logo
tvořené červenou růží se zelenými okvětními lístky v sevřené pěsti (logo Socialistické internacionály)
a velkými růžovými iniciálami PS umístěnými na bílém vlajkovém listě. V roce 2016 se logo mírně
změnilo. Doplnil je velký zelený list na zdůraznění orientace na ochranu životního prostředí a pod
iniciálami PS přibyla slova SOCIAL-ÉCOLOGIE (Obr.6).
Portugalská Socialistická strana (Socialist Party - Portugal) má dvojitý symbol: bílou vztyčenou
pěst v červeném kruhu s červeným názvem strany na jeho obvodu a vedle ní historicky mladší, červený
list s růží s bílými konturami bílými iniciálami PS (Obr.7). Popsaný emblém bývá umísťován na
červenou vlajku.
Červená, byť v kombinaci s tmavomodrou jsou stranickými barvami nesocialistické polské strany
Práva a Spravedlnosti (Right and Justice). Na modrém poli je bílý obrys korunované hlavy orla,
symbolu polské nezávislosti, a pod ní plný název strany (Obr. 8). Existují i varianty bez názvu i v obrácených barvách. Karmínový odstín červené má vyjadřovat vznešenost, tmavomodrá výjimečnost.
Obě byly oblíbené barvy polské šlechty v období Republiky obou národů.*
Přicházíme tak k barvě modré, samostatně používané dvaatřiceti subjekty 8. Evropského parlamentu. Patří k nejdéle používaným stranickým barvám. V politice vyjadřuje stabilitu, důvěryhodnost.
Je v oblibě u stran pravicového a středového zaměření.
Modrý prapor byl již v polovině 18. století symbolem britských toryů, předchůdců nynější Konzervativní strany (Conservative Party), a je jím dosud (Obr. 9). Dokládá to obraz W. Hogartha nazvaný Polling a zobrazující volby vr. 1754. U loga strany, od roku 2006 dubu,'* což je anglický národní
strom, byla v roce 2015 nahrazena zelená koruna Union Jackem rovněž ve tvaru koruny jako návrat
k symbolice užívané od roku 1834 (Obr.10).
K modré jako jediné stranické barvě se přihlásili francouzští Republikáni (The Republicans).
Logo tvoří francouzská trikolóra, písmeno R a název strany, obojí v modrém (Obr. 11). Do roku 2015
užívali název Svaz pro lidové hnutí a v logu měli bílý strom a písmena UMP na svisle uspořádané
modro červené bikoloře.'*
Prapor v námořní modři, s narážkou na křestní jméno vůdkyně Marine, s bílými písmeny FN
a uprostřed s francouzskou trikolórou v plameni, emblémem užívaným italskými neofašisty, používá
Nacionální Fronta (National Front) (Obr.12a). Logo (Obr.12b). Kromě námořní modré používá
jako stranické barvy i národní trikoloru modrou, bílou a červenou.
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Od roku 2010 alternativně modrou vlajku používá Křesťansko demokratická unie Německa
(Christian Democratic Union of Germany) pro zdůraznění své středovosti. Své evropanství pak logem
v podobě písmena E.'* Červená písmena CDU na bílém poli (Obr.13) jsou v barvách, které užívaly
vpoválečném období její sesterské křesťanské strany v Itálii a Francií. Prounijnost zvýrazňuje oficální
logo ze 7. února 2008 tvořené německou unijní vlajkou a červenými iniciálami CDU na bílém podkladu (Obr.14).
Povzbuzujícího pokřiku sportovních fanoušků užila pro svůj název strana Forza Italia - Vpřed
nebo Vzhůru Itálie (Forward Italy), a azurovou barvy dresů italské sportovní reprezentace pro svou
stranickou barvu.'* Vlajku strany však od 31. října 2015 tvoří zeleno-bílo-červená italská trikolóra
ve vodorovném uspořádání se zúženým bílým pruhem a bílým názvem strany (Obr.15).
Azurová, nebesky modrá, je stranickou barvou španělské Lidové strany (People's Party - Spain).
Logo z 9. července 2015 představuje modré mezikruží, v něm iniciály strany a jako symbol volnosti
letící pták'*. Podle tvůrce loga Fernanda Martinéze Vidala jde o ptáka rybáka (Sternidae). Vše je na
bílém podkladě (Obr. 16). Na praporu je logo umístěno na tmavším odstínu modré.
Modrou spolu s oranžovou
zvolila za stranické barvy i polská Občanská platforma (Civic
Platform). Na bílé vlajce je logo! tvořené obrysem hranic Polska s vloženým stylizovaným úsměvem
v oranžové barvě a modrý název strany (Obr. 17).
Oranžová
stala v posledních desetiletích oblíbenou barvou života a energie bez záporných odkazů z minulosti. Užívají ji europarlamentní strany v polovině unijních států, napříč politickým spektrem.
Oranžové kulaté logo s bílým akronymem strany (Obr. 18) umístěným na bílém praporu užívá
maďarský Svaz mladých demokratů - Občanská strana (Alliance of Young Democrats - Hungarian
Civic Alliance) a oranžová je i barvou strany.
Oranžová je od roku 2003 též oficiální barvou Křesťansko demokratické unie Německa (Christian Democratic Union of Germany). Zmíněné červené iniciály CDU na bílém obdélníku jsou položeny na vlajícím okraji oranžové vlajky (Obr.19). Tradiční a medii používanou barvou zůstává černá
- podle barvy kněžského oděvu.
Zelená byla před 200 lety barvou volnosti a rovnosti. Je barvou života a růstu, a proto ji přijaly za
svou agrární strany ve 20. století. V 70. letech 20. století se stala barvou ekologických uskupení, která
podle ní dostala i název. Tak tomu je i u německého Spojenectví 90 - Zelení (Alliance '90 - The Greens). Prapor a logo tvoří zelený list se žlutou slunečnicí bílý, modře podtržený název strany (Obr.20).
Žlutá symbolizuje v politice optimistické, pozitivní očekávání a i bohatství, má však i negativní
konotace. Jako samotnou
neužívá sice žádná z relativních unijních stran, ale je barvou stran liberálního zaměření.
oficiální barvou rumunské Národní liberální strany (National Liberal
V kombinaci s modrou
Party - Romania). Ta své původní logo, modrý šíp směřující úhlopříčně vzhůru na žlutém poli, po-
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ložila v roce 2015 na vlajku Evropské unie. Pod kruh žlutých hvězd umístila bílé iniciály strany PNL
(Obr. 21).
V kombinaci s výraznou fialovou, mající jako politická barva celý vějíř významů, u Nezávislé
strany Spojeného království (U.K. Independence Party) značí nekonformnost a libertariánství.
S emblémem britské libry na žlutém disku připomíná euroskepticismus. Logo bývá umístěno nejčastěji na fialovém vlajkovém listu (Obr. 22).
Žlutá společně s bílou jsou barvami italského Hnutí S hvězd (Five Star Movement), kde barva
bílá, původně monarchistická, nyní pacifistická a symbol čistoty idejí, je zde považována za symbol
nadstranickosti a snahy o očistu veřejného života. Vlajka hnutí je bílá (Obr.23a), uprostřed s logem'“
zobrazujícím pět žlutých hvězd v červeně ohraničeném bílém kruhu a černým slovem MoVimento
se zvětšeným červeným V, znamenajícím Vendetta (msta, odveta). Pod slovem MoVimento bylo do
oblouku umístěno jméno a příjmení zakladatele (bez mezery a s italskou doménou) BEPPEGRILLO.IT, které od r. 2015 nahradilo slovo MOVIMENTOSSTELLE.IT (Obr. 23b).
Logo" a vlajku v trojbarevné kombinaci italské státní vlajky přijala, zesilujíc tak svůj národní charakter, levicově zaměřená Demokratická strana (Democratic Party). Symboly navrhl Nicola Storto.
Význam barev, odrážejících tradice i rozdílnosti, je vysvětlován takto: zelená vyjadřuje laicitu a ekologii, bílá katolickou solidaritu a červená práci a socialismus“*. Pod iniciálami strany leží zelená olivová
větvička, zde symbol smíření a připomenutí názvu koalice, předchůdkyni současné strany. Ta má mimochodem nejpočetnější zastoupení v 8. Evropském parlamentu (Obr. 24).
Barvy a zvláště loga a emblémy politických stran nejsou neměnné"?, existují varianty, ale hlavní

trendy jednotlivých politických

směrů

jsou relativně stálé.
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PhDr. Z. Svoboda usuzuje, že popisované vlajky či prapory jsou vlastně stranická loga umístěná na líci textilního
listu a z rubové strany nečitelná.
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SUMMARY
Symbols of 174 political movements and parties participated at the 8th European Parliament for tenure
2014-2019 are dealt in this article. The most employed colour on the symbols of 35 political subjects
has been red as that ofshed blood, revolution, proletarian movement, and social ideas. Flags of the Labour Party (Figs. 1 and 2), Social Democratic Party of Germany (Fig. 3), Spanish Socialist Workers“

Party (Fig. 4) and Social Democratic Party of Romania (Fig. 5) are taken for an example. In order to
become different from the far-leftist and communist parties, Socialist Party of France (Fig. 6) and Socialist Party ofPortugal (Fig. 7) choose pink instead ofred colour on their symbols, and the non-Socialist
Right and Justice Party of Poland (Fig. 8) combined the red and blue colours for their symbolism of nobility (carmine) and exceptionality (dark blue). Blue is a popular colour associated with stability and
credibility and favoured by parties of the right and centrist orientation 32 parties represented in the
EP - e.g. Conservative Party (Fig. 9) from the U.K. or The Republicans (Fig. 11) from France. Since
2010, Christian Democratic Union of Germany also displays a blue flag alternatively charged with the
party logo (Fig. 14). Azure version of blue is a party colour of Spanish People “s Party and
logo from
2015 (Fig. 16). Orange colour became a very popular and modern symbol
life and energy without
any negative historical connotation thatis used in the half of the EU-states across the political spectrum
— see FIDESZ
Alliance of Young Democrats — Hungarian Civic Alliance (Fig. 18) or German CDU
since 2003 (Fig. 19). While green was considered for a symbol offreedom and eguality 200 years ago,
it symbolizes life, growth and ecology now (e.g. Alliance “90 — The Greens from Germany bearing the
golden sunflower and its name on a green flag /Fig. 20/). Liberal parties usually refer to yellow as a synonym of optimism, positive expectations and wealth.
—
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ALEŠ BROŽEK

PRAPOR VYVĚŠENÝ NA ŽIŽKOVĚ POLI V ROCE 1868
V letech 1868 až 1871 se v Čechách a na Moravě vzedmula vlna demokratického a národního
hnutí. Byla reakcí na rakousko-uherské vyrovnání a projevovala se mimo jiné táborovým hnutím.
Z pohledu vexilologů je toto období dosud málo probádané. Zmiňuje je snad jen M. Hlinomaz, a to
pouze okrajově, když připomíná české národní bíločervené prapory užité při táboru lidu na Letné
16. května 1869. V té souvislosti upozorňuje, že tyto prapory byly „symbolem nového nacionálního
fenoménu“"'.
Ve velkém počtu zavlály již při slavnosti pokládání základního kamene k Národnímu divadlu ve
dnech 15. až 17. května 1868. Nebyly to však jen prosté bikolory. Když se 11. května 1868 převážel
z Žižkova kámen určený do základů Národního divadla, byl povoz ozdoben třemi prapory. Uprostřed
byl sice bíločervený, ale po stranách jej doprovázely bílé prapory s červeným husitským kalichem?.
O den dříve se uskutečnil první tábor lidu na bájném Řípu. Zpočátku byl označováni jako meeting
podle repealového hnutí v Irsku a husitské přízvisko dostal údajně na návrh českého historika Jaroslava Golla. Zprávy z jeho průběhu? však žádný husitský prapor — snad z důvodu absence husitské
tradice na tomto místě — nezmiňují.
S praporem nesoucím husitský kalich se tak setkali až účastníci tábora konaného na kopci Kaňk
u Kutné Hory 5. července 1868. Podle Národních listů* vlál na mohyle, která byla vybudována na
připomínku vhazování živých husitů do šachet kutnohorských dolů, černý prapor bílým kalichem.
O týden později se konal úředně nepovolený tábor na Žižkově poli u Přibyslavi. Jeho průběh poměrně podrobně vylíčil dobový tisk. Národní Listy“ napsaly: „posvátné místo, na němž veliký Jan
z Kalicha dokonal, označoval prapor v barvách národních s kalichem“ Detailněji popsal prapor účastník tohoto tábora lidu v Moravské orlici“, když uvedl: „...již jsme se ubírali na „Žižkovo pole" asi půl
hodiny k severu ležící. Kde náš nepřemožený hrdina pouť svou pozemskou dokonal, stál červenobílý
prapor, se zlatým kalichem“
Tyto vexilologické informace zřejmě převzal v roce 1909 Karel Adámek" a v roce 1924 Rudolf
Urbánek“. Skutečná podoba praporu však zřejmě byla odlišná. Dochoval se totiž dvojlist* nazvaný
„Aučet na společne wilohy pres tabor zakazani na Žižkowem poli odbiwana dne 12. čerwence 868“
a vněm je uvedena kromě jiného částka 1 zl. 80 kr. za 3 lokte červeného plátna na prapor, 2 zl. 25 kr.
za 2,5 lokte modrého „dieketu“"* na prapor, 1 zl. 20 kr. za 3 lokte bílého plátna na prapor, 24 kr. za
zlatý papír na kalich a 40 kr. za hedvábné nitě k šití praporu. Podle toho lze usuzovat, že prapor nebyla

s

|

Uvedeno ve studii Ke státní a zemské symbolice Českého státu v období 1526 — 1918 otištěné v Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze. 3, (1995) s. 163-207, konkrétně na s. 172.

*

Národní listy z 12. května 1868, s. 2.

Národní listy z 11. května 1868, s.1 si všimly jen velkého červenobílého praporu na temeni Řípu a trikolory
kaštanů ve vsi Ctínovsi (nyní Ctiněves) poblíž Řípu.
vlající na vrcholu jednoho
+
5*

z

Národní listy ze 7. července 1868, s. 2.

Národní listy ze

16.

července 1868,

s. 2.

Moravská orlice ze 17. července 1868,

V knize Z dějin okresu Hlineckého.

s. 3.

I. píše na s. 134 o mohutném červenobílém praporu

s

kalichem.
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SOUČASNÉ VOJENSKÉ NÁMOŘNÍ VLAJKY
EVROPSKÝCH ZEMÍ (IV)

IRSKO

čelenová vlajka

válečná vlajka

MAB.
d.2

pruhy v poměru

1:1:

1

služební vlajka

vlající okraj je široký 1/6 žerďového okraje
délka modrého pole je 2,5násobek šířky žerďového okraje
výška harfy je 3/4 šířky a šířka harfy 1/10 délky modrého pole

VELKÁ BRITÁNIE
válečná vlajka

Mé

1801

šířka ramen kříže je 1/15 délky listu

[ff

nl -a
čelenová vlajka

1:2

poměr úseků na horním okraji listu je

19:2:4
O9 ZHOmA
úseků
poměr

na žerďovém okraji je

ZK K A ONA:
e

služební vlajka

je

poměr šířky k délce plamence
cca 1 : 20
délka kříže je cca 1/5 délky a šířka ramen 1/3 šířky plamence
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bikolora, ale trikolora. To potvrzuje i údaj v městské pamětní knize'', kde je přípravě tábora lidu i jeho
průběhu věnováno několik stran.
Čtenář pamětní knihy se dozví, že schůze k přípravě „shromáždění pod širým nebem“ na Žižkově
poli se konala už 21. června 1868. Zahájil ji přibyslavský obchodník Augustin Bedřich Čepl (18201891), který byl pak zvolen předsedou a jednatelem. Na druhé poradní schůzi „byly ty nejhlavnější
nutné přípravy ustanoveny...zaříditi trojbarevný prapor kalichem...“ Dne 11. července 1868 začali
přibyslavští občané zdobit domyzelení a prapory, zejména z každého hostince byl vztyčen prapor,
aby se upozornilo na možnost občerstvení pro příchozí. I když byl tábor zakázán, přesto se konal 12.
července 1868 v omezené míře.
Pamětní kniha konstatovala, že účastníci nesměli brát s sebou prapory na Žižkovo pole. Popisovala,
jak byly na vykázaném místě v lese vystavěny stany hostinských
jaké jídlo se v nich prodávalo, ale
o výzdobě prapory kupodivu mlčela.
Historií Přibyslavi se řadu let zabýval místní lékař František Půža (1872-1932) a podle různých
pramenů sestavil Kroniku Přibyslavskou, kterou mu v roce 1914 vydalo Společenstvo různých živností
v Přibyslavi. V ní potvrdil, že 12. července 1868 na Žižkově poli na „úmrtním místě byl vztyčen veliký
tříbarvý prapor s kalichem"*“
Pamětní kniha se však nevyhnula konstatování, že tříbarevný prapor byl poté delší dobu uschován
u A. B. Čepla a půjčován čtenářskému a zpěváckému spolku Beseda v Přibyslavi na výlety. Beseda si
nakonec prapor přivlastnila, doplnila jej nápisem „Město Přibyslav“ a užívala ho do pořízení nového.
Užívat prapor byla Beseda oprávněna, protože na něj pamatovala v textu svých stanov. V rukopise
spolkových stanov z 2. ledna 1863 se v $ 30 uvádělo, že sbor zpěvácký užívá praporu se znakem lyry
a heslem „Kde Čech, tam zpěv“
Nový prapor Besedy byl vysvěcen 28. září 1881 a jeho kmotrou byla Johana Pešková z Ronova,
manželka majitele ronovské papírny Christiana Peška'*. Prapory z roku 1868 a z roku 1881 se patrně
nedochovaly'$, protože prakticky veškerý inventář spolku shořel při požáru v noci na 15. října 1908"'.
Můžeme
jen spekulovat, v jakém pořadí byly sešity pruhy červeného bílého plátna a modrého
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Vestudii Žižka v památkách a úctě lidu českého na s. 127 „místo smrti označeno praporem v národních barvách
as kalichem“ Na tuto literaturu se odvolává J. Janák v článku Morava a tábor lidu na Žižkově poli. Vlastivědný
věstník moravský, 1968, č. 2, s. 246.
SOkA Havlíčkův Brod, f. Městský úřad Přibyslav, ka 59 Žižkovy oslavy.
Dykytou se označovala hedvábná látka tkaná z vyvařeného hedvábí na způsob plátna.
Liber memorabilium 1836-1950 uložená v SOkA Havlíčkův Brod, f. Městský úřad Přibyslav, kn 342.
PŮŽA, František, ed. Kronika Přibyslavská. Přibyslav: Společenstvo různých živností v Přibyslavi, 1914, s. 212.
Podobné tvrzení (tříbarevný prapor s kalichem) zopakoval Půža o deset let později ve studii Žižkovo pole u Přibyslavě. otištěné ve Vlastivědném sborníku východočeském a vydané

i

jako separát na s. 8.

1 Liber memorabilium 1836-1950, 1. 323.
1 SOkA Havlíčkův Brod, f. Městský úřad Přibyslav, ka 57, sign. XII/2/3 Čtenářsko-pěvecký spolek „Beseda“
1871-1877. V této složce je založeno mj. povolení okresního hejtmana v Polné, aby spolek podnikl „výlet
s hudbou a práporem“ 14. června 1874.
ls ŠAUEROVÁ,

Anna. Čtenářsko-zpěvácký spolek BESEDA. Přibyslavský čtvrtletník, 2004, č. 4,

s. 17.

Dostupné
z http://www.pribyslav.cz/pribyslavsky-ctvrtletnik-2004/d-56987. Autorka tvrdí, že na památku odhalení Žižkovy mohyly vr. 1874 nechal A. B. Čepl zhotovit pro spolek prapor ve slovanských (sic!) barvách bílé a červené.
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hedvábí a na jaký pruh byl přišit zlatý papírový kalich. Jisté je jen, že to nebyl ojedinělý pokus umístit
kresbu kalicha na slovanskou trikoloru. O necelý rok později (25. dubna 1869) totiž zavlál obdobný
prapor během tábora omladiny na vrchu Gotharda u Hořic'š,
ADRESA AuroRAa: ING.

ALEŠ BROŽEK, KEPLEROVA

34, 400 07 ÚsTí

NAD LABEM, BROZEK(DSVKUL.CZ

SUMMARY
The Hussites tradition was revitalized during period between 1868 and 1871 in Bohemia and Moravia
when various mass ceremonies and manifestations were held in reply to the political position of our
country after Austrian-Hungarian Settlement. Very often, the places connected with the Hussite tradition
were chosen for such meetings of citizens. Thus several references to Hussite symbol of chalice on flags
displayed on this occasion were done in the newspapers. The Národní listy daily from 16 July 1868
described a public meeting from 12 July on the Žižka “s Field near town of Přibyslav when this famous
Hussite military leader and national hero died. It also mentioned a use of some "flag in National colours
with a chalice". One of the participants described this flag as red-and-white with a golden chalice in
the Moravská orlice daily one day later. This fact was assumed by local historians in 1909 and 1924
respectively as indisputable but made unlikely after an account for making of the said flag was found in
the archives. There, blue coloured cloth also has been mentioned. It means that the said flag was not

Czech bicolour of white and red but (probably) Slavonic tricolour in the unknown order of white, red,
and blue stripes. A chalice made of paper in golden colour was stitched on the flags surface. After all,

authors research was confirmed by the Přibyslav commemorative chronicle (Liber
memorabilium 1836-1950) deposited in the same archives. It referred to the three coloured flag that
was prepared for this occasion exclusively, because display of other (national) flags during this officially
this conclusion ofthe

unallowed event was not recommended. This flag from 1868 public manifestation on the Žižka “s Field
was later displayed by local readers and singers society until 1881 when this society acguired a new
flag of its own. However, both flags from 1868 and 1881 were probably burned down on 15 October
1908 when a big fire destroyed almost all eguipment of the society.

16

Negativní odpověď A. Šauerové z městského muzea v Přibyslavi z 31.10.2016, J. Pátka z Centra hasičského
hnutí Přibyslav z 31.10.2016 a A. Jindrové z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě z 31.10.2016.

17

Světozor, 1908-1909, č.2, s. 38.
Naše listy z 27. dubna 1869, s. 3.
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ALEXANDER NIKODIMOVIČ

Basov

SOUČASNÉ VOJENSKÉ NÁMOŘNÍ VLAJKY
EVROPSKÝCH ZEMÍ (IV)
IRSKO
Irsko získalo nezávislost až po skončení první světové války (1922) a záhy si vytvořilo nevelkou
flotilu k obraně svých pobřežních vod. Po vypuknutí druhé světové války S. září 1939 byla založena
Námořní pobřežní služba (Marine and Coastwatching Service) a posléze v roce 1942 přejmenována
na Námořní službu (Marine Service). Dne 29. prosince 1939 byly pro její lodě zavedeny válečná
aslužební vlajka. Válečnou vlajkou byla ustavena národní zeleno-bílo-oranžová vlajka o poměru stran
1:2, zatímco služební vlajkou se stal bílý plamenec s modrým polem v žerdové části, v němž středověký národní symbol Irska - žlutá harfa; oficiálním symbolem království se stala za Jindřicha VIII.
Dne 10. června 1947 se stala trvalou součástí irských obranných sil (Naval Service). Válečná a služební
9. července 1947 byla zavedena čelenová vlajka v podobě zelevlajka z roku 1939 byly zachovány
ného listu s poměrem stran 2 : 3 se žlutou harfou uprostřed. Stejná vlajka se dříve používala jako národní vlajka Irska.

a

je

a

VELKÁ BRITÁNIE

je

Základem vlajky britského válečného lodstva
vlajka sv. Jiří, který se roku 1222 v Oxfordu
stal patronem Anglie. Jeho symbol - červený kříž v bílém poli - se v anglické symbolice objevuje
odroku 1227. Za vlády Alžběty I. (do roku 1620) byla tato vlajka válečnou vlajkou Anglie. Skotské
válečné lodě používaly modré vlajky s bílým ondřejským křížem. A ačkoliv 4. dubna 1606 za panování krále Jakuba I. Stuarta (James, Jack) byly tyto dva symboly spojeny do jedné vlajky zvané
Union Flag (Union Jack), na červené, modré i bílé válečné vlajce zavedených po roce 1620 byl
v malém kantonu kříž sv. Jiří. Pravděpodobně v roce 1630 byla zavedena bílá služební vlajka
v podobě plamene křížem sv. Jiří u žerdového okraje - současná služební vlajka Velké Británie.
Union Jack se stal čelenovou vlajkou 18. května 1658, přičemž první dva roky (do 5. května 1660)
na něm byla i irská lyra a v letech 1634-1649 měl nejasný statut „rezervní vlajky“ V té době existovaly v anglickém království dva parlamenty v Londýně a v Edinburghu, které spolu soupeřily.
Tento problém vyřešila královna Anna v roce 1707 jejich sjednocením a království dostalo název
Velká Británie. Je třeba poznamenat, že ač ještě 6. května 1702 byla válečná vlajka bílá s křížem
sv. Jiří, 27. dubna 1707 se v jeho kantonu objevil Union Jack. Stala se tak v pořadí druhou válečnou
vlajkou a měla proporce 2 : 3. Zákonem o unii z roku 1800 bylo připojeno Irsko a vzniklo Spojené
království Velké Británie a Irska a od 1. ledna 1801 byl na Union Jack přidán kříž sv. Patricka,
symbolizující Irsko (ve skutečnosti se jedná o symbol největších feudálů Fitzgeraldů). Vyobrazení
nové vlajky vypracovala Admiralita a bylo potvrzeno 17. ledna 1801. Je zajímavé, že ač proporce
vlajky byly 2 : 3, všechny vlajky vztyčované od té doby na válečných lodích Velké Británie mají
proporce 1 : 2. Současně se na válečných vlajkách mění Union Jack v kantonu. Do 9. července
1864 se používaly tři barvy vlajek — bílá, modrá a červená, poté speciálním nařízením válečnou
vlajkou zůstává bílá vlajka s křížem sv. Jiří a s Union Jackem v kantonu. Modrá vlajka připadla pomocným neozbrojeným plavidlům (jimž velí kapitán, který je záložním důstojníkem válečného lod-

i

s

—-

3576

VEXILOLOGIE

č. 182

stva, pozn překl.) a červená obchodnímu lodstvu. Služební vlajka zůstala v podobě vlajky z roku
1630 a čelenovou vlajkou se stala vlajka království.
ADRESA AUTORA: ALEXANDER NIKODIMOVIČ BASOV, A/JAŠČIK

Z RUŠTINY PŘELOŽIL, ILUSTRACEMI OPATŘIL A

39, 220023

G.

MINSK, BĚLORUSKO, BASOVFLAG(DYANDEX.RU

K OTIŠTĚNÍ VE VEXILOLOGII PŘIPRAVIL

ING. PETR EXNER

SUMMARY
The war ensign and masthead pennant of the Marine Service of Ireland were implemented for its ships
on 29 December 1939. The national flag in dimensions 1:2 became the war ensign while a white streamer charged with a yellow harp in blue field at the hoist was approved as the masthead pennant. This
musical instrument was a medieval national symbol of the Irishmen confirmed officially by King Henry
VIII. On 9 July 1947, the green flag defaced with a yellow harp in its centre and having ratio 2:3 (i.e.
the former national flag of the country) was installed as the jack of the navy.
The naval flags of Great Britain are associated with the flag of St George who became a patron saint
of England in 1222. During the reign of Oueen Elizabeth became a red cross over white field the war
ensign of England (until 1620). Although, the crosses of St George and of St Andrew were joined in the
common flag known as the Union Jack on 4 April 1606 under James I Stuart, all three types of the war
flags introduced after 1620 were charged with the St Georges cross in the canton. In 1630, the masthead
pennant with the St George's cross was probably introduced and remained still in use. The Union Jack
was adopted as the bowsprit flag on 18 May 1658 (the current version is since 1 January1801). Since
9 July 1864, the only version of British war ensign is white with a red St George s cross and the Union
Jack (or Flag) in the canton while the blue version is assigned to auxiliary vessels and the red one to
merchant marine.

JAK JSEM SE TĚŠIL DO CIESZYNA
dnech 1.- 4. září 2016 uspořádal Heraldický a vexilologický institut (IHW) známého polského
kolegy Alfreda Znamierowského III. IHW konferenci o heraldice a vexilologii. Jako dvě předcházející
j tato proběhla v areálu těšínské pobočky Slezské univerzity v Katowicích a aktivně se jí zúčastnilo
14 členů Polské vexilologické společnosti, z toho dva z Německa, a sedm hostí z Rumunska (3 heraldici z akademického prostředí), Česka (Petr Exner a autor těchto řádek) a po jednom z Gruzie
(náš přítel Mamuka Gongadze) a ze Slovenska (další člen ČVS Drahoslav Sivera). Přestože jsem se
předcházejících konferencí v Těšíně nemohl osobně zúčastnit z privátních důvodů, vynikající pověst,
která tato setkání polských heraldiků a vexilologů předcházela po I. konferenci v r. 2012, jakož i očekávaná bohatá účast východo- středoevropských kolegů, mě tentokrát vedly kjednoznačnému rozhodnutí do Těšína letos jet; i kdybych si kvůli tomu musel zkrátit dovolenou ve Španělsku. A nyní
mohu říci, že jsem udělal dobře!
Již po prezentaci účastníků ve středu 31. srpna a při neformálním setkání v restauraci „Pod Merkurym“na těšínském náměstí jsem tušil, že se nás tady sejde dobrá parta lidí, kteří si svým naturelem i blízkostí polštiny a češtiny budou dobře rozumět. Ale nejen přátelská atmosféra po celou
dobu setkání, ale i vynikající ubytování stravování ve Studentském domě a především 12 kvalifikovaných vystoupení v odborné části konference, přispělo k mé plné spokojenosti. A shoda příjemných okolností, jako je Pivní festival ke 170. výročí založení místního pivovaru uspořádaný
Ve
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pod místním hradem ve dnech 2.-3. září, ale i pravé babí léto, které vládlo po celou dobu akce,
umocnila k dokonalosti mé pocity.
Třebaže většina přednášek byla heraldického charakteru, mnohé se pochopitelně dotkly i komunálních vlajek. Rád bych zmínil zejména vystoupení Romana Klimeše na téma znaků a vlajek na ostrově Jersey, referát Grzegorze Trafalského o promítnutí zemských znaků do symboliky současných
okresů západního Mazovska
přednášku Petra Exnera o znacích a praporech městských částí Ostravy.
Čistě vexilologické tematiky se týkaly přednášky Krzysztofa Jasieúského o nerealizovaných návrzích
vojenských praporů v komunistickém období Polska či Krzysztofa Guzeka o vlajkách a praporech
polského dobrovolného hasičstva. Zatímco vystoupení rumunského historika Tudora Radu Tirona
o promítnutí lokálních ekonomických poměrů do pečetí a znaků středověkého Moldavska či o dědictví byzantského dvojhlavého orla císařské rodiny Kantakouzenů do dnešní rumunské obecní heraldiky byla teritoriálně úzce vymezena, pojednání Wtodzimierza Chorazkého o vexilologickém
materiálu objevujícím se v 21. století na Blízkém východě bylo spojeno s celosvětovým problémem
boje s islamismem. Část týkající se problematiky symbolů národních menšin žijících v tomto prostoru
nám již autor slíbil přepracovat pro publikování ve Vexilologii. Vedle přednášek byly v sále také dvě
výstavky. Zbygniew Kordula představil systém na vyvěšování praporů na speciální žerdi doplněné
pružnou výztuhou v horní části listu, která zabraňuje zamotání praporu na žerd, a Petr Exner prezentoval vyobrazení všech českých komunálních vlajek — Na připravených panelech byly vystaveny vlajky
z let 1993 — 2003 a zbytek v šanonech na stolku.
Polsko-české spolupráci při zpracování slezské tématiky byla věnována páteční exkurze účastníků
konference do Zemského archivu v Opavě. Jeho ředitel a člen Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
PSP ČR PhDr. Karel Můller jim ukázal nejzajímavější objekty z archivních sbírek, z nichž řada je digitálně zpracována a zpřístupněna prostřednictvím internetu. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět
např. znakové privilegium císaře Ferdinanda z r. 1559 z celkem 9$ originálních kusů, které spravuje
opavský archiv, dále zajímavé pečeti a pečetní razidla, nebo soukromými badateli sestavené erbovníky,
jako například rukopis pro rod Larisch-Měnnichů
psaný F. J. Háusslerem. Zájem účastníků o podepsání publikací, jejichž autorem je dr. Můller, pořízení fotozáznamu největších atraktivit místních
sbírek a řada otázek na pana ředitele byla důkazem, že návštěva heraldických sbírek v Opavě byla dobrou myšlenkou. Stejně jako večeře na rozloučenou, kterou organizátoři uspořádali ve vinárně „U Czecha“ ve starém městě, proslavenou dobrým moravským vínem a stále populárnějším českým pivem.
A ktomu vynikající vepřová panenka s houbovou omáčkou, oblohou a pomífrity! Co víc by si mohl
světem vexilologických kongresů a zahraničních setkání protřelý obstarožní vexilolog-amatér přát!
Porozumění přátelské atmosféře takových setkání, jimž se letos v mé paměti naroveň postavilo i to
těšínské, se však nic nevyrovná. Dzienkuje, przyjacieli!
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MARTYKÁN

VEXILOLOGICKÉ ZAJÍMAVOSTI
V ZIMBABWE POKUTOVAL SOUDCE ČÍŇANA ZA PRODEJ NÁRODNÍCH VLAJEK
BEZ POVOLENÍ
Jak 25. října 2016 oznámil zimbabwský vládní deník The Herald, pokutoval soudce 28letého čínského obchodníka Li Weidonga částkou dvacet dolarů za nedovolený prodej zimbabwské státní vlajky
a jejich zásoba v počtu 314 kusů mu byla současně zabavena. Protože se o nákup státních vlajek zajímají především protivládní demonstranti, upozorňovaly místní úřady již v minulosti, že každý, kdo
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vlajce Zimbabwe, který zakazuje její prodej bez souhlasu úřadu, a vlajku „zneužije“,
poruší zákon
riskuje postih. Protestní hnutí proti vládě prezidenta Mugabeho, založené pastorem Evanem Mawarirem, totiž vyzvalo občany, aby si vzali zpět svou vlajku a nebáli se donutit politiky, aby se zodpovídali
lidu z nedostatku zodpovědnosti a korupčního chování. A poptávce obyvatel země zřejmě chtěl tento
Číňan vyhovět a nabízel je ve svém krámku v Harare, kde byl policií nakonec zatčen a předán soudu.
Jeho předseda obchodníka sice napadl, že vlajky zakoupil v Číně a ze zištných důvodů je prodával v
Zimbabwe, ale prokázal určitou shovívavost, když mu s přihlédnutím k zabavení veškerých zásob vlajek udělil jen mírnou pokutu. Přesto se Li Weidong stal první osobou odsouzenou v Zimbabwe za
porušení Zimbabwe Flag Act z důvodu nezákonného prodeje státní vlajky (http://www.bbc.com/
news/world-africa-37764338)
-JM-

RŮZNÉ
ZEMŘEL WHITNEY SMITH
Světoznámý vexilolog dr. Whitney Smith naposledy vydechl 17. listopadu 2016. Celý svůj život
se věnoval vexilologii, její propagaci a organizační práci. Založil a vedl první vexilologický zpravodaj
"Ihe Flag Bulletin, byl zakládajícím členem NAVA
autorem mnoha realizovaných návrhů vlajek. Působil také jako generální tajemník FIAV. Inspiroval založení ČVS a v roce 1996 se zúčastnil 1. českého
národního vexilologického kongresu v Hradci Králové. Jeho přínosu pro českou vexilologii se budeme
věnovat v příštím čísle Vexilologie.
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ZPRAVODAJ ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI,

JUBILEA
Vroce 2017 oslaví svá významná životní jubilea tito členové České vexilologické společnosti: Vladimír Sojka 23.
ledna — 60 let, Mgr. Zdeněk Jelínek 8. dubna - 85 let, Ing.
Aleš Brožek 22. května — 65 let, Ing. Josef Hrdý 30. května
- 85 let, Robert Branberger 22. června — 70 let, Ing. Zdeněk
Šobr 28. června — 80 let, Jindřich Žofka S.července — 65 let,
Miroslav Doležal 17. července — 60 let, PhDr. Zbyšek Svoboda 20. listopadu — 85 let a Štěpán Butta 25. prosince — 60
let. Jubilantům upřímně blahopřejeme!
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TERMÍNY VÝBOROVÝCH SCHŮZÍ
Vklubovně v Blahoslavově 2 proběhnou schůze výboru
vroce 2017 vtěchto termínech: 4. března, 3. června, 2. září

Anglické překlady: Ing. Jaroslav Martykán
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