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Jaroslav Martykán

NĚKOLIK SLOV ÚVODEM
Vážení přátelé!
Začíná jubilejní 5. český národní vexilologický kongres, uspořádaný
na počest letošního 40. výročí založení naší společnosti. Tato skutečnost se
stává příležitostí zamyslet se na úvod našeho setkání jednak nad pohnutkami, které naše otce-zakladatele vedly k jejímu založení, jednak nad smyslem její další existence v současných podmínkách globálního světa.
Před 40 lety mnohé z nás láska k historii, politickému zeměpisu, mezinárodnímu dění či k výtvarnému umění přivedla k průsečíku těchto oborů, kterým jsou právě vlajky či prapory. Jejich poznávání a šíření informací
o nich se stalo smyslem založení tehdejšího Vexilologického klubu. Ve vexilologicky chudém komunistickém státě, kde národní symbol sehrával spíše
roli dekorace různých politických svátků či událostí než prostředku
k vyjádření národní hrdosti jeho obyvatel, jsme však začali postupně poznávat, že vedle zprofanovaných politických vlajek existují i jiné prapory a
vlajky, jejichž historii a popularizaci bychom se měli věnovat. O výsledcích
práce českých vexilologů jsme prostřednictvím zpravodaje informovali své
členy a zahraniční kolegy, česká veřejnost však jimi zůstala přes popularizační činnost klubu (omezenou na přednášky pro školy na obvodě Praha 3
a pro partnerské odborné společnosti, resp. na pár vystoupení v tisku) nedotčena a svůj skeptický vztah k vlajkám za období socialismu si nadále
uchovávala.
V posledních dvaceti letech se situace v naší zemi z hlediska četnosti
výskytu praporů a vlajek výrazně změnila. Mnoho cizích státních vlajek do
naší země přinesly pobočky zahraničních firem. Na naše radnice se vrátily
městské a obecní vlajky, které hrdě označují sídla i další nemovitý majetek
místní samosprávy, stejně jako poprvé u nás se objevivší vlajky krajské. Historické spolkové, sportovní či vojenské prapory jsou vynášeny z depozitářů
a skladů, aby občanům připomněly významné události z dějin i současnosti
jejich země, obce nebo společenství. A koneckonců i trvalé vyvěšování státní vlajky České republiky a vlajky Evropské unie na sídlech ústředních orgánů státní moci a správy zřetelně poukazuje na návrat Čechů, Moravanů
a Slezanů do Evropy a do světa jako jejich rovnocenných příslušníků a hrdých vlastenců. Svým respektem k vlajkám jako symbolům lidského společenství bychom měli každodenně dokazovat, že si takové označení
zasloužíme.
Jaká je však skutečnost? Ani na nejvyšších místech našeho státu není
státnímu symbolu věnována náležitá pozornost, jak ji vyžaduje zákon. Kdy-
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by tomu tak bylo, nemohla by nad Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
vlát státní vlajka o nesprávném poměru stran a občané by nemohli žalovat
Kancelář prezidenta republiky u úřadu MČ Praha 1, že na Hradě (ale nejen
tam!) je vyvěšována státní vlajka v podřízené pozici k vlajce státu, jehož
představitel je tam na státní návštěvě. Tak by donedávna státní vlajka nevisela v podřízené pozici vůči vlajce prezidenta při jeho novoročních projevech. Tak by se státní vlajka neválela na podlaze svatovítské katedrály při
státním pohřbu Václava Havla. Kdyby státní orgány důsledně dbaly o
ochranu státního symbolu a jeho důstojnosti, pak by trvale instruovaly
podřízené orgány o jeho správném vyvěšování, a to i spolu s jinými vlajkami. Pak by však také různé firmy nemohly ve svých objektech vztyčovat
státní vlajku nedůstojným nebo dokonce protizákonným způsobem. Pak by
si nemohly orgány místní samosprávy dovolit svévolně doplňovat parlamentem udělované obecní vlajky obecními znaky a jinými vylepšeními podle vkusu pánů starostů či vyměněné politické reprezentace. Respekt státu
k jeho vlastnímu symbolu je předpokladem k tomu, aby totéž mohl
v souladu se zákonem vyžadovat od svých občanů!
A přehlíživý vztah české veřejnosti vůči naší státní vlajce i vlajkám
obecně z období socialismu přetrvává. Na veřejnosti se česká vlajka objevuje dnes jen zřídka. S odkazem na odpor ke zprofanovanému „fangličkářství“
se občané zdráhají zdobit svá obydlí státní vlajkou i o státních svátcích,
neřku-li na znamení své hrdosti na zemi, v níž žijí. Dnes se s českou vlajkou
setkáváme nejčastěji po boku neofašistických symbolů v rukách pravicových extremistů či nad hlavami nacionalisticky pokřikujících sportovních
fandů, kteří svým vypjatým „hurávlastenčením“ s praporem v ruce jenom
špatně zakrývají svoji xenofobii, nedostatek sebevědomí či primitivní násilnickou povahu, neschopnou přiznat i jiným právo na důstojnost a čest.
Žijeme tedy v době úpadku vlajek v Česku, kterému lze z naší strany
čelit jen důsledným voláním státu k odpovědnosti za ochranu státní vlajky
a za důstojné používání vlajek obecních a krajských, další badatelskou činností o historii vlajek, praporů i vexilologie obecně v naší zemi, především
však trvalou popularizací českých vlajek a vexilologie mezi co nejširší českou veřejností. A k tomu by měl sloužit i tento 5. vexilologický kongres.
Přeji mu proto úspěch a zdar!
Předneseno na zahájení 5. ČNVK dne 23. 6. 2012.

INTRODUCTION BY THE CVS PRESIDENT
The 40th anniversary of the Czech Vexillological Society brings an ideal oppo
opporrcontempo
orary Czechia our society
tunity to have a think about the flag nihilism in the contemp
has to face. The permanent popularization of Czech flags and vexillology in
general public remains our leading task.
task.
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Jan Vereščák

ZPRÁVA O 5. ČESKÉM
ČESKÉM NÁRODNÍM
NÁRODNÍM
VEXILOLOGICKÉM
VEXILOLOGICKÉM KONGRESU
Nevím, jak na tom byl Ing. Petr Exner s pořádáním 1. českého národního vexilologického kongresu v Hradci Králové. Každopádně Ing. Aleš Brožek již „měl smíšené pocity“, když na výroční členské schůzi v roce 1998
navrhl předseda doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., aby se příští kongres konal
v Ústí nad Labem. Karel Černý pak „tušil, že je zle“, když ho na 2. kongresu
v roce 2000 plácl tehdejší místopředseda Ing. Jaroslav Martykán po zádech
se slovy „Co kdybys udělal další kongres v Plzni Ty?“ Žádné nadšení jsem
nevyčetl ani z řádek Milana Týmy v článku o přípravě a průběhu 4. ČNVK
v Přibyslavi. Přesto však všechny tyto kongresy byly úspěšné a staly se
opravdovým svátkem vexilologů.
A právě s touto vizí jsme jako kolektivní člen LIBEA, s.r.o. již
v průběhu 4. ČNVK v Přibyslavi v červnu 2008 vznesli kandidaturu města
pod Ještědem na pořadatelství 5. kongresu v roce 2012. Se záměrem pořádání vexilologického kongresu v Liberci jsme už počátkem roku 2008 seznámili Krajský úřad Libereckého kraje, Magistrát města Liberce
a Severočeské muzeum, které jsme zároveň požádali o propagační materiály, abychom naše město účastníkům 4. ČNVK více přiblížili. V této snaze
nás podpořila i zoologická zahrada, botanická zahrada, Centrum Babylon
a další.
Samotné práce na přípravě kongresu jsme zahájili zjara roku 2010.
Jako cíl jsme si vytýčili popularizaci vexilologie a jako hlavní prostředek
jsme zvolili výstavu pro odbornou i laickou veřejnost. Naše první kroky
proto logicky vedly do Severočeského muzea v Liberci, kde jsme u pana ředitele Mgr. Aloise Čvančary projednali možnosti realizace našeho záměru.
Zjistili jsme, že depozitář muzea skrývá přes 200 ks vexilologického materiálu. Požádali jsme o jeho zmapování a zejména o zařazení námi požadovaného termínu výstavy do plánů muzejních aktivit. Ukázalo se, že
vexilologická sbírka je v podstatě bezprizorní, a zpočátku nebylo ani jasné,
se kterým kurátorem máme dále spolupracovat. Systematickým tlakem
jsme postupně dosáhli žádoucí pozornost ze strany muzea. Po výměně ředitele a nástupu Mgr. Jiřího Křížka v červenci 2011 do této funkce získala i
sbírka svého „pána“, a to mladého historika a kurátora PhDr. Lubora Lacinu, který se stal záhy i členem ČVS. Podrobné mapování sbírek přineslo i
„odhalení“ pozoruhodné benátské gondolové korouhve z roku 1563. Pro
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její restaurování muzeum získalo grant Ministerstva kultury ČR a tak se
tento exponát mohl stát ozdobou následné vexilologické výstavy.
Při jednání na Magistrátu města Liberce s paní primátorkou Bc. Martinou Rosenbergovou se nám podařilo získat podporu a pro muzeum finanční prostředky, které byly využity na vyčištění a menší opravy praporů
a korouhví vybraných pro plánovanou výstavu. (Mimochodem – když jsem
otevíral dveře u paní primátorky, měl jsem pro ni v rukách manuál „Liberecká vlajka a její správné používání“ od Mgr. Pavla Fojtíka, jemuž za jeho
zpracování děkuji.)
Od počátku se nám prostory muzea zdály velmi vhodné rovněž pro
realizaci přednáškového programu kongresu. Počítali jsme také se slavnostním vztyčováním kongresových vlajek u muzea s využitím vojáků
z nedalekých kasáren známých „libereckých chemiků“. Prvním zádrhelem
byla absence vlajkových stožárů u budovy muzea. Vynaložili jsme mnoho
energie k výběru a odsouhlasení místa jejich umístění, ale nepodařilo se
nám zajistit finanční prostředky na pořízení a instalaci. Posléze se ukázalo,
že naše profesionální armáda již dávno není lidová a tudíž její případné
služby ve prospěch českého národního kongresu jsou vyloučené. Byli jsme
odmítnuti, i když jsme nabídli za to vojákům zaplatit. Naše vojsko totiž není na slavnostní vztyčování vlajek cvičeno a v případě potřeby ho do Liberce jezdí provádět specialisté z Prahy.
Ubytování a stravování jsme začali řešit formou výběrového řízení se
zadáním námi požadovaných podmínek. Po prostudování cenových nabídek
libereckých hotelů a ubytovacích zařízení (a po setření si potu z čela) jsme
zvolili pro další spolupráci nově postavenou Střední odbornou školu
v Liberci na Jablonecké ulici (dále jen SOŠ). Vstřícný personál, příjemný
a klidný areál školy, ubytování a stravování „pod jednou střechou“, ale
i projednané kalkulace vyhovovaly našim potřebám. Se školní dílnou jsme
také dohodli výrobu pěti vlajkových stožárů a pro zvýšení motivace jsme
přislíbili vyrobit pro SOŠ pět školních vlajek a jako bonus k 50. výročí založení školy v květnu 2011 jsme natiskli transparent a vlajkovou výzdobu
k jubileu.
Při svých jednáních jsme naráželi na nedostatek finančních prostředků v muzeu, škole, městě i kraji. Poprvé v historii vexilologických kongresů
jsme se proto pokusili využít veřejných grantových prostředků.
Z vypsaných grantů jsme požádali o tři. Naše žádost o poskytnutí dotace
z kulturního fondu Statutárního města Liberec byla zamítnuta pro obrovský přetlak žadatelů. Stejný osud potkal i náš pokus o získání dotace
z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2012 v Programu z rozhodnutí zastupitelstva a rady kraje. Jediného úspěch jsme dosáhli u Libereckého kraje
v Programu podpory kultury v Libereckém kraji, který se zavázal poskyt-
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nout České vexilologické společnosti 20 tis. Kč na vydání sborníku přednášek z kongresu. Žádosti o granty si pak vynutily další novinku v životě České vexilologické společnosti, a to sice zřízení bankovního účtu, což bylo
podmínkou získání grantu. Z nabídek šesti bankovních domů jsme vybrali
a doporučili výboru ČVS uzavřít smlouvu o vedení bankovního účtu s FIO
bankou, a.s., Praha. Poprvé tak mohli účastníci kongresu zasílat kongresové
poplatky na bankovní účet. Od zřízení účtu dne 20. března 2012 do července 2012 nestrhla banka z účtu ČVS ani korunu za jeho vedení a správu.
V zájmu zvýšení prestiže a mediálního zájmu jsme rovněž poprvé
v historii vexilologických kongresů nabídli převzetí záštity nad 5. ČNVK
hejtmanovi Libereckého kraje. Ten však nevyužil možnosti se zviditelnit
a převzetí záštity postoupil své statutární náměstkyni Ing. Lidii Vajnerové,
MBA, pověřené vedením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.Tím se záštita dostala do rukou osoby, která se příprav kongresu od
počátku aktivně účastnila. Za její pomoc a podporu jí patří náš dík.
Poslední měsíce před kongresem intenzita příprav výrazně zesílila.
Příprava a výroba vlajkové výzdoby pro muzeum a SOŠ, kontrola postupu
prací při instalaci výstavy v muzeu, příprava a výroba výstavního katalogu,
úvodní slovo ke kterému připravil PhDr. Zbyšek Svoboda, dále zajištění autobusu a příprava poznávacího výletu a programu pro nečleny ČVS, kontrola ubytovacích prostor, projednání stravování a menu, zkouška
vlajkových stožárů, příprava vernisáže a následného rautu, pozvánky na
vernisáž, práce s médii, příprava tiskové konference, pozvání škol k účasti
na výstavě a sobotních kongresových přednášek, rezervace restaurace
v Centru Babylon, příprava propagačních předmětů a dárků pro účastníky
kongresu atd. – to všechno byly aktivity, na které se nesmělo zapomenout.
Konečně přišel pátek 22. června 2012 a začali se sjíždět účastníci 5.
ČNVK. Jako první dorazil náš kolega ze Slovenska Drahoslav Sivera, který už
v 9.00 hodin popíjel u nás ve firmě ranní kávu. Pro historii budiž zaznamenáno, že poslední dorazil v sobotu před večeří Viktor Lomancov s dcerou,
kteří byli zároveň nejvzdálenějšími účastníky kongresu – přijeli
z Orenburgu v Rusku. Při prezenci obdržel každý účastník tašku
s propagačními předměty města a kraje a jako dárek lokální dukát „40 libereckých rytířů“. Celkem přijelo 33 účastníků (z toho šest žen), a to
z Česka (22), Slovenska (4), Německa (3), Ruska (2) a Polska (1); státní
příslušnost jednoho účastníka není možno jednoznačně stanovit.
Po ubytování v SOŠ jsme se přemístili do muzea, kde proběhla krátká
tisková konference a následná vernisáž výstavy „Prapory a vlajky ve sbírkách Severočeského muzea“. Vernisáž svou účastí poctili i generální honorární konzul v Kanadě Jerry J. Jelinek, statutární náměstkyně hejtmana ing.
Lidie Vajnerová a další osobnosti. Výstava se setkala se značným zájmem
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veřejnosti, médií, jakož i účastníků kongresu. Slavnostní vernisáž pak byla
zakončena rautem v zajímavých prostorách knihovny Severočeského muzea.
Následovala podvečerní prohlídka centra Liberce, ve kterém právě
probíhala akce „Den Libereckého kraje“. Páteční program pak byl zakončen
ve Staročeské rychtě v Centru Babylon neformálním posezením.
V sobotu 23. června 2012 po snídani došlo v areálu SOŠ ke slavnostnímu vztyčení kongresové vlajky. Po přivítání účastníků 5. ČNVK předsedou ČVS Ing. Jaroslavem Martykánem jsme odjeli pronajatým autobusem
k pořízení společné fotografie. Po té se vexilologové přemístili do vyzdobeného audiovizuálního sálu muzea. Za organizátory přivítal účastníky kongresu Ing. Jan Vereščák, ředitel společnosti LIBEA, s.r.o., jenž zároveň
požádal přítomné o minutu ticha k uctění památky zakladatele a čestného
předsedy doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc., zesnulého krátce před kongresem. Jednání 5. ČNVK pak zahájil předseda ČVS Ing. Jaroslav Martykán, který současně moderoval 1. blok tří přednášek. Přestávku s občerstvením
využil kurátor výstavy PhDr. Lubor Lacina k prezentaci dalšího vexilologického materiálu, který soustředil do knihovny a umožnil tak účastníkům
kongresu shlédnout další zajímavé předměty z depozitáře muzea (např.
kufr se skládací žerdí a praporem).
Po druhém bloku čtyř přednášek, který moderoval Josef Hubka, jsme
se autobusem vrátili k obědu do SOŠ. Po obědě se skupina nečlenů ČVS
a zahraničních hostů zúčastnila prohlídky Liberce, která zahrnovala komentovanou prohlídku obřadní síně radnice, divadla F. X. Šaldy, nové krajské knihovny, Valdštejnských domků a dalších pamětihodností města.
Členové ČVS pak ve 14.00 hodin zasedli k jednání 41. výroční členské schůze.
Po 16. hodině se obě skupiny opět spojily ke společnému poznávacímu výletu autobusem po trase Liberec – Mníšek – Oldřichov v Hájích – Raspenava – Hejnice – Lázně Libverda – Obří sud – Hajniště – Frýdlant –
Dětřichov – Albrechtice u Frýdlantu – Mníšek – Liberec. Naši hosté tak mohli poznat Frýdlantský výběžek, kde před dvěma lety řádila ničivá povodeň.
Hosty zaujala bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Hejnicích, výstavné Lázně
Libverda i výletní místo Obří sud. V bazilice pak byly k vidění historické korouhve z doby Albrechta z Valdštejna, Gallasů a Clam-Gallasů, majitelů frýdlantského panství.
Náročný sobotní program uzavřel společenský večer se slavnostní večeří za účasti statutární náměstkyně hejtmana ing. Lidie Vajnerové, ředitele SOŠ PhDr. Milana Adamce a kurátora výstavy PhDr. Lubora Laciny.
Střední odborná škola se na večeru prezentovala módní přehlídkou šatů
z dílen školy. V průběhu večera vystoupil i předseda Německé vexilologické
10
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společnosti Jörg Majewski s tlumočenou přednáškou o vlajkách moskevské
oblasti.
Součástí slavnostního večera bylo rovněž tradiční předávání různých
forem ocenění z rukou předsedy ČVS. Při příležitosti 40 let existence České
vexilologické společnosti i jejich významného životního jubilea bylo Čestné
členství za zvláštní zásluhy o rozvoj české vexilologie a dlouholetou práci
v ČVS uděleno PhDr. Zbyšku Svobodovi a Kongresové ocenění za zásluhy
o českou vexilologii Ing. Aleši Brožkovi. Čestnými uznáními za dlouholetou
práci v ČVS byli při příležitosti svých životních jubileí vyznamenáni Karel
Černý, Ing. Petr Hlaváček, Ing. Ladislav Hnát, Ing. Jaroslav Martykán
a RNDr. František Pícha. Za vzornou organizaci a podporu 5. ČNVK byl
čestným uznáním oceněn jeho hlavní organizátor a ředitel LIBEA, s.r.o. Ing.
Jan Vereščák, zatímco Klubu přátel Žižkova bude na jeho nejbližší výroční
schůzi předáno Čestné uznání za dlouholetou podporu ČVS a spolupráci
s ním. Čestnou vlajku ČVS převzal i Viktor Anatoljevič Lomancov za dlouholetou spolupráci Ruského střediska pro vexilologii a heraldiku i jeho osobně
s naší společností. Jako dárek a upomínku na liberecký kongres si všichni
účastníci slavnostní večeře odnesli stojánek s kongresovým praporkem
a praporkem hostitelského Liberce, který jim věnovala společnost
LIBEA, s.r.o.

Celý program v neděli 24. června 2012 se již odehrával pouze
v prostorách SOŠ. Po snídani se účastníci kongresu sešli ve vyzdobené moderní sborovně školy ke třetímu bloku čtyř přednášek moderovaném Ing.
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Alešem Brožkem. Po přestávce s občerstvením pak navázal čtvrtý blok dalších pěti vystoupení za řízení Ing. Petra Exnera; všechny přednášky jsou
obsahem tohoto sborníku.
Před 13.00 hodinou uzavřel 5. ČNVK předseda ČVS Ing. Jaroslav Martykán a vydal pokyn ke stažení kongresové vlajky. Po bohatém a chutném
obědě se pak účastníci kongresu rozjeli do svých domovů. Po celou dobu
kongresu v Liberci svítilo a hřálo sluníčko. Věříme, že stejně prosluněné zůstanou i vzpomínky účastníků na 5. český národní vexilologický kongres
v Liberci. Jeho organizátoři by chtěli poděkovat za spolupráci Ing. Lidii Vajnerové, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, primátorce statutárního města Liberce Bc. Martině Rosenbergové, Severočeskému muzeu
a SOŠ v Liberci, jakož i výboru ČVS a všem účastníkům kongresu.
REPORT ON THE 5TH CZECH NATIONAL CONGRESS OF VEXILLOLOGY
The chief organizer describes preparations, the program and the course of the
5 Czech National Congress of Vexillology, as well as diffi
difficulties he had to overcome.
While the congress program will be de
described in the greater detail later its material
and financial ensuring, the organizational coverage and negotiation with municipal
and re
regional authorities of both the city of Liberec and the Liberecký region have been
dealt in this article. Finally, both the city and region provided the organizer with a
financial support and the ViceVice-Chair of the Liberecký region assumed the patronage
over the congress. Owing to their sponsorship a few historical flags and banners depo
depossited in the North Bohemian Museum could be made clean and repaired to be ready for
a public exhibition that was organized on the occasion of the congress. Furthermore,
the regional authority contributed to the print
printing of these proceedings.
th
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Petr Exner

SYMBOLY
SYMBOLY 5. ČESKÉHO NÁRODNÍHO
VEXILOLOGICKÉHO KONGRESU
KONGRESU
Vlajka 5. českého národního vexilologického
kongresu navazuje na symboliku vlajek předchozích kongresů, vztahující se jak k vexilologii, tak i
místu konání.
Vlajka 5.ČNVK
List tvoří modrý žerďový klín sahající do poloviny délky listu, dvě
zužující se krokve, bílá a
červená, a žluté vlající
pole. Krokve vycházejí z
první a druhé třetiny
horního a dolního okraje listu a hroty dosahují
do dvou třetin a pěti
šestin délky listu. Poměr šířky k délce listu
je 2 : 3.

Emblém 5.ČNVK

Vizitka účastníka
5.ČNVK

Vlajku kongresu tvoří obdélníkový list se
čtyřmi poli. Klín u žerdi svým tvarem i barvou odkazuje na českou vlajku a symbolizuje, že se jedná
o český národní kongres. Bílá zužující se krokev
přiléhající ke klínu značí římskou číslovku V – 5,
odkazující na pořadové číslo kongresu, červená
představuje písmeno „V“ jako „vexilologie“. Žluté
vlající pole tvarem připomíná písmeno „K“ jako
„kongres“. List tak obsahuje české barvy, barvy
České vexilologické společnosti, města Liberce i
barvy FIAV. Každá barva přitom zabírá přesně
čtvrtinu plochy listu.
Emblém kongresu je odvozen z podoby vlajkového listu umístěného do tradičního kruhového
pole, které je orámováno černým opisem s texty
„5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES“
nahoře a „LIBEREC 22. - 24. 6. 2012“ dole, oddělenými hvězdičkami. Emblém existuje v barevném,
šedém i pouze černo-bílém provedení.
Emblém jsem použil i při tvorbě jmenovek,
které účastníci obdrželi spolu s dalšími kongresovými materiály při zahájení kongresu.
SYMBOLS OF THE 5th CZECH NATIONAL CONGRESS
OF VEXILLOLOGY

Each congress, including
including the 5th one, displays its
own flag and emblem, designed by Petr Exner. Their
colours refer to those of Czechia, CVS, the town of Liberec
and FIAV. The white chevron stands for the Roman number "5", the red
one symbolizes "V" for Vexillology,
Vexillology, and the yellow field resembles the
letter "K", for "kongres" in Czech.
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Aleš Brožek - Pavel Fojtík

HISTORIE MĚSTSKÉ VLAJKY
VLAJKY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC
LIBEREC
Liberecká vlajka patří tradičně do té skupiny městských vlajek na
území České republiky, na kterých najdeme městský znak, protože se jedná
o symbol historický. V dřívějších dobách se většinou městské vlajky, pokud
vůbec existovaly, omezovaly zpravidla jen na městské barvy, případně doplněné o znak. V současné době se vlajky se znakem obcím ze zásadních důvodů neudělují.
Nejstarší vyobrazení liberecké vlajky, a to ve formě praporu
s vlaštovčím ocasem, nalezneme v kresbě, která zachycuje část průvodu při
lidové slavnosti, konané na počest korunovace krále Ferdinanda V. v Praze
v roce 1836. Je na ní vyobrazen vyzdobený vůz, na jehož vrcholu je červenobílý prapor s libereckým městským znakem umístěným blíž k žerdi.

Už od roku 1832 se v souvislosti s Libercem objevují vyobrazení bíločervených nebo červeno-bílých vlajek, avšak není jasné, zda se jedná o barvy liberecké nebo zemské.
Po roce 1848 získaly na mnoho let
v Liberci oblibu všeněmecké barvy černá,
červená a žlutá, které se hojně používaly
po několik desetiletí. Nešlo ale o vlajky
městské, ale o projevy německého nacionalismu.
V červnu 1906 bylo město Liberec
při příležitosti návštěvy císaře Františka
Josefa I. vyzdobeno nejen prapory a vlajkami v říšských černo-žlutých barvách, ale také modro-bílými městskými vlajkami. Na některých byl městský
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znak. Modrá a bílá byly pravděpodobně odvozeny z erbu Redernů
v městském znaku.

Po vzniku československého státu v roce 1918 bylo zakázáno užívat
k výzdobě města všeněmecké vlajky. Německé obyvatelstvo proto místo
českých, resp. československých vlajek začalo používat modré vlajky, prapory a korouhve jak se znakem, tak beze znaku.

Vlajka byla zřejmě inspirována modrými trojúhelníkovými praporky
na věžích v libereckém znaku. Liberečtí ji chtěli vyvěsit již při návštěvě císaře v roce 1906, ale s tím nesouhlasilAdelsdepartement, odbor ministerstva
vnitra ve Vídni, podle něhož měla být liberecká vlajka červenobílá. Modré
městské vlajky se vyvěšovaly ojediněle ještě po roce 1945, ale od roku
1948 se nepoužívaly.
Liberec se k používání vlastní vlajky vrátil až na sklonku sedmdesátých let 20. století. V roce 1978 byla ve spolupráci s Okresním archivem
v Liberci navržena červeno-bílá
vlajka (a současně také korouhev) s městským znakem uprostřed. Dne 19. října 1978 se
k navrženému symbolu vyjádřilo Ministerstvo vnitra ČSR, kde
otázku městských symbolů projednávala Komise pro otázky
znaků a měst a také Archivní
správa MV. Základní idea vlajky
byla schválena, jen bylo doporučeno znak posunout k žerdi a oddělit ho od barev pruhů černým nebo
15
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žlutým lemováním. Svislé vlajky a korouhve byly zamítnuty. Podle tohoto
doporučení byla v listopadu 1978 městským národním výborem objednána
výroba tří městských vlajek.
Nové liberecké městské vlajky byly poprvé vztyčeny na stožár veřejně
až v červenci 1980 při zahájení Libereckých výstavních trhů.
Liberecká vlajka vznikla podle tehdejších zvyklostí a stala se jednou
z mnoha červeno-bílých vlajek se znakem v zemi. Navázala však na starou
tradici sahající prokazatelně do roku 1836. Stejná vlajka byla v roce 1996
popsána i ve vyhlášce č. 6/1995 (Statut města Liberce) v čl. 33, odst. 2.
V roce 2001 byl přijat nový statut (Obecně závazná vyhláška č. 7/2001),
účinný od 1. ledna 2002, ale v textu tentokrát o městské vlajce není žádná
zmínka.
Protože je na liberecké městské vlajce městský znak, připomeňme si
stručně jeho podobu. (Popis byl převzat z publikace Ruda, V. a kol.: Znaky
severočeských měst. Most: Nakladatelství Dialog, 1970.) Tvoří ho „stříbrný štít, na němž je červená hradební zeď s dvěma věžemi a cimbuřím.
Uprostřed zdi je otevřená brána shora do poloviny uzavřená zlatou padací mříží se stříbrnými špicemi. Její zlaté, otevřené veřeje visí na stříbrných
závěsech. V každé věži je otevřená branka, nad níž je střílna a podlouhlé
křížem dělené okénko. Věže jsou kryty červenými stříškami a zakončeny zlatou makovicí s modrým, doprava vlajícím praporkem. Nad branou
na zdi je zavěšen znak pánů Redernů — modrý štít se stříbrným kolem.
Na cimbuří stojí vpravo hledící, ke skoku připravený zlatý lev se zla-

tou korunkou na hlavě. Z jeho otevřené tlamy
vyčnívá červený jazyk.“ Město Liberec získalo znakové privilegium od císaře Rudolfa II. v roce 1577.
Odborný vexilologický popis správné podoby městské vlajky Liberce
zní: „List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a bílý. Na styku pruhů libe-
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recký městský znak se žlutým lemováním umístěný ve vzdálenosti šířky
znaku od žerďového okraje listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.“
Protože od roku 1978, kdy byla vlajka podle tehdejších zvyklostí
schválena, nebyla do přijetí prvního zákona o obcích č. 367/1990 Sb.,
změněna, jedná se podle tohoto zákona i podle nynějšího zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o vlajku historickou a v této
podobě ji předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky znovu neuděluje.

Současná liberecká praxe je ovšem odlišná. Především, na rozdíl od
původně schválené vlajky (i od vlajky uvedené ve statutu z roku 1995), se
nepoužívá žluté lemování znaku. Setkat se ale můžeme i s rozdílným umístěním znaku a odlišným poměrem stran. Před radnicí jsou vyvěšovány vlajky o poměru stran 1 : 2 se znakem uprostřed listu. Objevují se také vlajky
o správném poměru stran 2 : 3, kde je znak umístěn tak, že horní žerďový
roh štítu je umístěn jednu čtvrtinu šířky listu od žerďového i horního
okraje listu. Výška štítu odpovídá polovině šířky listu. Taková vlajka byla
použita i při 5. českém národním vexilologickém kongresu.
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The authors mention
mention the specific position of this municipal flag, one
of few in our country with city arms displayed
displayed in full on it in our country.
country.
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Lubor Lacina

PRAPORY A VLAJKY
VE SBÍRKÁCH SEVERO
SEVEROČESKÉHO MUZEA
Ve dnech 22. – 24. června 2012 se v Liberci uskutečnil 5. český národní vexilologický kongres, pořádaný společností LIBEA, s. r. o. Kongres
byl zahájen v pátek 22. června v 17.00 hodin vernisáží výstavy Prapory a
vlajky ve sbírkách Severočeského muzea, pořádané muzeem ve spolupráci
s Českou vexilologickou společností a firmou LIBEA, s. r. o.
Záměrem výstavy bylo veřejnosti předložit výběr z fondu Prapory, který čítá téměř 230 inventárních čísel vexilologického materiálu, především
regionálního. Krátkodobá expozice tak předkládala
doklady převážně veřejné a spolkové činnosti z druhé
poloviny 19. a z první poloviny 20. století na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku. Výstava byla rozdělena
do tematických sekcí, první z nich nabídla kolekci korouhví libereckých řemeslnických společenstev, zhotovených
k příležitosti
slavnostního
pokládání
základního kamene liberecké radnice dne 30. září
1888. Další sekce se týkaly vojenských vysloužileckých spolků, pěveckých
nebo podpůrných organizací, jako jeden z jednotlivých předmětů pak byl
vystaven benátský gondolový prapor z 16. století. Kromě vexilologického
materiálu byla výstava doplněna archiváliemi souvisejícími s vystavenými
předměty a tiskovinami České vexilologické společnosti. Ve sloupové místnosti muzea výstavu doplňovala ukázka produkce společnosti LIBEA, s. r. o.,
se zaměřením na vlajky související s městem Liberec.
Samostatnou výstavou byl sbírkový fond Prapory prezentován poprvé. Vzhledem k omezenému prostoru i skutečnosti, že některé artefakty
nelze v současné době veřejně prezentovat vzhledem k jejich špatnému fyzickému stavu, níže následuje krátká zpráva o kompletním fondu, která tak
má doplnit základní informace, nacházející se v katalogu výstavy.1

Fond Prapory Severočeského muzea v Liberci
Celkový soubor obsahuje 228 inventárních čísel (dle stavu v roce
2012), pod nimiž jsou uloženy prapory, korouhve, vlajky, praporce, stuhy

1

Prapory a vlajky ve sbírkách Severočeského muzea, Liberec 2012.
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k praporům a další vexilologický materiál, jako jsou samostatné žerdi, hroty a další součásti praporů a vlajek nebo medaile přivěšované k praporům.
Ojedinělou položkou ve fondu je pak přepravní kufr s uloženým praporem
s kompletním vybavením. Pod cca 120 inventárními čísly jsou uloženy přímo prapory, korouhve a vlajky, nejčastěji prapory s trvalým uchycením na
žerdi.
Z inventárních čísel geograficky patří 42 do okresu Jablonec nad Nisou (3, příp. 4 jsou z Dolního Maxova, 1 z Huti, 25 z Jablonce nad Nisou,
6 blíže neurčených z Jablonecka, 1 z Josefova Dolu, 4 z Lučan nad Nisou,
1 z Tanvaldu), 94 do okresu Liberec (1 z Českého Dubu, 1 z Frýdlantu,
4 z Hrádku nad Nisou, 6 z Chrastavy, 1 z Kunratic, 54 z Liberce,
2 z Ludvíkova pod Smrkem, 20 z Nového Města pod Smrkem,
2 z Oldřichova v Hájích, 1 z Raspenavy, 1 ze Srbské a 1 neurčený
z Liberecka), 10 do okresu Mladá Boleslav (všechny se Sobotecka). Dalších
8 místně neurčených položek patří do severních Čech, 16 inventárních čísel
se váže k obcím v jiných částech České republiky, 26 k zahraničí (z místně
určených patří 7 do Rakouska, 3 do Německa, 2 do Polska). Devět geograficky neurčených položek je politického charakteru, fond ovšem uchovává
ještě dalších 25 místně neurčených inventárních položek.
Dle rozdělení podle organizací se ve sbírce nejvíce inventárních položek (36) vztahuje k vojenským vysloužileckým spolkům (z nich 17 je
z libereckého okresu, 12 z jabloneckého), 27 se týká politických aktivit (10
souvisí s agrární stranou, 10 s dělnickými a odborovými skupinami, 7
s nacistickou stranou), 20 tělovýchovných hnutí, 13 libereckých a jabloneckých řemeslnických společenstev, 16 náboženských a pohřebních organizací, 10 pěveckých spolků, 9 školních organizací, 8 střeleckých spolků, 6
podpůrných organizací.
Různý vexilologický materiál se ojediněle nachází také v jiných fondech Severočeského muzea. Nejvzácnější položkou je hedvábný benátský
gondolový prapor z roku 1563 s malovanými motivy narození Panny Marie
a čtyř evangelistů, který muzeum získalo v roce 1910 z Berlína, umístěný
ve fondu Textil. Novodobé dějiny města Liberce pak mimo jiné dokládají
autostandarta ze služebního automobilu nacistického vůdce Konrada Henleina, uložená ve fondu Kapitalismus, nebo rozměrná státní vlajka ČSSR,
umístěná na věži liberecké radnice během události podzimu 1989, která se
nachází ve fondu Socialismus.

FLAGS AND BANNERS IN THE COLLECTION OF THE NORTH BOHEMIAN MUSEUM
The custodian of the the vexillological collection of the North Bohemian MuMuseum – the coco-organizer of the congress – guides the readers around the flag exhibiexhibition that was installed on the occasion of the congress.
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T-13051
Benátský gondolový prapor, 1563.
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Jaroslav Martykán

PROCEEDINGS OF THE 5th CZECH
CZECH NATIONAL
CONGRESS OF VEXILLOLOGY
VEXILLOLOGY
Liberec,
Liberec, 2222-24 June 2012
2012

Dear friends!
This publication has been issued by the Czech Vexillological Society in
cooperation with the Flag Data Centre. It presents 16 lectures delivered
during the 5th Czech National Congress of Vexillology by vexillologists from
Czechia, Poland and Russia on various topics, two of them by proxy. These
important contributions to the successful course of the congress are published in Czech but a short English summary is added to each of them. We
would like to express our deep gratitude to all authors for high quality and
scientific level of their papers. Furthermore, this publication contains detailed information about the congress itself, its symbols, the accompanying
vexillological exhibition and all activities connected with the congress.
The 5th Czech National Congress of Vexillology took place in the important historical and industrial city of Liberec, in the very heart of the
Jizerské Mountains region of the same name, between 22 and 24 June
2012. The neo-Gothic building of the North Bohemian Museum in the very
city center and the modern campus of the Technical High School situated
amidst the green vegetation of the Liberec suburb hosted thirty three participants from Czechia, Germany, Poland, Russia, and Slovakia. For the first
time in its history, the Czech Vexillological Society organized the national
congress under participation both the related professional museum and
the regional authorities of the congress venue. Namely, the North Bohemian Museum that has been established as the oldest museum of decorative arts in Bohemia since 1873 and the Chairman of the Liberec Regional
Authority whose deputy assumed the auspices over the congress.
On the eve of the congress, the press conference and the public preview of the vexillological exhibition took place in the North Bohemian Museum on Friday, 22 June 2012. The vernissage of the exhibition called
“Flags and Banners in Collections of the North Bohemian Museum” was
opened by the Museum director Jiří Křížek and attended by many personalities of the local culture, arts and social life, the Honorary Consul of Canada and the Vice-Chair of the Regional authority including. The exhibited
objects of vexillological character met with a significant concern of the
public, media and the congress participants. The opening ceremony of the
22
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exhibition was then finished with a lavishly supplied banquet in the curious
premises of the Museum’s library. The first congress day was concluded
with an early-evening walk through the city centre and a non-formal seating of the congress participants at the beer-restaurant “Staročeská rychta”
of the Babylon Entertainment Centre.
On Saturday, 23 June 2012 a festive ceremony of the hoisting of the
flags of the Czech Republic, the Liberecký region, the City of Liberec, the
Czech Vexillological Society and the 5th Czech National Congress of Vexillology at the areal of the Technical High School campus opened the congress officially. Then, the President of the Czech Vexillological Society
declared the 5th Czech National Congress of Vexillology for open. After taking a photo of all participants on the stairs of the museum, the congress
continued with seven lectures delivered on the topic of main interest –
popularization of flags in various situations they could emerged in, e.g. in
local government, international relations, games and sports, political
struggle etc. The lecture hall of the museum where the congress programme took place was finely decorated with many flags and banners, ribbons and flag finials. The common lunch was served in the Technical High
School campus where all participants were accommodated. In the meantime, when Czech and Slovak vexillologists held their regular annual meeting the accompanying persons and our foreign guests participated in the
guided sightseeing tour of the town. The afternoon program continued
with a visit of the Liberecký region’s tourist attractions. Congress participants were mainly interested in the Holy Virgin Assumption basilica in Hejnice where the historical banners of the Frýdland domain owners
(Wallenstein, Gallas, and Clam-Gallas aristocratic families) could be admired. Later on, our excursion continued to Libverda spa well-known by its
imposing architecture and/or to the Giant Barrel tourist point of curiosity,
respectively.
An experience-full Saturday came to an end with the gala-dinner
served in the campus dining-room. Before the main course, President of
the Czech Vexillological Society Jaroslav Martykán welcomed the attendants of the congress both in Czech and English and introduced three
guests of this event –Vice-Chair of the Liberec Regional Authority Lidie Vajnerová, principal of the Technical High School Milan Adamec and custodian of the North Bohemian Museum Lubor Lacina. Then, he toasted all
congress participants and drunk a success of the 5th Czech National Congress of Vexillology. A handover of awards granted by the Czech Vexillological Society to its members for an extraordinary contribution to the
Czech vexillology became a regular part of each congress. In 2012, when
the CVS commemorated the 40th anniversary of its foundation this event
became particularly significant. The membership of honour was acknowl23
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edged to Zbyšek Svoboda for his extraordinary merits to the advancement
of Czech vexillology and the long-standing activities in favour of the CVS,
while the Congress award of the 5th Czech National Congress of Vexillology
was handed over to Aleš Brožek for his merits to the Czech vexillology. On
behalf of the CVS, its President awarded five Diplomas of Honour to Karel
Černý, Petr Hlaváček, Ladislav Hnát, Jaroslav Martykán, and František Pícha
for their long-standing activities in favour of the CVS. The same diploma
was handed over also to the organizer of the 5th congress Jan Vereščák
from the LIBEA Pvt. Co. for its successful preparation and financial support. During its annual meeting, the Diploma of Honour will be also presented to the Club of the Žižkov Friends for its long-standing support and
cooperation with the CVS. Finally, in token of his long time lasting cooperation with the Czech Vexillological Society its Board appointed Viktor
Anatolyevich Lomantsov from the Russian Centre for Vexillology and Heraldry “The Fellow of the CVS”; a memorial table flag of our society was presented to him consequently.
On Sunday, 24 June 2012 remaining nine lectures were delivered at
the lecture hall of the Technical High School. They dealt with e.g. regional
flags of Poland and Taiwan, flags of the guilds from the town of Most, the
earliest flagmakers in Bohemia and many other topics. The official closing
ceremony of the congress took place again in the courtyard of the campus.
At first, the President of the Czech Vexillological Society expressed his
gratefulness to the congress organizer Jan Vereščák and LIBEA Pvt. Co. and
thanked all those who had contributed to the success of the congress.
Then, the organizer’s staff lowered all five flags hoisted in the beginning of
the congress. The very successful 5th Czech National Congress of Vexillology was over!
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Ocenění členové ČVS a zahraniční účastnící kongresu, zleva Viktor Lomancov, (Ruské středisko vexilologie a heraldiky, Rusko), Zbyšek Svoboda, Aleš
Brožek, Ladislav Hnát, Alfred Znamierowski (Heraldicko-vexilologický institut, Polsko), Jaroslav Martykán, Karel Černý a Jan Vereščák.
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Petr Exner

UDĚLOVÁNÍ ZNAKŮ A VLAJEK OBCÍM
V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1991 - 2011
Česká republika v nynější podobě vznikla 1. ledna 1993. Agenda udělování symbolů obcím však byla řešena i v předchozím období existence
České a Slovenské federativní republiky, a to v rámci jednotlivých součástí
federace odděleně.
V roce 1990 byl Českou národní radou přijat zákon č. 367/1990 Sb.
o obcích (obecní zřízení). Zákon nabyl účinnosti dnem voleb do obecních
zastupitelstev obcí České republiky (23. a 24. listopadu 1990). Tento zákon v § 5 umožnil, aby obcím, které do té doby neměly svůj historický znak
a prapor, byly tyto symboly uděleny.
Zmíněný zákon tuto možnost přiznal všem obcím České republiky
a na jeho základě jsou do dnešního dne symboly obcím v České republice
udělovány.

PROCES UDĚLOVÁNÍ ZNAKŮ
ZNAKŮ A VLAJEK
Proces udělování znaků a vlajek obcím probíhá v několika krocích.
Návrh na znak a vlajku obce, případně pouze na vlajku, jestliže znak obce
již existuje, je vybrán zastupiteli obce někdy ze soutěže na návrh nových
symbolů obce, někdy je osloven některý heraldik či vexilolog, někdy návrh
vytvoří místní občan. Vybraný návrh musí usnesením schválit zastupitelstvo obce a pak následuje žádost starosty obce o udělení symbolů, která je
adresována do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Od podzimu roku 2006 je proces projednávání žádostí
v parlamentním Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS PČR veden prostřednictvím aplikace REKOS (REgistr KOmunálních Symbolů, www.psp.cz).
Tato aplikace byla navržena ve spolupráci s expertní skupinou podvýboru
tak, aby evidovala komunální znaky a vlajky (včetně grafického ztvárnění a
popisů) jednotlivých obcí a městských částí.
Aplikace umožňuje vkládání žádostí, vyhledávání podle různých údajů
a obsahuje fulltextové vyhledávání v textu popisu znaků a vlajek. Obsahuje
také další informace související s podáním žádosti o schválení komunálních
symbolů. Navíc jsou zde i informace o státních a krajských symbolech.
Pracovnice sekretariátu výboru vkládají žádosti obcí do aplikace
REKOS a členové a experti podvýboru mají po zadání loginu a hesla možnost přístupu k těmto žádostem a vkládat své návrhy na popis, případně
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prostřednictvím REKOSu diskutovat nad tvořenými popisy symbolů. Tento
způsob práce, který je možno provozovat z libovolného počítače v síti internet, urychluje a zkvalitňuje proces přijímání obecních symbolů.
Na zasedání Podvýboru pro heraldiku a vexilologii jsou žádosti postupně projednány a jsou zamítnuty návrhy, které není možné přijmout ať už pro shodnou podobu s některou státní vlajkou, pro zaměnitelnost
s některými již udělenými symboly nebo proto, že neodpovídají heraldickým a vexilologickým zásadám pro navrhování znaků a vlajek. Pro schválené návrhy je pak vytvořen správný heraldický a vexilologický popis znaku
a vlajky. Výsledek práce podvýboru je projednán na schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a usnesením k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii výbor vysloví souhlas s návrhy znaků
a vlajek těchto obcí a doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny, aby ve
smyslu § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), udělil obcím
a městům uvedeným v usnesení právo užívat znak a vlajku. Na základě tohoto usnesení předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím udělí
symboly obcím. Slavnostní akt udílení symbolů obcím se odehrává na půdě
Poslanecké sněmovny zpravidla v místnosti státních aktů. Před začátkem
udílení pronese předseda Poslanecké sněmovny krátkou řeč a poté předá
starostům či jejich zástupcům desky s dekretem obsahujícím popis znaku
a vlajky.

Na rozdíl od minulých let byla vloni změněna organizace předávání a
starostové již nestojí po obvodu místnosti, ale sedí na židlích. Navíc je před
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vlastním předáním dekretu do rukou starosty promítnuto vyobrazení znaku a pracovnice protokolu přečte krátký text o historii obce a symbolice
znaku a vlajky. Dekret neobsahuje vyobrazení symbolů. Proto je důležité,
aby jejich popis byl vytvořen podle odborných zásad a bylo možno podle
popisu symboly nakreslit a vyrobit. Popis, vyobrazení a některé další údaje
jsou následně umístěny do veřejné části REKOSu.

RÚIAN
Podle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech vznikl také Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) budovaný v gesci
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. V nereferenčních údajích
registru je také informace o udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce.
Pro prvotní naplnění těchto dat jsou použita data z aplikace REKOS. Jejich
změny budou evidovány na základě sdělení kanceláře Poslanecké sněmovny.
Přístup k těmto datům bude prostřednictvím veřejného dálkového přístupu (http://vdp.cuzk.cz/, není třeba žádné registrace a poskytovaná data
jsou zdarma). Na konferenci ISSS 2012 v Hradci Králové byl tento systém
prezentován. Výstup z něj obsahuje vyobrazení znaku a vlajky a jejich slovní popis.
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HERALDICKÁ KOMISE
V letech 1991-1992 pracovala tehdejší Heraldická komise vedená Jiřinou Pavlíkovou jako orgán České národní rady podřízený výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (VVVKMT) a symboly byly obci
udělovány rozhodnutím předsednictva ČNR. V komisi zasedala řada členů
bývalé komise pro znaky měst, zřízené při archivní správě České republiky
a také dva vexilologové a výtvarník. První zasedání komise proběhlo 19.
dubna 1991. Stálá heraldická komise byla zřízena usnesením VVVKMT č. 3
ze dne 1. července 1992. Předsedkyní komise byla i nadále Jiřina Pavlíková
a členem se stal Ondřej Zemina. Komise byla usnesením pověřena jednáním
s externími členy komise. Externími členy tehdy byli Ivan Štarha, Jiří Louda, Pavel Palát, Karel Müller, Jan Pelant, Pavel R. Pokorný, Aleš Zelenka,
Zbyšek Svoboda, Aleš Brožek a Michal Vitanovský.

PODVÝBOR PRO HERALDIKU
HERALDIKU
Podvýbor je zřizován na základě ustanovení jednacího řádu sněmovny po každých volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Nejdříve je ustaven
odpovídající výbor, tj. v našem případě Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu, který usnesením zřídí své podvýbory, mezi jinými i
Podvýbor pro heraldiku. Členy podvýboru jsou poslanci v maximálním počtu 10 členů, z nichž polovina včetně předsedy podvýboru je členy
VVVKMT. Podvýbor pak stanoví expertní skupinu, která je jeho poradním
orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky a vexilologie.
Dne 1. ledna 1993 se Československo rozdělilo a po transformaci
České národní rady na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
(PSPČR) přešla pravomoc udílení znaků a vlajek (do změny zákona o obcích, kterou inicioval Podvýbor pro heraldiku a vexilologii v roce 2004, byl
používán termín prapor) na předsedu Poslanecké sněmovny, který dekrety
o nových symbolech předává starostům obcí. Poprvé se tak stalo 25. února
1994, kdy dekrety předával Milan Uhde. V souvislosti se změnou jednacího
řádu poslanecké sněmovny parlamentu byl usnesením VVVKMT č. 385 ze
dne 6. září 1995 zřízen podvýbor pro heraldiku, opět pod předsednictvím
Jiřiny Pavlíkové. Členy výboru se stali Jiří Bílý, Jaromír Kalus, Eduard Zeman a Ondřej Zemina.
Ve druhém volebním období PS PČR byl podvýbor pro heraldiku
ustaven usnesením VVVKMT č. 11 ze dne 11. září 1996. V podvýboru pod
předsednictvím Ondřeje Zeminy zasedali poslanci Vladimír Cisár, Zdeněk
Klanica, Jan Kostrhun, Josef Krejsa, Petr Pleva a Eduard Zeman. Od 5. prosince 1996 se členem expertní skupiny podvýboru stal vexilolog Pavel Fojtík. V lednu 1997 se Ondřej Zemina vzdal funkce předsedy podvýboru a
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usnesením VVVKMT č. 72 ze dne 23. ledna 1997 byl do podvýboru zvolen
Martin Přibáň, který se stal zároveň novým předsedou podvýboru.
Ve třetím volebním období PS PČR bylo rozhodnuto o vytvoření podvýboru pro heraldiku usnesením VVVKMT č. 5 ze dne 23. července 1998
a usnesením VVVKMT č. 7 ze dne 16. září 1998 byl předsedou podvýboru
ustaven Vladimír Cisár a členy se stali poslanci Jiří Brtnický, Josef Ježek, Jan
Kasal, Zdeněk Klanica a Aleš Rozehnal. Dne 24. září 1998 byl zvolen členem
podvýboru Petr Nečas (usnesení VVVKMT č. 22/1998). V expertní skupině
pracovali Aleš Brožek, Pavel Fojtík, Jiří Louda, Karel Müller, Pavel Palát, Jan
Pelant, Pavel R. Pokorný, Zbyšek Svoboda, Ivan Štarha, Michal Vitanovský
a Aleš Zelenka. Od 14. února 2001 se členem expertní skupiny stal Petr Exner.
V průběhu třetího volebního období – 12. dubna 2000 - byl přijat
zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), který v § 5 stanoví, že
kraj a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a prapor kraje. Aby symboly krajů byly svým způsobem
jedinečné a na první pohled odlišitelné od praporů obecních, připravil podvýbor soubor kritérií, podle nichž se budou udělovat znaky a prapory krajům. Kritéria byla schválena VVVKMT usnesením č. 198 z 39. schůze
výboru dne 8. listopadu 2000. Stanoví, že znak bude tvořit čtvrcený štít ve
formě francouzského štítu (podobně jako velký státní znak ČR) bez klenotů. V první, nejčestnější čtvrtině bude historický znak země, ve které se kraj
či jeho většina nachází, v další čtvrtině figura ze znaku města, kde kraj sídlí,
a ve zbylých čtvrtinách budou heraldické či obecné figury charakterizující
kraj. Prapor kraje bude heraldický, tj. odvozen od znaku prostým přepisem
na list o poměru stran 2:3.

PODVÝBOR PRO HERALDIKU
HERALDIKU A VEXILOLOGII
Ve čtvrtém volebním období PS PČR bylo usnesením č. 5 ze dne 6.
srpna 2002 zřízeno sedm podvýborů. Název podvýboru pro heraldiku se
změnil na podvýbor pro heraldiku a vexilologii (PHV). Téhož dne byla předsedkyní podvýboru zvolena Ivana Levá a usnesením č. 23 ze dne 18. září
2002 k volbě členů PHV se členy podvýboru stali poslanci Petr Bratský,
Vladimír Čada, Jitka Gruntová, Jan Kasal, Soňa Marková, Eva Nováková a
Zbyněk Novotný. Na první schůzi podvýboru 23. října 2002 byl místopředsedou PHV zvolen Zbyněk Novotný. Do expertní skupiny PHV byli ustanoveni Petr Exner, Pavel Fojtík, Karel Müller, Pavel Palát, Zbyšek Svoboda,
Ivan Štarha a Pavel Štulc. V souvislosti s nárůstem počtu žádostí a potřebou zefektivnit práci podvýboru PHV inicioval zřízení elektronického registru komunálních symbolů (REKOS) na internetu. Usnesením VVVKMT č.
221/2005 ze dne 26. 1. 2005 k zavedení registru pro evidenci znaků a vla-
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jek měst a obcí výbor podpořil zavedení registru a pověřil místopředsedu
PHV Zbyňka Novotného projednáním této věci v komisi pro práci kanceláře
a s vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny Petrem Kynštetrem.
Na základě usnesení podvýboru pro heraldiku a vexilologii z 14.
schůze ze dne 7. září 2005 VVVKMT přijal usnesení č. 286 ze dne 14. září
2005 ke stanovení povinných podkladů pro podání žádosti o schválení
obecních symbolů. Obce musí v žádosti zaslat průvodní dopis na hlavičkovém papíře obce opatřeným razítkem obce a podpisem pověřeného zastupitele provázený kopií usnesení zastupitelstva, kterým schválilo předložené
návrhy, barevné vyobrazení návrhu ve formátu A4 s uvedením autora, návrh slovního popisu předloženého návrhu a odůvodnění použitých figur
v návrhu.
PHV se také zabýval vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon
č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky (usnesení
VVVKMT č. 325 ze dne 15. 2. 2006).
Páté volební období začalo volbami v roce 2006. Z důvodů změny
jednacího řádu PSPČR bylo možno zřídit pouze tři podvýbory v rámci jednoho výboru poslanecké sněmovny. Usnesením VVVKMT č. 5 ze dne 13. září 2006 ke zřízení podvýborů byly zřízeny tři podvýbory, mj. podvýbor pro
vědu a vzdělání, který se měl věnovat i heraldice a vexilologii. Avšak usnesením VVVKMT č. 28 ze dne 15. listopadu 2006 ke zřízení podvýborů výbor revokoval své usnesení č. 5 a místo podvýboru pro vědu a vzdělání byly
zřízeny tři podvýbory vč. podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Svým dalším usnesením č. 31 z 15. listopadu 2006 ke zřízení podvýboru pro heraldiku a vexilologii byl předsedou podvýboru ustaven Zbyněk Novotný
a členy výboru poslanci Tomáš Hasil, Vítězslav Jandák, Josef Ježek, Ivana
Levá a Olga Zubová. Později usnesením VVVKMT č. 44 ze dne 17. ledna
2007 přibyli Jan Kasal a Soňa Marková. První schůze podvýboru se konala
13. prosince 2006. Na návrh předsedy PHV byla místopředsedkyní podvýboru zvolena Ivana Levá, přičemž expertní skupina zůstala v nezměněném
složení.
V nynějším šestém období byl podvýbor pro heraldiku a vexilologii
zřízen usnesením VVVKMT ze dne 9. září 2010 a předsedou byl zvolen poslanec Zdeněk Bezecný, členy podvýboru Ivana Levá a Soňa Marková. Předseda dopisem ze dne 21. září požádal členy expertní skupiny o jejich další
působení při podvýboru. Expertní skupinu tvoří pět heraldiků (Jakub Hrdlička, Karel Müller, Ivan Štarha, Pavel Štulc a Jan Županič, poslední dva
byli schváleni na prvním zasedání podvýboru dne 20. října 2010) a tři vexilologové (Petr Exner, Pavel Fojtík a Zbyšek Svoboda).
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Agendu podvýboru administrativně zabezpečují pracovnice Poslanecké sněmovny Marcela Havrdová a Helena Nováková, která také digitalizuje
podklady od obcí a vkládá je do aplikace REKOS.

PŘEHLED PRÁCE KOMISE A PODVÝBORU
Graf č. 1 ukazuje počet jednání podvýboru (komise) v závislosti na
jednotlivých volebních obdobích ČNR a PS PČR a odpovídající počet rozhodnutí předsednictva ČNR, resp. PS PČR. Velký počet rozhodnutí v VI. volebním období ČNR je způsoben tím, že rozhodnutí byla vydávána pro
každou obec jednotlivě. V VII. volebním období ČNR nebylo vydáno žádné
rozhodnutí předsednictva.
Graf č. 1
POČET JEDNÁNÍ PHV (HK) A POČET ROZHODNUTÍ
V JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH OBDOBÍCH
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Tab. č. 1
Volební období

rok

počet zasedání
PHV (HK, PH)

počet rozhodnutí

uděleno
znaků

uděleno
vlajek

VI ČNR

1991

2

8

8

7

VI ČNR

1992

2

22

22

21

VII ČNR

1992

4

0

0

0

I PS

1993

5

1

29

38

I PS

1994

5

5

77

85

I PS

1995

6

6

101

126

I PS

1996

5

4

79

94

II PS

1996

2

1

33

33

II PS

1997

4

5

126

138

II PS

1998

4

4

225

249

III PS

1998

2

2

75

82
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III PS

1999

3

3

153

179

III PS

2000

6

5

218

253

III PS

2001

6

6

301

327

III PS

2002

2

4

196

228

IV PS

2002

2

2

129

129

IV PS

2003

5

5

394

417

IV PS

2004

4

5

220

243

IV PS

2005

4

7

292

322

IV PS

2006

2

3

131

145

V PS

2006

1

0

0

0

V PS

2007

3

4

256

286

V PS

2008

4

4

161

189

V PS

2009

3

3

142

156

V PS

2010

1

1

102

107

VI PS

2010

1

1

42

43

VI PS

2011

3

3

139

144

91

114

3651

4061

CELKEM

Tabulka neobsahuje data týkající se krajů a městských částí.

PŘEHLED POČTU UDĚLENÝCH
UDĚLENÝCH VLAJEK V LETECH 1991 - 2011
K 31.12.2011 získalo nově znak 3651 obcí a vlajku 4061 obcí, tj. 58% resp.
65% celkového počtu obcí České republiky. Rozdíl je způsoben tím, že některé obce měly svůj historický znak a nově získaly pouze vlajku. Graf č. 2
ukazuje počty udělených znaků a vlajek v jednotlivých letech.
Graf č.2
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POSTUP UDĚLOVÁNÍ VLAJEK
VLAJEK V ČR V LETECH DO ROKU
ROKU 2010
Na mapkách jsou barevně rozlišeny okresy České republiky podle procenta
obcí okresu, které měly v uvedený rok udělenu vlajku.
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Podklady pro mapy byly získány z databáze vlajek obcí ČR dostupné
přes webové stránky http://www.vexi.info.
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THE GRANTING OF COMMUNAL ARMS AND FLAGS IN THE CZECH REPUBLIC
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The member of the SubSub-Committee for heraldry and vexillology of the Czech
Parliament recapitulates legal, administrative and personal conditions, under which
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Petr Holas

VLAJKY V MEZINÁRODNÍCH
MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH
Ve svém příspěvku na 5. českém národním vexilologickém kongresu
jsem se pokusil o propojení dvou mých oblíbených disciplín - mezinárodních vztahů, kterými se živím, a vexilologie, která je mým dlouholetým koníčkem. Z tohoto spojení vzniklo níže uvedené zamyšlení nad rolí vlajek
v mezinárodních vztazích. Nastínil jsem pět základních témat, z nichž některá by si zasloužila hlubší zkoumání. Vzhledem k omezenému rozsahu
příspěvku se navíc budu věnovat blíže jen některým.
Prvním tématem je základní role vlajek v mezinárodních vztazích.
Druhým pak otázka aspiračních vlajek, o kterých jsem se poprvé dozvěděl
z článku otce české vexilologie Josefa Česáka Aspirační vlajky (vexilologický
fejeton) uveřejněném ve Vexilologii č. 68. Třetím tématem je vlajka jako
symbol nadnárodní identity. Zběžně se pak zmíním o otázce tzv. olympijských a diplomatických vlajek. Jejich hlubší rozbor si ponechám na případná odborná vystoupení v rámci výročních schůzí České vexilologické
společnosti.

Základní role vlajek v mezinárodních vztazích
vztazích
Státní vlajka je v prvé řadě symbolem daného státu. Ve vnitrostátní
rovině slouží především k identifikaci státních úřadů, přestože se mohou
obvykle objevovat i na sídlech firem či jednotlivců. Na mezinárodním poli
slouží státní vlajka za mezinárodní symbol státu v několika rovinách:
a) k vyjádření státní suverenity,
b) k zástupné identifikaci státu,
c) jako symbol vítězství či porážky ve válce.
Vyjádřením státní suverenity vůči okolním státům je především vymezení státních hranic. Tuto úlohu plní státní vlajky spolu se státními znaky a iniciálami států. Vzhledem k malé trvanlivosti vlajek se obvykle státní
vlajky používají pouze na budovách hraničních přechodů, i když v podobě
státních barev je lze nalézt i na některých hraničních milnících (například
polsko-německá hranice). Se vstupem České republiky do Schengenského
prostoru mizí z našich hranic s klasickými hraničními přechody i státní
vlajky.
Patrně v souvislosti s rozšířením Evropské unie v roce 2004 se naopak objevila neobvyklá vlajková výzdoba na česko-německo-polském tro-
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jmezí nedaleko Žitavy. Nacházely se zde nejen státní vlajky příslušných států vyvěšené svisle na přídavném ráhně, ale na průsečíku hranic i vlajka Evropské unie. Vzhledem k otevřenému prostoru však byly vlajky vystaveny
nepřízní počasí, kterou trpělo především upevnění vlajek na stožárech. Jak
mě informoval kolega Karel Černý, v současné době se již tato výzdoba na
daném místě nevyskytuje.
Zajímavým využitím státní
vlajky, respektive její napodobeniny, k označení státních hranic
byl hraniční orientační sloup
vyráběný z lisovaného ocelového
plechu a natřený do podoby
svisle vyvěšené československé
státní vlajky. Sloup byl doplněn
štítkem
s
„československým
lvem“ a opisem Republika československá. Sloužil od druhé poloviny 20. let minulého století
k označení
československých
hraničních přechodů a zmizel
z našeho pohraničí po jeho obsazení Němci v důsledku Mnichovského diktátu.1
Krom označení mezinárodně uznané suverenity nad
určitým územím slouží státní
vlajka v mezinárodním prostředí
i k reklamování suverenity - vyjádření nároku na určité území. Tuto funkci
nabývala vlajka především v koloniálních dobách, nicméně je možné se
s tímto fenoménem setkat i v moderní době. Nejčastěji k němu dochází
v přímořských státech, u jejichž pobřeží se nachází ostrovy a ostrůvky, o
které vedou dva i více států spor. K takovýmto „vlajkovým konfliktům“
však může docházet i v případě nejasně nebo sporně vytyčené vnitrozemské hranice.
Příkladem reklamování suverenity pomocí státní vlajky může být
vztyčení argentinské vlajky na ostrově Jižní Georgie v Atlantickém oceánu
19. března 1982, 14 dní před začátkem argentinské invaze na Falklan-

1

http://www.fronta.cz/hranicni-orientacni-sloupy
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dy/Malvíny.2 Z nedávné doby lze připomenout incident na ostrově Perejil
u marockého pobřeží. Poté, co se na tomto neobydleném ostrůvku objevila
11. července 2002 marocká vlajka, došlo k výsadku španělských vojáků
a nad ostrůvkem zavlála vlajka španělská. Po následných diplomatických
jednáních se Španělé z Perejilu stáhli a svoji státní vlajku vzali s sebou.3
Nesporným vyjádřením státní suverenity na území cizího státu je
naopak označování budov a vozidel diplomatických a konzulárních misí.
Toto takzvané „právo na vlajku“ je výsadou vyplývající z mezinárodních
úmluv o diplomatických a konzulárních stycích a zároveň je odrazem
z nich vyplývajících imunit (např. nedotknutelnost místností diplomatické
mise). Podobný význam má i označení válečných a vládních plavidel. Naopak u lodí civilních je vlajka na zádi obvykle pouze výrazem formální registrace v daném státu.
Státní vlajka může být v mezinárodním prostředí využita také k zástupné identifikaci státu či jeho občanů. Prvním příkladem může být využití státních vlajek před sídly mezinárodních organizací k vyjádření členství
jednotlivých států v těchto organizacích. Zvláštní význam je přikládán především slavnostnímu aktu vztyčení vlajky nového státního útvaru před budovou Organizace spojených národů v New Yorku v souvislosti s přijetím
státu do této organizace, které je považováno za výraz všeobecného mezinárodního uznání nového státu.
Při mezinárodních sportovních událostech je zvykem používat státní
vlajky k vyjádření účasti národní reprezentace na daném podniku, respektive k vyjádření státní příslušnosti jednotlivců či menších skupin sportovců.
Na počest vítězů, respektive medailistů, dochází na těchto akcích
k ceremoniálnímu vztyčování státní vlajky či vlajek, obvykle za zvuku státní
hymny. Zajímavým zvykem je také vyvěšování vlajek domovských států
hostů v případě některých ubytovacích zařízení. Domnívám se však, že
mnohdy jde pouze o ilustrativní výzdobu. 4
Jako zástupný symbol je státní vlajka cizího státu často využívána na
demonstracích, které vyjadřují podporu danému státu, ale mnohem častěji
odpor vůči němu. V případě protestů proti danému státu dochází velmi
často k pálení jeho státní vlajky. Patrně nejpálenější státní vlajkou na světě
je vlajka Spojených států amerických. Nicméně občas podlehne ohni i vlajka

2

http://aquellasarmasdeguerra.wordpress.com/2012/04/29/algunas-armas-utilizadasen-la-guerra-de-malvinas/

3

http://www.abc.es/20120711/espana/abci-anos-perejil-201207101709.html

4

Tím mám na mysli, že nedochází k pravidelné kontrole státní příslušnosti hostů a s
tím související obměně vlajkové výzdoby.
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státu, jehož pozice ve světě není tak kontroverzní. Jako příklad uvádím pálení dánské vlajky při protestech proti otištění kresby proroka Mohameda
s bombou v turbanu v dánském deníku.
Ne vždy však musí být vlajka ničena pálením, jak dokazuje fotografie

muže snažícího se na protest proti čínské zahraniční politice rozkousat čínskou státní vlajku. Čelo jihokorejského demonstranta navíc zdobí páska
zobrazující státní vlajku Korejské republiky. Při demonstracích na podporu
opozičních hnutí v cizích zemích se často objevují státní vlajky historické.
Bylo tomu tak v případě libyjských (vlajka z roku 1951) i syrských (vlajka
z roku 1932) povstalců. Historickou vlajku (z roku 1918, resp. 1991) používají i příznivci běloruské opozice.
Patrně nejznámější akcí, při níž dochází ke vztyčování historické
státní vlajky za účelem vyjádření podpory exilové vládě a jejímu úsilí o znovuobnovení samostatnosti, je kampaň Vlajka pro Tibet - vyvěšení tibetské
vlajky v den výročí povstání proti čínské okupaci Tibetu 10. března 1959.
První české radnice se k akci připojily v roce 1996, tibetská vlajka se však
objevuje i na soukromých domech. Kontroverzní událostí bylo vyvěšení tibetské vlajky v roce 2010 z okna kanceláře Strany zelených v budově Poslanecké sněmovny navzdory postoji vedení sněmovny.5
Státní vlajka slouží také jako symbol vítězství, respektive porážky ve
válce. Obvykle dochází k jejímu vztyčování na význačných místech poraženého. V určitých případech se tento akt prolíná s reklamací suverenity, ale

5

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/vlajka-pro-tibet-vlaje-v-parlamentu-ina-rade-radnic_161607.html

43

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

může k němu dojít „jen“ na znamení porážky. Jako příklad jsem uvedl známá vyobrazení z konce druhé světové války - vztyčení americké vlajky na
ostrově Iwodžima a sovětské vlajky na budově Říšského sněmu. Obě události byly výrazem vítězství a pouze dočasného omezení suverenity (okupace)
poraženého státu nad daným územím, nikoliv její ztráty.
Zajímavou událostí z nedávné minulosti bylo stržení sochy Saddáma
Husajna v průběhu bitvy o Bagdád v roce 2003. Američtí vojáci nejprve ozdobili sochu americkou
vlajkou. Následně si někdo
z přihlížejících velitelů
uvědomil, že Američané
oficiálně Irák nedobývají,
ale osvobozují. Vojáci tedy
americkou vlajku odstranili a nahradili ji vlajkou
iráckou. Ta však obsahovala muslimské vyznání
víry a její pád spolu se
sochou by mohl Araby také pobouřit. Nakonec byla tedy socha stržena bez
„výzdoby“.6
Zvláštním případem vyjádření porážky ve válce jsou takzvané trofejní
vlajky. Obvykle jde o bojové prapory, jelikož státní vlajky poraženého státu
jsou z tohoto hlediska „příliš obyčejné“. Nicméně i státní vlajky, respektive
jejich varianty, se mohou stát trofejními. Příkladem budiž čtvercová vlajka
Velké Británie z doby britské invaze do Buenos Aires umístěná v kostele ve
čtvrti San Telmo nebo vlajka brazilského císařství ukořistěná z brazilské
lodi v devatenáctém století a umístěná v kostele v Carmen de Patagones.

Aspirační vlajky
Termínem aspirační státní vlajky můžeme označit státní vlajky obsahující symboliku (potenciálního) nároku určitého státu, jemuž vlajka náleží, na cizí státní území. Aspirační vlajky můžeme rozdělit do tří skupin:
a) vlajky s explicitním vyjádřením aspirace,
b) vlajky s implicitním vyjádřením aspirace,
c) vlajky s aspiračním znakem.
Vlajky s explicitním vyjádřením aspirace obsahují takovou symboliku,
která přímo poukazuje na aspiraci na určité teritorium. Tato skutečnost je

6

http://www.virtually.cz/clanky2/5370.html
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obvykle i zdůrazněna v příslušném právním předpisu. Příkladem ze současnosti mohou být vlajky Komor, Venezuely a Kyperské republiky. Na současné komorské vlajce symbolizují všechny ostrovy komorského souostroví
nejen čtyři hvězdy, ale i čtyři vodorovné pruhy. Ostrov Mayotte je přitom
dosud pod francouzskou správou. Podobně kyperská vlajka stále obsahuje
obrys celého ostrova, přestože sever de facto ovládají separatisté.
V případě venezuelské vlajky představuje osmá hvězda, přidaná v roce 2006, historickou provincii Guayana, která zahrnovala i přibližně tři
čtvrtiny rozlohy současného státu Guyana, na které si Venezuela dodnes
činí nárok. Z historických vlajek lze za explicitně aspirační označit vlajky
Spojených států amerických v době americké občanské války 1861-1865.
Tento příklad ostatně ve svém článku uvádí i Josef Česák. Obdobnou aspirační symboliku lze najít i na vlajkách Konfederovaných států amerických.
Z vlajky Unie nejen nebyly odstraněny hvězdy symbolizující státy,
které Unii opustily, ale naopak na ní v roce 1863 přibyla hvězda symbolizující nový stát Západní Virginie. Podobně se na vlajkách Konfederace v průběhu války objevovalo třináct hvězd, přestože se pod reálnou kontrolou
Konfederace nacházelo pouze jedenáct států Unie. V Missouri a Kentucky
sice bylo secesionistickou opozicí vyhlášeno odtržení od Unie, ale oba státy
zůstaly de facto i de iure nadále její součástí.
Pojmem implicitní aspirační státní vlajka označuji takovou vlajku, jejíž symbolika může v okolních státech vzbuzovat aspirační snahy, přestože
tyto snahy nejsou reálně proklamovány. Patrně nejznámějším příkladem je
vlajka Makedonie z let 1992-1995. Na ní bylo vyobrazeno zlaté verginské
slunce z hrobky Filipa Makedonského, která byla nalezena v Řecku. Řekové
považovali tuto vlajku za symbol aspirace nového státu na celé území historické Makedonie, jejíž jižní část je součástí Řecka. Ze stejného důvodu
protestovali Řekové i proti názvu státu Republika Makedonie.
Dalším případem je somálská vlajka. Pět cípů symbolizuje pět oblastí,
kde v roce vzniku vlajky žili Somálci. Tři cípy tak vyjadřují aspiraci na území části Etiopie a Keni a celé Džibutsko. V minulosti bylo možné vlajku považovat za explicitně aspirační, jelikož Somálsko skutečně vedlo
v sedmdesátých letech válku s Etiopií o oblast Ogadenu. Vzhledem k situaci
v současném Somálsku není v dohledné době pravděpodobné, že by došlo
k dalšímu pokusu o vytvoření takzvaného Velkého Somálska, a vlajka tak
odráží pouze historické aspirace.
Aspirační symboliku by bylo možné přisoudit i vlajce Irska. Ta historicky symbolizuje mírové soužití katolíků a anglikánů. Součástí samostatného Irska se však nakonec území s převažujícím anglikánským vyznáním
nestalo. Na vlajce Malajsie se objevuje čtrnáct pruhů a hvězda se čtrnácti
cípy. Ty symbolizovaly čtrnáct států, které v letech 1963-1965 tvořily fe45
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deraci. Po vystoupení Singapuru však nedošlo ke snížení počtu pruhů a cípů, ale čtrnáctý cíp a pruh je nově označován za symbol federální vlády,
potažmo federálních teritorií jako celku.
Poslední skupinou aspiračních vlajek jsou státní vlajky, které neobsahují aspirační symboliku samy o sobě, ale prostřednictvím aspiračního
státního znaku. I aspirační státní znaky samozřejmě lze rozdělit na implicitně a explicitně aspirační. Ze současných státních vlajek je příkladem
státní vlajky s aspiračním státním znakem státní vlajka Bolívie. V jejím
středu se nachází státní znak, který obsahuje deset hvězd symbolizujících
deset departamentů Bolívie, přestože historický departament Litoral je od
roku 1879 součástí Chile.

Vlajka jako symbol nadnárodní identity
Příslušnost daného státu k nějakému nadnárodnímu, respektive nadstátnímu, společenství lze prostřednictvím vlajek vyjádřit v zásadě dvěma
způsoby. Prvním z nich je použití jednotných barev, nebo dokonce konkrétního symbolu na státních vlajkách jednotlivých zemí. Druhým způsobem, který lze označit pro jeho jednoznačnost za oficiálnější a formálnější,
je společné používání státní vlajky s vlajkou příslušné nadnárodní organizace (Evropská unie, Sdružení národů jihovýchodní Asie - ASEAN či Mercosur).
Vyjádření příslušnosti k nadnárodní identitě pomocí barev je komplikováno skutečnosti, že se stejné barvy mohou shodou okolností objevit i na
vlajkách států, které nemají s daným nadnárodním společenstvím nic společného. V případě použití konkrétního symbolu je takováto náhoda vysoce
nepravděpodobná. U konkrétních symbolů tedy můžeme hovořit o vyjádření identity explicitním způsobem. V případě použití shodných barev je
možné v některých případech mluvit o explicitním vyjádření7, ale daleko
častěji jde o vyjádření implicitní - záležitost tradice či výkladu.
Prvním příkladem „jednotných“ barev jsou takzvané všeslovanské
barvy červená, modrá a bílá, které se objevily během revolučního roku
1848. Odkazovaly na vlajku Ruska8, které bylo Slovany v habsburské monarchii a na Balkáně považováno za možného spojence9. Ze slovanských

7

Za explicitní vyjádření identity považuji výslovné zmínění dané skutečnosti v příslušném právním předpisu, který danou státní vlajku zavádí.

8

Přestože ruská vlajka byla pro změnu inspirována vlajkou nizozemskou.

9

Není bez zajímavosti, že slovanské národy, kterým Rusové vládli (Poláci, Bělorusové
či Ukrajinci), tyto barvy nikdy nepoužívaly.
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zemí používá tyto barvy na své vlajce Česko, Chorvatsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a samozřejmě Rusko. Trikolóru používají i Lužičtí Srbové a
v minulosti ji používala Černá Hora. Ruskou vlajkou je inspirována i vlajka
Bulharska, modrou barvu však nahradila zelená.
Dalším příkladem jsou takzvané panarabské barvy černá, bílá, zelená
a červená, které odkazují na barvy slavných arabských dynastií (Abbásovců,
Umajjovců, Fatimovců a Hašimovců). Poprvé se tyto barvy objevily pohromadě na vlajce Arabské revolty proti Osmanské říši v roce 1916. Tato vlajka se nejprve stala vlajkou Hidžázu, posléze i krátce existujícího Syrského
království. Kolem roku 1921 došlo ke změně pořadí pruhů na hidžázské
vlajce. V této podobě zavlála i nad Zajordánským emirátem. Doplněná
dvěma hvězdami se stala vlajkou Iráckého království.
V současnosti se panarabské barvy objevují i na vlajkách Kuvajtu,
Spojených arabských emirátů, Súdánu, Sýrie, Palestinské autonomie i mezinárodně neuznané Saharské arabské demokratické republiky. Vyjma zelené barvy se nachází i na vlajce Egypta (dvě zelené hvězdy odstraněny
v roce 1971) a sjednoceného Jemenu (doplněná zelenou hvězdou byla vlajkou Severního Jemenu do roku 1990). Panarabské barvy de facto obsahuje
i libyjská vlajka, původ barev je však odlišný a tuto vlajku tak nelze řadit
mezi vlajky s panarabskými barvami.
Třetím příkladem jsou takzvané panafrické barvy zelená, žlutá a červená, které odkazují na vlajku Etiopie, jež si dokázala uchovat nezávislost
v době koloniálních výbojů evropských mocností. Její barvy převzala nejprve Ghana, která byla prvním nearabským státem v Africe, který získal
nezávislost. Pruhy v panafrických barvách v různých kombinacích a pořadí
se objevují i na vlajkách Beninu, Guiney, Guiney-Bissau, Kamerunu, Konga,
Mali, Senegalu a Zimbabwe. V minulosti používaly „panafrické pruhy“ i
Rwanda a Kapverdy.
V odlišných podobách a kombinacích se tyto barvy nachází i na vlajkách dalších afrických států: u Burkiny Faso má žlutá podobu pěticípé
hvězdy, na vlajce Toga zase červená podobu karé, Středoafrická republika
je zkombinovala s barvami Francie. Americká černošská organizace UNIA
přijala již v roce 1920 za panafrický symbol vlajku v odlišném barevném
složení - s černou místo žluté. Tyto barvy obsahují vlajky Keni, Malawi a
Jižního Súdánu.10 Kombinaci všech čtyř barev lze pak nalézt na vlajkách
Ghany, Guiney-Bissau, Mosambiku, Svatého Tomáše či Zimbabwe.

10

Paradoxně je obsahuje i vlajka libyjská, čímž opět poukazuji na problém mylné identifikace s nadnárodním společenstvím při použití „společných“ barev.
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Zatímco všeslovanské i panafrické barvy odkazují na vlajku státu,
který byl pro ostatní země svého druhu vzorem, na západní polokouli můžeme najít dvě skupiny států, jejichž vlajky jsou odvozeny od historického
státního útvaru, jehož byly součástí. Vlajku Velké Kolumbie z roku 1819
beze znaku používá Kolumbie, s vlastním státním znakem Ekvádor a
s upraveným poměrem pruhů a dalšími symboly i Venezuela11. Podobně je
tomu v případě středoamerických republik, jejichž státní vlajky vycházejí z
vlajky Spojených středoamerických provincií12.
Nejblíže vzoru modro-bílo-modré vlajky se státním znakem uprostřed
jsou vlajky Nicaraguy a Salvadoru. Také Guatemala používá vlajku se státním znakem uprostřed, ale pruhy jsou uspořádány svisle. Na vlajce Hondurasu je namísto státního znaku pět hvězd symbolizujících pět států bývalé
středoamerické federace. Nejvíce se od původního vzoru odlišuje vlajka
Kostariky, na které se od roku 1848 na připomínku Francouzské republiky
objevuje prostřední červený pruh. Jednotlivé vlajky se navíc liší i v odstínu
modré barvy.
Zvláštním případem nadnárodní identifikace je rudá vlajka komunistického hnutí. Rudý list státní vlajky doplněný další symbolikou byl přijat
nejprve sovětským Ruskem a dalšími sovětskými republikami. Po druhé světové válce si červený list za základ své státní vlajky zvolil Vietnam a Čína. V
roce 1970 se k nim přidalo Kongo, které se však v roce 1991 vrátilo k původní vlajce. Díky zeleno-žlutému emblému konžská červená vlajka zároveň
obsahovala i panafrické barvy. Červenou vlajku se žlutým emblémem pak v
letech 1978-1980 používal i Afghánistán.
Příkladem použití shodné vexilologické figury pro vyjádření nadnárodní identity jsou státy severní Evropy - Dánsko, Finsko, Island, Norsko a
Švédsko. Na všech vlajkách je v různých barevných variantách vyobrazen
takzvaný severský kříž, který se nejprve objevil na dánské vlajce, která patří
mezi nejstarší státní vlajky na světě. Obecná figura půlměsíce pak na státních vlajkách obvykle odkazuje na muslimské vyznání obyvatel - Alžírska,
Ázerbájdžánu, Bruneje, Íránu, Komor, Libye, Malajsie, Malediv, Mauritánie,
Pákistánu, Tuniska, Turecka, Turkmenistánu a Uzbekistánu.
Jestliže jsem zmiňoval vyjádření identity s vyšším celkem pomocí společného symbolu, pak musím v prvé řadě uvést umístění vlajky vyššího celku do kantonu vlajky nižšího celku. Tento způsob je obvyklý především u
závislých území, respektive u regionálních vlajek. Příkladem, kdy se takový-

11

Právě vlajka Venezuely z roku 1811 byla ostatně vzorem pro vlajku Velké Kolumbie.

12

Ta samotná pak byla inspirována vlajkou Spojených provincií Río de la Plata (Argentiny).
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to symbol - vlajka - dostal na vlajku státní, jsou vlajky Norska a Švédska
z roku 1844, které v kantonu obsahovaly takzvaný Sleďový salát.13 Tato
diplomatická, respektive čeleňová, vlajka švédsko-norské personální unie
byla vytvořena spojením barev z vlajek obou zemí.
Asi nejznámější systém vlajek závislých území s vlajkou mateřského
státu v kantonu mělo Britské impérium. Některé státy (Austrálie, Fidži, Kanada do roku 1965, Nový Zéland a Tuvalu) přitom používají vlajku s Union
Jackem i po získání nezávislosti. Jeho přítomnost lze v současnosti vykládat
jako symbol příslušnosti ke Společenství národů14, jehož hlavou je britská
královna. Vyjma Fidži, které je od roku 1987 republikou, je britská královna také oficiální hlavou uvedených států. Podobně je tomu i v dalších zemích, ale na jejich vlajkách se tato skutečnost nijak neodráží.
Jak už jsem uvedl výše, dalším způsobem vyjádření příslušnosti státu
k nadnárodnímu společenství je i společné vyvěšování státní vlajky s vlajkou příslušné organizace. Vzhledem k tomu, že tématem tohoto příspěvku
jsou mezinárodní vztahy, zaměřil jsem se především na používání vlajek
regionálních organizací spolu s vlajkami státními na budovách diplomatických a konzulárních misí. Krom užívání vlajky Evropské unie se zmíním i o
vlajce asijského sdružení ASEAN a jihoamerického sdružení Mercosur.
Nejprve se budu věnovat vlajkám na zastupitelských úřadech, které
jsem pracovně nazval „Ambasády EU“. Jde o ty zastupitelské úřady, na kterých je na čestnějším místě vyvěšena vlajka Evropské unie a vlajka příslušného státu je až na druhém místě. Toto užití vlajky EU jsem dokumentoval
fotografií velvyslanectví České republiky a Francie v Buenos Aires. Skutečnost, že vlajka EU se nachází na čestném místě, lze snad ospravedlnit a vysvětlit tím, že zastupitelské úřady členského státu EU do jisté míry fungují i
jako zastupitelské úřady ostatních členských států.15
Vexilologickou kuriozitou je vlajková výzdoba na budově v chorvatském přístavu Split, kde společně sídlí britský a italský konzulát. Ve třetím
patře tohoto „konzulátu EU“ jsou na průčelí tři malé balkóny, přičemž na
levém z pohledu pozorovatele je vyvěšena britská konzulární vlajka, na
pravém italská státní vlajka a uprostřed se nachází vlajka Evropské unie.

13

Oficiální název zněl Unionsgiös, respektive Unionsgjøs, což odpovídá anglického výrazu Union Jack. Přezdívku Sleďový salát vlajka získala pro podobnost s tradičním způsobem servírování sleďového salátu.

14

Členství Fidži ve Společenství národů je od roku 2006 pozastavené.

15

Zde mám na mysli především právo občanů členských států Evropské unie obracet se
za určitých okolností na zastupitelské úřady ostatních členských států jako na své
vlastní.
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S jistou nadsázkou tato vlajková výzdoba naznačuje vztah obou zemí k evropské integraci. Pomineme-li vlajku druhé země, pak pro Velkou Británii je
vlajka EU vpravo, pro Itálii vlevo, tedy na čestnějším místě.
Zajímavé je, že na velvyslanectví Rumunska v Buenos Aires a na velvyslanectví Německa v Praze jsou vlajky vyvěšeny ve standardním pořadí.
Tedy se státní (Rumunsko) či služební (Německo) vlajkou na čestném místě. Odlišnost od výše uvedené praxe by bylo možné vysvětlit neznalostí v
případě Rumunska.16 Vlajková výzdoba na německém velvyslanectví v Praze
by zase mohla odrážet skutečnost, že se budova nachází na území Evropské
unie. V obou případech však jde čistě o mé úvahy a spekulace.
Bylo by zapotřebí provést hlubší výzkum, aby bylo možné poskytnout
seriózní odpověď na otázku společného vyvěšování státní vlajky a vlajky
Evropské unie na zastupitelských úřadech členských států. Bylo by jistě zajímavé zjistit, jakými právními předpisy, nařízeními či doporučeními se zastupitelské úřady členských států při vyvěšování vlajek řídí nebo zda je
jejich vyvěšování ponecháno na libovůli jednotlivých úřadů. S tím samozřejmě souvisí otázka rozdílů mezi praxí jednotlivých států i otázka možných rozdílů mezi praxí na území EU a mimo ně.
Ostatně i značně rozšířené společné vyvěšování příslušné státní vlajky s vlajkou EU na území jednotlivých členských států je zajímavým námětem k výzkumu17, a to především s přihlédnutím ke specifickému

16

V době pořízení fotografie bylo Rumunsko členem EU necelé dva roky.

17

Tomuto tématu se věnoval například Jiří Tenora ve Vexilologii č. 132, která vyšla při
příležitosti vstupu České republiky do EU.
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mezinárodně-právnímu postavení EU. Nejsou to však pouze členské země
EU, kde je společně vyvěšována státní vlajka s vlajkou EU. S touto praxí se
lze setkat i v dalších evropských zemích (např. v Chorvatsku). Případnou
námitku vůči neoprávněnému použití by bylo možné odmítnout poukazem
na skutečnost, že vlajka EU je zároveň vlajkou Rady Evropy. 18
Další vlajkou regionální organizace, se kterou se můžeme setkat na
budovách zastupitelských úřadů, je vlajka ASEAN. V Praze ji lze vidět na
budovách velvyslanectví Filipín, Indonésie a Malajsie i před velvyslaneckými
rezidencemi dvou posledně jmenovaných zemí. Ve všech případech je státní
vlajka vyvěšována na čestném místě vlevo. Ze zemí ASEAN mají své zastoupení v Praze také Thajsko a Vietnam. Budovy jejich zastupitelských úřadů
jsou však označeny pouze příslušnými státními vlajkami.
Posledním příkladem je použití vlajky Mercosuru spolu s brazilskou
státní vlajkou (umístěna vlevo) před historickou budovou brazilského velvyslanectví v Buenos Aires. Analogicky je tomu i v případě vlajkové výzdoby
argentinského velvyslanectví v Brasílii. Nicméně na náhodně vybraných
velvyslanectvích obou zemí mimo Mercosur vlaje pouze vlajka státní. Z toho se dá usuzovat, že vlajka Mercosuru je používána pouze v rámci jeho
hranic a ani tam není její používání k označení ambasád členských zemí
důsledné.
Závěrem tohoto oddílu se ještě zastavím u vyjádření příslušnosti k
římskokatolické církvi. Ta bývá obvykle ztotožňována s papežstvím, respektive s Vatikánem. Velice často je tak možné setkat se s touto praxí
v kostelech v latinskoamerických zemích. Spolu s praporem daného státu je
vedle oltáře či po jeho stranách umístěn prapor vatikánský. V některých
případech je použit prapor včetně svatopetrských klíčů, v Argentině bývají
oba prapory navíc doplněny stuhami v příslušných barvách. V některých
kostelech je pak použita pouze prostá bikolóra.

„Olympijské“ a diplomatické vlajky
Zajímavou problematikou v oblasti používání vlajek v mezinárodním
prostředí je otázka takzvaných olympijských vlajek, tedy vlajek, které při
olympijských hrách či jiných sportovních příležitostech plní roli vlajky
státní. K jejich použití obvykle dochází, když je vyvěšení vlajky státní z nějakého důvodu nepřijatelné (Taiwan). Může jít také o vlajku reprezentace,
jejíž členové pocházejí z více států, ale nemohou tvořit samostatné týmy

18

Respektive vlajka Rady Evropy z roku 1955 se teprve v roce 1985 stala vlajkou Evropských společenství.
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(jednotný německý tým v šedesátých letech dvacátého století) nebo naopak chtějí vytvořit tým společný (jednotný korejský tým).
Pojmem diplomatické vlajky mám na mysli vlajky používané diplomatickými a konzulárními misemi, respektive jejich představiteli. Pro příklad
uvádím velvyslaneckou a konzulární vlajku Velké Británie nebo autostandartu velvyslance Spojených států amerických. Svým způsobem do této kategorie patří i německá služební vlajka, kterou jsem již zmiňoval ve třetím
oddílu. Jak jsem však uvedl v úvodu, rozsah tohoto příspěvku mi neumožňuje věnovat se těmto dvěma skupinám vlajek podrobněji.

Závěr
Snad se mi podařilo v mém příspěvku nastínit možné role vlajek
v mezinárodních vztazích. Jsem si vědom toho, že můj příspěvek byl z valné
části založen na obecných úvahách a jednotlivé odpovědi či příklady byly
spíše ilustrativního charakteru. Doufám však, že se mi tak podaří podnítit
hlubší zájem o problematiku vlajek v mezinárodních vztazích. Budu velmi
rád, pokud tento příspěvek přispěje k tomu, že se někdo z kolegů ujme hledání odpovědí na některou z nadnesených otázek či se pokusí o komplexní
výzkum v nastíněných tématech.
FLAGS AND INTERNATIONAL RELATIONS
The author discusses the role of flags in international relations and defines five
points of views
views he will investigate.
investigate. Three of them have been dealt in a great detail in
this paper while the role of the national flag executed by the Olympic flag during the
Olympic Games and so called “diplomatic flags” are to be researched by him later. His
paper describe
describes
cribes the basic role of the national flag in international relations as a symsymbol of the State’s sovereignty, as its substitute and as a symbol of the victory and/or
defeat in the war. Aspiration flags show a claim of the mentioned nation to the foreign
territory.
territory. Finally, the author deals flags as symbols of the supranational iden
identity.
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Zbyšek Svoboda

VZNIK ČESKÉHO VEXILO
VEXILOLOGICKÉHO
LOGICKÉHO
NÁZVOSLOVÍ
Před čtyřiceti lety se v sobotu 29. ledna 1972 na žižkovském Jarově
na Chmelnici na památném prvním setkání zájemců o vlajky a prapory
ustavil Vexilologický klub, jehož přímým pokračovatelem je dnešní Česká
vexilologická společnost. Při oné příležitosti jsem přislíbil vypracování vexilologického názvosloví, jehož znění jsem přednesl 15. dubna opět na
Chmelnici na hojně navštívené členské schůzi. Zdůraznil jsem tehdy význam názvosloví a vysvětlil jeho zásady, předvedl ukázky vexilologického
materiálu ze sbírek Vojenského muzea, neuměle kreslil různá schematická
vyobrazení, zodpověděl dotazy a akceptoval některé připomínky. Vzhledem
ke zkušenostem s heraldickými spolky a společnostmi, kde mezi jejich členy
docházelo někdy až k vášnivým sporům právě o terminologii a způsob blasonování čili popisu znaků, jsem na závěr požádal přítomné o závazné
schválení předneseného názvosloví, které bylo poté jednomyslně akceptováno.
V té době klub ještě neměl vlastní publikační platformu, a tak jsme
využili nabídky Miloše Zárybnického z Heraldické sekce Muzea těžby a zpracování zlata v Jílovém u Prahy, která jako součást svého bulletinu Heraldika
vydala v září 1972 úvodní trojčíslo našeho
zpravodaje Vexilologie.1 Zároveň probíhala i
redakční úprava a příprava samostatného
tisku Vexilologické názvosloví,2 které formálně vyšlo jako příloha tohoto čísla Heraldiky.
Po letech se musím přiznat, že osobně mne
grafická podoba tisku poněkud zklamala, neboť jsem jaksi předpokládal, že mnou dodané
schematické podklady nějaký muzejní grafik
překreslí do umělečtější profesionální podoby, ale mé výtvory byly kupodivu akceptovány a přetištěny bez úprav. Naopak mne
potěšila obálka s kresbou Eduarda Wagnera,
který ji vzhledem k našemu dlouhodobému
přátelství ochotně poskytl. Vlastní text a poObálka prvního českého vexilopisy vyobrazení jsem napsal tehdy vzácným
logického názvosloví, 1972
úzkoprofilovým elektrickým psacím strojem,
takže působily celkem úhledně. Ač šlo tedy vlastně o polooficiální zájmovou
minipublikaci, svůj základní účel splnila, protože u nás poprvé přesně vy53
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mezila jednotlivé vexilologické pojmy spolu s obecnými zásadami popisování vexilologických objektů čili jejich blasonování.
Názvy vlajek, praporů a vůbec vexilologického materiálu samozřejmě
nevznikly teprve v roce 1972. Jednotlivé základní termíny jako vlajka či
prapor přirozeně existovaly, jejich podoba a užívání v Československu bylo
stanoveno příslušnými zákony a vojenskými předpisy,3 ale další druhové a
detailní pojmy dosti kolísaly, protože nebyly vlastně nikdy jednotně a přesně definovány. A pochopitelně, až do ustavení našeho klubu a uznání vexilologie jako pomocné vědy historické, nemohly být ani označovány za
vexilologické. Díky bohatosti českého jazyka není totiž problém pro libovolná česká názvosloví nalézat názvy, ale naopak je obtížné vybrat nejvhodnější a nejpřesnější termíny, které by zároveň byly obecně
nejsrozumitelnější. Teprve na jejich základě je možné vytvořit použitelný
systém a důsledně prosazovat jeho konvenční užívání. Základním předpokladem úspěchu názvosloví je právě konvence čili dodržovaná dohoda jeho
uživatelů.
V roce 1972 jsem byl již dvanáct let odborným pracovníkem Vojenského historického ústavu v Praze, respektive Vojenského muzea, které bylo jeho součástí. Od roku 1963, kdy byla provedena vnitřní reorganizace a
spojeny sbírky muzea na Hradčanech se sbírkami na Žižkově, jsem byl pověřen správou tří samostatných fondů, a to praporů, vyznamenání a stejnokrojů. Mým základním úkolem bylo vytvoření jednotné evidence každého
z těchto tří fondů čili skupin muzejního materiálu včetně stanovení způsobu spojení a uložení dosavadních oddělených sbírek a následně jejich průběžné odborné a vědecké zpracování. K tomu bylo v prvé řadě třeba
sjednotit metodiku zpracování sbírkových předmětů. Při procházení dosavadní dokumentace, tedy inventárních karet, přírůstkových protokolů a
knih, jsem ku svému nemalému údivu zjistil, že pojmenování a popis týchž
sbírkových předmětů se často vzájemně liší nejen dle toho, zda jde o artefakty ze starších hradčanských či novějších žižkovských sbírek, ale i podle
dřívějších správců fondů. Těmi bývali prvorepublikoví armádní rotmistři či
za Protektorátu němečtí důstojníci, jejichž popisy, a to nejen praporů, byly
sice nejpodrobnější a nejpřesnější, ale ovšem v němčině. Moji pováleční
předchůdci byli buď opět armádní důstojníci či rotmistři. V padesátých letech dvacátého století je sice nahradili marxističtí historici, jejich hlavní
náplní práce však byla, až na výjimky, tvorba politicky angažovaných vojensko-historických publikací či článků a sbírkovým fondům se věnovali jen
formálně a okrajově. Bylo mi jasné, že nezbytným předpokladem průběžného kvalitního odborného zpracování zmíněných fondů musí být sjednocení názvosloví, používaného při popisu jednotlivých sbírkových předmětů.
Šlo tehdy o tisíce položek ve fondech vyznamenání a stejnokrojů a dalších
stovek exemplářů ve fondu praporů. Ten byl bohužel na inventárních kar54
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tách zpracován jen částečně a patřily do něj ještě stovky přírůstkových položek v nižším stupni evidence, u nichž často chyběly podstatné údaje.
Uvedené sbírkové předměty bylo třeba, matematicky řečeno, převést
názvoslovně na stejného jmenovatele, což byla sice někdy dosti pracná, ale
zároveň, alespoň pro mne, docela zajímavá činnost. Správa těchto bohatých sbírkových fondů jednou osobou a s tím související úprava a systemizace příslušných názvosloví v průběhu zpracovávání jednotlivých předmětů
byla sice časově, prostorově a věcně náročná, nicméně se ukázala jako velice účelná, dnes bychom řekli smysluplná. Šlo totiž o sbírkové předměty z
různých fondů, ale v mnoha případech spolu vzájemně související, při jejichž detailním popisu bylo možné používat obdobné či dokonce totožné
termíny. Velice pozitivní skutečností bylo, že do této ryze odborné práce
vojenští nadřízení vůbec nezasahovali, takže zpracovávání názvosloví mohlo
postupovat poměrně rychle a bez zbytečných zdržení.
Názvosloví stejnokrojů a výstroje jsem zpracoval a publikoval v Muzejní a vlastivědné práci již v roce 1963,4 názvosloví vyznamenání následovalo v roce 19655 v témže odborném časopise vydávaném ministerstvem
školství a kultury, čímž se obě stala metodicky závaznými pro jednotlivá
muzejní pracoviště v Československu. Od poloviny šedesátých let jsem tak
při inventarizaci mohl používat jednotné názvosloví pro stejnokroje a vyznamenání a obdobně jsem ujednocoval termíny praporového materiálu.
Jako poslední mělo být publikováno názvosloví praporů a vlajek, čímž
mělo být českým a slovenským muzejním pracovníkům poskytnuto vodítko
pro zpracování těchto, pro ně poměrně neobvyklých sbírkových předmětů.
Vzhledem k tomu, že z hlediska krajských, okresních a městských muzejních sbírek šlo o nepříliš frekventovaný materiál, redakce zmíněného metodického muzejního časopisu celkem logicky upřednostňovala publikačně
jiná, především národopisná názvosloví. Mezitím se mi koncem šedesátých
let podařilo rozšířit povědomost o vlajko-praporovém názvosloví mezi
postgraduálními studenty muzeologie, kterým jsem tehdy přednášel. Přišel
však srpen roku 1968, v následujícím roce proběhly politické prověrky,
přednášet mohli jen prověření straníci, redakce časopisu se změnila a o čistě odborná a politicky neangažovaná témata nebyl zájem. Odložení publikace našeho názvosloví o několik let bylo pro mne sice nemilé, ale jak to
bývá, špatné bývá někdy i k něčemu dobré, protože v roce 1972 mohlo být
názvosloví již publikováno výslovně jako vexilologické, zatímco koncem šedesátých let by mohlo být oficiálně označeno jen jako „praporové a vlajkové názvosloví“.
Postupně doplňovanou a upřesňovanou pracovní verzi svého názvosloví jsem ovšem již od poloviny šedesátých let běžně používal při zpracovávání rozsáhlého fondu praporů a vlajek Vojenského muzea. Po vzniku
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našeho klubu v roce 1972 ji však bylo třeba přehledně formulovat a doprovodit úhlednými schematickými vyobrazeními.
Mému názvoslovnému bádání napomohl především zájem o vojenskou historii, které jsem se věnoval od mládí, stejně jako s tím související
znalost běžných soudobých vojenských reálií, ať již československých, německých či spojeneckých. Ta byla pro mou chlapeckou generaci, prožívající
své dětství koncem třicátých let a za Protektorátu, zcela samozřejmá. Tehdejší dobové ovzduší bylo přímo prosyceno hojností nejrůznějších symbolů,
mezi nimiž dominovaly právě vlajky, prapory a praporky. Vypjatý československý a německý nacionalismus konce třicátých let se prvoplánově projevoval právě ve vyvěšování státních vlajek a praporů, v Praze především v
létě roku 1938 v době X. všesokolského sletu. Prvorepubliková povinnost
všech majitelů domů a správců budov zdobit je vlajkami a prapory při nařízených oslavách, státních svátcích a dalších příležitostech přešla zákonitě
do údobí protektorátního. Dlužno připomenout, že tehdy, alespoň v Praze,
se používaly především vlajky, vztyčované na domovních žerďových tyčích.
Přímo na domě, kde jsem bydlel, jsem tak mohl sledovat problémy s výměnou československé vlajky za protektorátní, způsob nařízeného společného
vyvěšování vlajky říšské a protektorátní a jeho kontroly policisty a příslušným blockleiterem. Po válce pražské ulice opět zaplavily vlajky československé a vítězných spojenců. V následujících letech 1945 až 1948, v údobí tak
zvané národní a demokratické revoluce, bylo příznačné postupné ubývání
vlajek a vůbec symbolů západních spojenců, dovršené pochopitelně rokem
1948, kdy již jednoznačně převládlo společné vyvěšování symbolů československých se sovětskými, či alespoň s rudými. Naštěstí jsem se do té doby
jako vodní skaut stačil důkladně seznámit s mezinárodní vlajkovou etiketou, vlastnoručně jsem se podílel na stavbě táborových lodních stožárů a
snažil se poznat co nejvíce státních vlajek, při čemž mne zajímal i jejich
vznik a vývoj. Bohužel však musím konstatovat, že tehdy každý vodní skaut
ovládal vlajkovou etiketu lépe než někteří dnešní ministerští úředníci, nemluvě o mnoha starostech obcí i měst, pro které rozdíl mezi vlajkou a praporem je zcela mimo jejich rozlišovací úroveň.
Po odborné stránce jsem později přirozeně vycházel ze základních
heraldických poznatků, získaných při studiu historie na fakultě, a co se týče
obecného pojetí a vývoje čistě praporové problematiky, tak z pojetí Karla
Schwarzenberga, který ji ve své základní práci z roku 1941 chápal a
podrobně popsal jako součást heraldiky.6 Zajímavé je, že při tom rezignoval
na systematické dělení vexilologického materiálu a omezil se na podrobný
výčet a popis praporů podle jejich cizojazyčných názvů a jen konstatoval,
že „V Čechách dokonce nemáme odlišných jmen ... A tak nám nezbude, nežli uvésti jména v různých jazycích - západními počínajíce - a uvésti u každého různé a měnivé dotyčné tvary.“7 Na rozdíl od jiných heraldiků se však
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podrobně věnoval i vlajkám a jejich návaznosti na praporce a erby. Inspirativní byly též jeho názory na tvorbu vlajek a praporů a s tím související kritika podoby existujících státních vlajek a praporů, hlavně vojenských.8
Obdobně mne ovlivnila kniha Ottfrieda Neubeckera Prapory a vlajky z roku
1939,9 se kterou jsem se seznámil v roce 1945. Teprve po mnoha letech
jsem si uvědomil, že tehdy teprve třicetiletý Neubecker již těsně před druhou světovou válkou prakticky vytvořil dnešní odborné pojetí vexilologie.
Jeho historizující přístup k problematice mi byl velice blízký, takže jsem při
tvorbě našeho názvosloví do jisté míry vycházel z jeho pojetí typologického
třídění vexilologického materiálu. Jistou mou výhodou byla skutečnost, že
jsem se při své, vlastně celoživotní profesní práci, setkával v různých muzejních sbírkách i v ozbrojených silách s reálnými vexilologickými objekty v
nejrůznějších podobách a nikoli jen s jejich dvourozměrnými vyobrazeními.
To mi přirozeně umožňovalo vexilologickou problematiku chápat komplexně a do celé její hloubky. Po pověření správou fondu praporů a vlajek Vojenského muzea jsem samozřejmě prošel příslušné dostupné příručky,
naučné slovníky a encyklopedie a podobně jako nedávno kolega Ing. Aleš
Brožek,10 který zjišťoval výskyt a frekvenci českých vexilologických výrazů v
19. století, jsem hledal a ověřoval současný výskyt a definici českých termínů a jejich ekvivalenty v různých jazycích, především v němčině a angličtině. Bohužel jsem zároveň zjistil, že nejen novodobí novináři, publicisté a
spisovatelé, ale i jazykovědci a historici pojmy jako prapor, praporec, vlajka, korouhev, korouhvička či standarta používají celkem libovolně a spíše
než o přesnou informaci jim jde o symbolické přenášení významu, nebo o
zvukomalebnost textu.11
Základem českého, či spíše československého
vexilologického názvosloví nemohlo být samozřejmě nic jiného než oficiální vojenské názvosloví
stanovené předpisy pro československou armádu.
V roce 1920 byla ministerstvem národní obrany,
respektive Památníkem odboje, vypsána soutěž na
plukovní prapory pro pěší pluky,12 v jejímž zadání
se již objevují termíny jako žerď, hrot, stuha a
rozměr praporu se stanoví poměrem šířky k délce.
Byla bohatě obeslána, ale až v roce 1925 byl zaveden jednotný typ „plukovního praporu pěších
pluků“, v jehož popisu se objevují termíny líc, rub,
Líc československé stana byl stanoven i jednotný rozměr jeho listu na
darty dělostřeleckého
110 x 130 cm.13 V roce 1929 byla pak určena popluku, vz.1929
14
doba a název „dělostřelecké standarty“, a to
včetně popisu žerdi a jejího hrotu, v témže roce byly zavedeny i „jezdecké
standarty“15 - teprve později byly nazývány „jezdecké korouhve“. Od dělo-
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střeleckých se lišily kolmým ráhnem, k němuž byl horní okraj nevyztuženého listu přichycen, zatímco listy standart dělostřeleckých byly vyztužené.
Dělostřelecké i jezdecké standarty měly stejný rozměr listu, 70 x 80 cm.
Ještě v roce 1929 následovalo stanovení podoby „praporce hraničářských
praporů“,16 u něhož byl rozměr listu stanoven na 80 x 96 cm. V dílčích
termínech popisujících tyto základní typy vojenských praporů byly však
jisté nedůslednosti. To, co dnes nazýváme listem, bylo například označeno
u praporu jako „praporová vlajka“, u
standarty jako „praporec“, případně
jako „půda praporce“, či dokonce u
hraničářských praporců jako „praporcová vlajka“. Nesrovnalosti vznikly
tehdy zřejmě nejednotnou redakcí u
různých druhů vojsk a pod časovým
Líc a rub československého praporce
tlakem. Je pochopitelné, že pro naše
10. hraničářského praporu, vz. 1929
jednotné systematické názvosloví bylo
třeba termíny sjednotit a nepoužívat
pro stejné typologické prvky názvů různých. Do obecného vexilologického
názvosloví však bylo možné jednoznačně převzít definice praporu, praporce, standarty a korouhve, dané rozměrem a způsobem zavěšení listu na
žerď. Vzhledem k bohatosti českého jazyka jsem mohl základní typy doplnit
o termín „praporek“, který jsem určil maximálním rozměrem do 50 cm, zatímco „praporce“
byly dány šířkou i délkou do 1 m.
Zajímavé je, že až v roce 1934 vyšel vojenský předpis „Vlajky vojenských plavidel a jak se
jich používá“,17 který jednoznačně definoval
termíny jako státní vlajka vojenských plavidel,
hodnostní vlajky, vlajkový stěžeň, vlajková žerď,
signální a návěštní vlajky, makovice atd.
Největší potíže byly s obecným definováním termínu „standarta“. Pro muzejní účely bylo totiž třeba uvážit pojmenování takových
vexilologických objektů, které byly v cizích jazyVlajkový stěžeň a vlajková
cích za standartu označovány a byly v našich
žerď na československých
sbírkách zastoupeny, ale zároveň se některými
vojenských plavidlech dle
prvky od naší úřední „dělostřelecké standarty“
předpisu z r.1934
lišily. Navíc bylo nutné charakterizovat i historické druhy praporů, a tak jsem nemohl u pojmu standarty její list definovat výlučně jako vyztužený, tím spíše, že se u nás v letech 1920 až 1990
oficiálně používal termín standarta presidenta republiky pro klasicky na
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stožár vyvěšovanou vlajku hlavy státu.18 V roce 1924 ale armáda věnovala
prezidentovi T. G. Masarykovi skutečnou malou vyztuženou standartu19 o
rozměrech 50 x 50 cm, jejíž žerď nesla kovový štítek s nápisem „Svému
vrchnímu veliteli československá branná moc“. Tato vojenská standarta
plnila svou prvotní vexilologickou funkci,20 označovala totiž stanoviště prezidenta, když dlel jako vrchní velitel branné moci mezi vojskem, při vojenských přehlídkách bývala nesena čestnou stráží Hradní stráže před
prezidentem jako standarta jezdecká.21 Nejzajímavější ovšem bylo, že tato
standarta byla používána nepřetržitě všemi československými prezidenty
(např. i E. Háchou a K. Gottwaldem) až do roku 1960, kdy byl její prvorepublikový list nahrazen listem se „socialistickým“ státním znakem. Žerď
však zůstala původní, upravená standarta se nadále užívala a v roce 1990
byl list opět vyměněn za list se znakem prezidenta ČSFR. Pozoruhodné je,
že tuto tradiční Masarykovu původní žerď z roku 1924 důstojníci Hradní
stráže za všech režimů pečlivě opatrovali, a proto se původní žerď s listem
v podobě vlajky prezidenta České republiky používá jako symbol vrchního
velitele ozbrojených sil České republiky dodnes. A právě díky existenci této
standarty bylo možné v zákonech o státních symbolech z roku 1990 a
1992 prosadit správný název „vlajka“ prezidenta republiky, aby bylo možné oba typy odborně odlišit.
Z typologického hlediska musela být jako výjimka definována také
standarta nacistická, která byla na první pohled jednoznačnou korouhví s
příčným ráhnem. Příznačné pro publikace vydávané za socialismu bylo, že v
našem názvosloví nesměl být na nákresu nacistické standarty hákový kříž a
do kroužku na listu korouhve si jej každý uživatel musel domyslet nebo dokreslit. Korouhve, které nesporně vycházejí z římských a starokřesťanských
vzorů, tedy z vexilla a pozdně římského labára, byly typologicky rozeznatelné právě dle ráhna, díky kterému je obsah listu i za bezvětří snadno rozeznatelný. Ráhna u korouhví jsem rozlišil na kolmá, křížová a příčná.
Typologicky odlišné historické prapory a
praporce jako například gonfanony, gonfalony,
guidony, banderia, faniony, pennony či kornety
si ovšem musely podržet své dobové historické
názvy, obdobně jako specifické korouhve s ocasem, známé u nás především z údobí husitského.
Při konečné redakci názvosloví jsem měl k
dispozici český překlad zásad a pravidel popisování vlajek navržený v září roku 1969 na 2. mezinárodním symposiu v belgickém Temse.
Poskytl mi ho tehdy RNDr. Ludvík Mucha, který
jej získal nějakým záhadným způsobem, ale bo-
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hužel bez původního anglického textu a vyobrazení. Základní principy jako
postup popisu zleva doprava podle pozorovatele, poměr šířky k délce listu,
pojmenování líce a rubu a přednost líce, které v něm byly formulovány, se
od našich příliš nelišily, odchylky byly dané spíše anglickými námořními
specifiky. Například zatím co list vlajky jsem rozdělil rovnoměrně na tři
části, žerďovou, střední a vlající, tak anglické dělení mělo jen žerďovou, též
třetinovou část (hoist), ale zbytek listu nazvalo vlající částí (fly). Značnou,
až nepřehlednou pozornost věnovalo britské názvosloví také umísťování
symbolů a znaků emblémů, popisům pruhů a břeven, dělení vlajky na čtvrtě a jejich pojmenovávání, při čemž však nedefinovalo velikost kantonu.
Důraz byl také kladen na přesné stanovení odstínů barev daných názvem či
dokonce číslem dle britské komise pro barvy. Překlad zřejmě nepořídil heraldik, protože použil termín „krokvice“ místo správného „krokev“. Důležité pro nás bylo především vymezení vztahu vexilologie k heraldice, které si
dovolím ocitovat: „Heraldická terminologie by se neměla užívat kromě případů, kdy je heraldický termín běžně známý i v jazyce hovorovém, když
vyjadřuje určitou myšlenku nejlepším možným způsobem a když je zároveň
užíván ve stejném významu i v hovorovém jazyce. To platí i o užívání heraldických termínů „levý“ a „pravý“ (dexter, sinister). Při popisu čistě heraldické vlajky (nebo heraldického znaku
na vlajce) by se mělo heraldické terminologie užívat jen do takové míry, aby byla
únosná pro normálního čtenáře.“22 Zajímavé je, že tato a další pasáže nejsou
obsaženy v oficiálním tisku, či spíše manuálu Vlajkové sekce britské Heraldické
společnosti zpracovaného na základě
zprávy Terminologického výboru v letech 1968-1969,23 který se jinak v principech s českým překladem více či méně
shoduje. Jeho stavba je však zcela odlišná. Manuál se dělí na tři sekce, v první
abecedně uvádí nejrůznější, především
historická pojmenování vexilologického
materiálu, druhá definuje části vlajky a
Britský "vlajkový" názvoslovný manuál, 1968 -1969
jejího příslušenství. Teprve třetí část
stanovuje, jak konkrétně popisovat listy
vlajek a praporů. Definice jednotlivých částí listu je tu oproti výše uvedenému českému překladu prezentována složitěji a nejednoznačně. Zná například vlající část (fly), kterou tvoří dvě třetiny listu, ale zároveň uvádí i
vlající třetinu (fly third). A také si ulehčuje popis dělením listu na čtyři
kantony či vlastně čtvrtě, zatímco původní kanton přejmenovává na vnitř-
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ní kanton (Inner canton). Podrobně se věnuje způsobům dělení listu a prezentuje nejrůznější specifické tvary listů vlajek a praporů. Zásadní rozdíl od
našeho či německého názvosloví, které je nám teritoriálně i jazykově bližší,
je dán tím, že angličtina nemá obecný název pro náš prapor či německý
„Fahne“, její „flag“ ovšem znamená kromě české „vlajky“ vlastně také náš
„list“. Oba uvedené prameny mně poskytly inspiraci a náměty k uvažování,
ale přirozeně je nebylo možné doslovně převzít, protože vycházely z odlišných podmínek a zároveň se ani nesnažily o obecné typologické třídění
vexilologického materiálu.
Základem našeho
českého názvosloví bylo
právě zavedení pojmu
list jak pro vlajky, tak
prapory, stanovení líce a
rubu podle svislé polohy
žerdě a především jednoduché a jednoznačné
rozdělení listu na části,
rohy, cípy, okraje a lemy. Dalším důležitým
prvkem bylo stanovení
popisování listu od žerdě k vlajícímu okraji a
od horního okraje k
dolnímu. Z britské námořní terminologie jsem
převzal základní (nehlášený) obdélník, dále typy
listů čtvercový, plamen,
dvouplamen, plamenec,
fábor,
vlaštovčí ocas
atd., které se ostatně u
nás již používaly minimálně od začátku 20.
století. Dnes je pro nás
Typy praporů a standart
samozřejmost, že při
popisu hovoříme o pruzích, ale původně jsem uvažoval také o možnosti, že vodorovné pruhy se
budou nazývat „pásy“. Nakonec jsem dal přednost sice dvouslovnému, pro
laiky však přirozenému a jednoznačnému pojmu pruhů vodorovných a svislých. Důležité bylo i univerzální stanovení vzájemného popisu šířky pruhů
číselným poměrem. Z heraldického návyku a pod vlivem anglické verze

61

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

jsem formuloval jako možnost i užití pojmu břeven a kůlů pro užší pruhy,
především šikmé a kosmé. Průběžná praxe však brzo prokázala, že tyto heraldické prvky jsou nadbytečné, a prakticky jsme je nikdy nepoužili. Jako
skutečně nový termín jsem zavedl jen pojem „karé“, což je čtvercový kanton, a dále jasně vymezil obecný pojem „polí“, která je možné dále geometricky charakterizovat.
Na publikaci českého vexilologického názvosloví reagovaly zahraniční
vexilologické časopisy vesměs pozitivně,24 včetně Klaese Sierksmy, který sice
obdivoval stříbrnou obálku názvosloví, ale přece jen nám vytkl, že jsme se
přichýlili k vexilologii a nikoli k jeho banistice.25 Doma naopak jakýsi heraldický anonym, skrývající se pod šifrou „VJS“26 zkritizoval založení Vexilologického klubu, doporučil
nahradit
„krkolomný“
termín „vexilologie“ ryze
českým „vlajkoslovím“ a
odmítl na základě svých
subjektivních pocitů mé
názvosloví, které označil
za „apodiktické dílo jedince.“ Svou odpověď na jeho apriorně přezíravé
názory jsem využil ke
zdůvodnění
vymezení
vexilologie od heraldiky
jako samostatné pomocné
vědy historické a zároveň
i k podrobnějšímu vysvětlení účelu a smyslu vexilologického názvosloví.27 Až
počátkem roku 1989 se
objevil další kacířský názor: člen našeho klubu
RNDr. Vladimír Baar na
18. výroční schůzi vystoupil se svým osobitým
chápáním některých záTypy korouhví
kladních
vexilologických
pojmů, které postupně
excerptoval z nejrůznějších slovníků a encyklopedií. Zjistil při tom notoricky známou okolnost, že slovní výklady jsou neurčité, nejednoznačné, až
zmatené. Poučen při tom angličtinou, která jak obecně známo pro vlajku,
tak pro prapor používá stejný název „flag“, došel k převratnému požadav-
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ku, aby se veškerý vexilologický materiál, tedy vlajky, prapory, praporce,
praporky, korouhve, standarty atd. v češtině nazýval jen obecným pojmem
„vlajka“ ! A to bez ohledu na to, jak je dotyčný vexilologický objekt zavěšen,
vyvěšen, z jakého je materiálu a jakou má podobu či úřední název. Zcela
tak negoval přirozený historický vývoj českých vexilologických názvů a už
vůbec si neuvědomil dlouholetou kodifikaci těchto názvů v československých zákonech, nařízeních a vojenských předpisech.28
Téměř dvacet let se naše vexilologické názvosloví užívalo jen při
úpravě článků pro náš zpravodaj a samozřejmě při zpracování muzejních
vexilologických materiálů, při publikaci ve výstavních katalozích29 a na popiskách v expozicích. Mezitím se dařilo názvosloví postupně případ od případu uplatňovat i v příslušných vojenských předpisech a materiálech. Po
návratu k demokratickému zřízení po listopadu 1989 se mi podařilo po
zrušení rudých bojových zástav v naší armádě30 a jejich uložení do sbírek
Vojenského muzea iniciovat také opětné zavedení vojenských praporů.
Hvězdná chvíle vexilologického
názvosloví nastala v roce 1990 po vyhlášení zákona o obcích,31 kdy každá
obec dostala právo na vlastní znak a
prapor. Ovšem poslanci, ale ani oslovení heraldici, nebyli schopni posoudit
a ani popsat první docházející návrhy
praporů. A tak se na personálním základě komisí projednávajících v roce
1990 a 1992 otázky státní symboliky
urychleně utvořila heraldická komise,
později přeměněná v podvýbor pro
heraldiku a vexilologii, v níž od počátku permanentně zasedají vexilologičtí
zástupci, kteří s pomocí vexilologického názvosloví stanovují popisy komunálních praporů, od roku 2004 pak již
komunálních vlajek.32 Na druhé straně
potřeba upřesňovat názvosloví právě
Obálka českého vexilologického
v konfrontaci s blasonováním znaků
názvosloví, 2000
vedla a vede k jeho zdokonalování.
Výsledkem se stal Vexilologický lexikon vydaný v roce 2000,33 na jehož konečné podobě mají zásluhu kolegové Ing. Petr Exner a Mgr. Pavel Fojtík. V
lexikonu uvedené formulace jednotlivých hesel jsou optimálním kolektivním konsensem našich vexilologických názorů.
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Nepřímou úlohu při přístupu k problematice vexilologického blasonování sehráli i kolegové heraldici, především prof. Pavel Palát a dr. Karel
Müller, jejichž příležitostná kritika či dotazy nás nutily a nutí k přesnějším
jednoznačným formulacím a dodržování optimální jednotné dikce popisu
listů vlajek. Poznatky, které jsme postupně získávali v minulých více než
deseti letech, se v dohledné době objeví v dalším rozšířeném vydání Vexilologického názvosloví.

Dekorování československého praporu pěšího pluku vz. 1925 v letech 1925–1930

Poznámky :
1

Heraldika: bulletin pro základní historické vědy. září 1972, roč. V., č. 3, s. 79 až 96
tvořil zpravodaj Vexilologického klubu Vexilologie označený jako č. 1-3.

2

SVOBODA, Zbyšek. Vexilologické názvosloví. Praha: Vexilologický klub při OKD
Praha 3, září 1972.

3

Zákon č. 316/1920 Sb.z. a n. ze dne 15.dubna 1920 a další zákony, nařízení a výnosy
uvedené např. v příručce Státní vlajka a prapory při slavnostní výzdobě soukromé.
Praha, 1946.

4

SVOBODA, Zbyšek. O stejnokrojích a výstrojním materiálu. Muzejní a vlastivědná
práce. 1963, č. 4, s. 217-221.

5
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Aleš Brožek

VLAJKY A PRAPORY FOTBALOVÝCH KLUBŮ
V ČECHÁCH PŘED ROKEM 1918
Na 4. českém národním vexilologickém kongresu v Přibyslavi jsem vystoupil s přednáškou o vlajkách veslařských svazů a klubů v Čechách a na
Moravě do r. 1918.1 Podkladem pro ni se staly kromě jiných archivních dokumentů i popisy vlajek, jak byly uváděny ve stanovách. Podle tehdejší legislativy totiž musely spolky určit v některém z článků nebo paragrafů
stanov, mají-li členové spolku nosit stejnokroj či odznak a zda bude mít
spolek prapor nebo vlajku2. Takové symboly spolky ve stanovách mnohdy
popsaly, někdy dokonce vyobrazily, což pro vexilologa je často jediným
pramenem, protože řada spolků existovala jen krátkou dobu a žádné jiné
dokumenty se nedochovaly.
To, že na kongresu v Liberci hovořím o vlajkách a praporech fotbalových klubů, souvisí se skutečností, že první spolky, v nichž se kopalo do míče, byly veslařské. Mnozí fotbalisté v nich s kopanou začínali, byli zvyklí na
užívání vlajek veslařských klubů, takže když pak odcházeli zakládat čistě
fotbalové kluby, zaváděli i vlajky v tomto sportovním odvětví.
Kopaná se hrála od roku 1887 v Roudnici nad Labem ve veslařském
spolku, který se jmenoval Český Athletic Club,
Club ale známější byla jeho
zkratka ČAC. Vlajka klubu byla popsaná v § 19 stanov z r. 1882. Příslušný
paragraf zněl: Spolkový odznak jest stříbrný a zlatý monogram: A.C. Prapor spolkový jest červený s modrou čtvercovou vložkou ozubenou.
V středu monogram A.C. v bílé barvě.1
Dalším spolkem, který vedle veslování provozoval kopanou, byl utrakvistický (členy byli jak Češi, tak Němci) spolek International Rowing Club
povolený v r. 1885. Rozešel se sice již v r. 1889, ale kopanou hrál od r.
1887 až do svého rozchodu. Vlajku bohužel neměl popsanou ve stanovách,
ale podle dochovaných vyobrazení byla modrá s třemi bílými vodorovnými
pruhy (všech pruhů bylo sedm) a modrým kantonem s bílými iniciálami
názvu spolku.1
Typově se tak podobala vlajce třetího spolku pěstujícího vedle veslařství kopanou tak intenzivně, že v roce 1891 zřídil fotbalový odbor a
v r. 1896 doplnil do názvu slova „fotbalový klub“ v němčině. Do té doby se
spolek nazýval Ruderclub Regatta a ve chvíli, kdy se v něm začalo kopat do
míče, užíval červenou vlajku rovněž s třemi bílými vodorovnými pruhy jako
IRC, monogram názvu klubu R byl žlutý v černém karé. Potvrzoval to i popis ve stanovách z r. 1885, konkrétně § 3 (Die Clubflagge besteht aus
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drei weißen Balken im roten Felde. In der oberen Stangenecke befindet
sich ein gelbes lateinisches „R“ im schwarzen Felde).1
Zřejmě prvním spolkem v Čechách, v němž se neveslovalo a přitom se
hrála kopaná, byl AC Praha.
Praha Je zaznamenáno, že dne 2.března 1891 zaslal
akademický malíř Karel Reisner s kolegy místodržitelství v Praze pět exemplářů stanov. V § 4, který byl věnován účelu spolku, se na prvním místě
uvádělo pěstování atletického sportu, což mělo vliv i na název spolku. Kopaná sice nebyla výslovně zmíněna, ale zřejmě spadala pod výraz „pořádání
her míčových“. Ke stanovám byl přiložen náčrt odznaku klubu, spolkového
kroje a praporce. Náčrt praporce se sice nedochoval, ale byl popsán v § 14
takto: Klub oprávněn jest nositi stejnokroj valnou hromadou ustanovený
a odznak klubu, při veřejném vystoupení praporec, kterýžto odznak a
jméno klubu nese.3
Utvoření spolku provázely problémy: bylo zapovězeno výnosem místodržitelství v Praze (dále jen ČM) č. 26203 z 22. března 1891. Proto byly
19. dubna 1891 stanovy přepracovány (zkratka v názvu spolku byla rozepsána na Athletic Club) a s náčrtem klubovních symbolů znovu předloženy místodržitelství. To je schválilo pro Athletic Club Praha výnosem č.
49201 z 26. května 1891 a policejní ředitelství v Praze výměrem č. j.
6481 z 6. června 1891. Ustavující valná hromada proběhla 25. června
1891.4 Podle § 14 měl nést praporec odznak a název, takže nutno pochybovat o správnosti obsahu hlášení předsedy TJ AC Praha 1890 dr.
F. Louženského našemu Vexilologickému klubu, které otiskl v r. 1988 J.
Martykán.5
Předseda
totiž tvrdil, že vlajku
tvořenou třemi svislými
pruhy, bílým, modrým a
červeným, měla schválit
valná
hromada
v r.
1891, jejím hlavním autorem měl být Otakar
Krajíček a zřejmě to měl
být symbol tehdejšího
vzrůstajícího vlastenectví a slovanské vzájemnosti. Domnívám se, že
pravděpodobnější
vlajkou, resp. praporem AC
Praha je symbol zachycený na fotografii pořízené kolem r. 1895 a označené „Upomínka z klubových athletických závodů v zahradě Kunertově“.6
Známější bílomodročervená vlajka AC Praha 1890 s písmenem P v kruhu u
žerdi, o níž se však F. Louženský nezmínil, byla zavedena zřejmě až po r.
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1918, tedy v období, jímž se tato přednáška nezabývá. I letopočet 1890 byl
přidán do názvu klubu patrně po vzniku Československa, což povolil výnos
Zemské správy politické v Praze (dále jen ZSP) č. 8-A 3555 ai 20/103427
z 12. května 1920.7
Ačkoliv v AC Praha došlo v r. 1893 k rozkolu a z klubu odešli významní fotbalisté bratři Rudlové, kopaná se v AC Praha hrála minimálně od
roku 1893. Dne 6. března 1893 proběhla schůze „za účelem sestavení
mužstva ku cvičení míčové hry kopaná“, jak sdělili činovníci pražské policii,
a od 31. ledna 1895 existoval fotbalový odbor. Lze předpokládat, že užíval
i prapor zachycený na již zmíněné historické fotografii.
Bratři Rudlové založili „Athletic club“ Královské Vinohrady
Vinohrady,
inohrady který
povolilo ČM výnosem č. 140290 ze 16. listopadu 1893. Podobně jako ve
stanovách AC Praha i zde bylo v čl. 15 b uvedeno „praporec kterýžto odznak a jméno klubu nese“. Odznak, jehož hlavní figurou byla modrá pěticípá hvězda a v ní spodní část nohy (zřejmě na připomenutí, jakou částí
těla se v klubu sportuje), schválilo ČM výnosem č 158604 z 21. prosince
1893, o schválení praporu se patrně nežádalo.8
Dne 9. srpna 1894 se konala mimořádná valná hromada, která doplnila stanovy a změnila název spolku na Athletic Club „Sparta“.
„Sparta“. Změnu
názvu a stanov povolil výnos ČM č. 51769 ze 17. května 1895. Paragraf
17 zněl „Klub oprávněn jest nositi stejnokroj a odznak klubový a při veřejném vystupování praporec“. Stejnokroj byl popsán v § 18, odznak spolkový (palmový kruh s monogramem „Sparta“ a slovy „Sparta“ Praha)
v § 19 a praporec klubový (modrý, červeně ozubený nese zlatý kruh palmový a jméno klubu „A. C. Sparta“) v §20. Na hlavičkový papír užitý
v srpnu 1895 byl ale natištěn odchylný odznak – bílý název klubu
v modrém mezikruží a červená pěticípá hvězda s bílým S uprostřed.
Tato úprava odznaku byla vnesena do dalších stanov, které povolil
výnos ČM č. 45185 z 21. března 1899. § 21 zněl Odznak spolkový jest červená hvězda pětiramenná hrotem vzhůru v bílém poli v modrém kruhu se
zlatým nápisem Athletic Club „Sparta“. Oproti odznaku na hlavičkovém
papíru tedy z hvězdy zmizelo písmeno S a název klubu nebyl bílý. Také popis vlajky (Vlajka klubová jest modrá červeně ozubená se žlutým nápisem
„A. C. Sparta“ uprostřed) v § 22 doznal změny, z popisu byl odstraněn
palmový kruh. Výnos ČM č. 45185 zároveň připomněl, že spolek musí zažádat o povolení nošení stejnokroje, odznaku a vlajky, protože symboly se
podle popisu v těchto stanovách liší od oněch povolených výnosem ČM č.
51769 ze 17. května 1895. Odznak povolil patrně výnos ČM č. 83112
z 21. 5. 1901 a odznak byl uložen u výnosu pražského policejního ředitelství č. 10167/pr z r. 1901.9
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Při dalších změnách stanov do r. 1918 se popis vlajky a odznaku AC
Sparty již nezměnil. Až do stanov schválených na valné hromadě 5. 2. 1921
byl přidán za popis vlajky (výraz červeně ozubená byl navíc nahrazen výrazem červeně vroubená) text „barvy klubové jsou modrá, žlutá a červená“.
Tuto změnu stanov nezakázal výnos ZSP č. 2-A 1750 ai 1921/76129
z 10. 3. 1921.10
Archivář J. Forbelský sice upozornil Vexilologický klub v r. 1982 na
popis praporce Sparty Praha ve stanovách povolených v r. 1895, ale neznal
pozdější stanovy, v nichž už na praporci chyběl palmový kruh. Připomněl
však tradovanou informaci, že autoři praporu doplnili pražské barvy modrou, která symbolizuje rychlost, lehkou atletiku a sport vůbec. Protože
zhotovování praporu popsaného ve stanovách bylo asi obtížné, došlo podle
J. Forbelského ke zjednodušení na tři vodorovné pruhy, modrý, žlutý a červený, zřejmě ještě v 19. století.11
Sportovní klub „Slavia“.
„Slavia“ Zřízení tohoto velkého rivala pražské Sparty, povolilo české místodržitelství o den později - výnosem ČM č. 66370
z 18. května 1895. Ve stanovách byl sice §10, bod 3 (Klub užívá valnou
hromadou ustanoveného stejnokroje, odznaku a praporce klubu), ale na
rozdíl od stanov AC Sparty nebyl praporec popsán a zřejmě mu nebyla věnována v té době zvláštní pozornost. Do programu ustavující valné hromady konané 31. května 1895 bylo jako bod 6 zařazeno jen jednání o kroji a
odznaku spolkovém, nikoliv o praporci. Rovněž místodržitelství byl zaslán
14. června 1895 pouze náčrt kroje (nikoliv praporce) a vzorek odznaku,
obojí pak povolil výnos ČM č. 103729 z 18. července 1895.12
Sdělení slavistických funkcionářů E. Smetákové a p. Bartla v r. 1982
Vexilologickému klubu, že bíločervená vlajka s červenou pěticípou hvězdou
v rohu u žerdi směřující jedním cípem dolů se užívá od r. 1895, nutno tedy
brát s rezervou.13 Ve schváleném odznaku Slavie z r. 1895 pěticípá hvězda
chyběla (hlavní figurou byla bílomodročervená trikolora se žlutým nápisem
SLAVIA), pěticípá hvězda směřující cípem dolů byla zobrazena až v hlavičce
Věstníku SK Slavia vydávaném od r. 1901, kde ale do obrázku fotbalového
hřiště byla zakomponována patrně bíločervená česká vlajka.
Ačkoliv se kopaná údajně hrála ve Sportovním klubu Slavia až od
r. 1896, byl hned po Klubu sportovním v Chrudimi14 druhým klubem
v Čechách, který měl v názvu slovo „sportovní“. Od roku 1896 do roku
1918 byla povolena celá řada sportovních klubů v Čechách. Pokud předpokládáme, že se ve většině z nich před rokem 1918 hrála kopaná, a přičteme
k nim i kluby, které v názvu nesly slovo „fotbalový“, dostaneme se k číslu
324. Roztřídíme-li je podle roku povolení, dostaneme následující tabulku.15
Ta dokládá, že počet ustavených klubů rok od roku výrazně vzrůstal a že
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tempo výrazně zbrzdila až 1. světová válka. Jak to ale bylo s počtem jejich
symbolů?
V další etapě jsem se snažil vyhledat stanovy sportovních a fotbalových klubů schválené před r. 1918 a vypsat z nich paragrafy nebo články
věnované symbolům. Nepodařilo se mi však najít stanovy téměř poloviny,
konkrétně 158 spolků. Ty, které měly ve stanovách popsány prapory nebo
vlajky, uvádím v chronologickém pořadí vzniku:
Český Club Sportovní v Praze. Jeho utvoření nezapověděl výnos ČM
č. 14050 z 1. února 1896, §18 je o odznaku
spolkovém (pozůstává z kruhu zlatého, rozděleného na tři pole, červené, modré a bílé,
v každém poli lipový list a okolo nápis: „Českoslovanský Spolek Sportovní“) a §19 o praporci klubovém. Praporec klubový jest po
jedné straně bílý, po druhé straně červený.
Na bílé straně odznak spolkový, na červené
jméno spolku. Odlišný odznak povolil výnos
ČM č. 36760 z 10. března 1898. Obsahoval
zajímavě řešenou vlajku ve slovanských barvách. Odznak se dlouho neužíval, protože se 9. února 1902 spolek dobrovolně rozešel.16
Deutscher Fussballclub in Prag. Výnos ČM č. 83525 z 21. května
1896 nezapověděl utvoření klubu a neměl ani námitky vůči vlajce popsané
v § 3 (Die Clubflagge besteht aus drei weissen Balken in blauem Felde, in der oberen
Stangenecke befindet sich ein weisses Monogramm (D.F.C.) in blauem Felde. Das Clubabzeichen
ist
eine
verkleinerte
Nachbildung der Flagge). Vlajka byla ovlivněna vlajkou Regatty, rovněž měla sedm vodorovných pruhů. Často se užívala na
hlavičkových papírech a odznacích.17 Ačkoliv
v dalších letech došlo k několika změnám stanov,18 popis vlajky se nezměnil. Ve vlajce nebyl ani upraven monogram DFC
na DFK, přestože se později užíval i název Deutscher Fussballklub.
Spiel Vereinigung Sport Prag. Spolek a současně i odznak byl povolen výnosem ČM č. 210590 ze 17. ledna 1899. Rukou úředníka bylo na výnosu připsáno Gegen der Führung des Abzeichens … wird kein Anstand
erhoben, protože byl odznak ve stanovách vyobrazen. Na valné hromadě
7.října 1899 došlo k úpravě stanov a ke změně jména na Fussball & Athletik-Club Sport in Prag, což povolil výnos ČM č. 197749 ze 4. prosince 1899.
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Odznak byl popsán v § 27 (Das Abzeichen des Vereines ist ein SchwarzWeiss-Schwarzes Schild mit goldenem Rand, welches von einem Reifen
umschlossen ist, in welchem folgende goldene ?? Lattein(?)einschriften
sind: FUSSBALL-&ATHLETIK-CLUB SPORT IN PRAG, so dass es folgendermassen aussieht) a ke stanovám byl přiložen kovový odznak. Popis vlajky
se dostal teprve do nových stanov, poté co se na valné hromadě 1. října
1901 změnil název spolku na Fussballclub Sport-Favorit in Prag. Změnu
stanov a nový název nezapověděl výnos ČM č. 207008 z 1. listopadu
1901.19 Vlajka byla popsána v § 3 (Die Clubflagge besteht aus den Farben
schwarz-weiss in der Reihenfolge: schwarz-weiss-schwarz gehalten). Tzv.
praporkový odznak, pokud vůbec existoval, se nedochoval, takže můžeme
jen spekulovat, zda vlajku tvořily tři vodorovné pruhy, černý, bílý a černý,
nebo zda byla černá s bílým šikmým pruhem.
Výnos ČM č. 94776 z 30. června 1899 nezapověděl ustavení spolku
FootballFootball-Klub Plzeň.
Plzeň Protože vlajka nebyla popsána jen v čl. 1 stanov (Členové klubu mají právo nositi odznaky, stejnokroj a míti klubovou vlajku
(práporec). Odznak klubový sestává z okrouhlé destice ve způsob povrchu Footbalového míče, vypuklé ve čtyřech
barvách m. Plzně a s nápisem Football-Klub
Plzeň provedené. Práporec rozdělen na čtyři
pole v těchže barvách a v bílém poli nese
hnědé vyobrazení míče Football a jméno
spolku), ale současně se stanovami byla dodána její kresba, byla povolena rovněž výnosem
ČM č. 94776 z 30. června 1899.20 Na rozdíl
od popisu se na kresbě neobjevil název spolku.
Otázkou je, zda byla někdy vlajka zhotovena,
protože se klub údajně již v červenci 1899
spojil s AC Plzeň a Klubem siláků Plzeň na
Sportovní klub Plzeň.
Plzeň Jeho ustavení nezapověděl výnos ČM č. 142056 z 25. srpna 1899.21
Ve stanovách se objevilo oprávnění pouze na
užívání odznaku a není jisto, zda se před
rokem 1918 užívala vlajka s pěti černými a
čtyřmi bílými vodorovnými pruhy a s bílým
kantonem obsahujícím iniciály klubu. Ta je
známa až z hlavičkového papíru užitého 22.
9. 1921.22
Deutscher Fussballclub „Germania“ in Prag.
Prag Výnos ČM č. 102778
z 9. července 1899 nezapověděl stanovy, které místo vlajky uváděly v § 2
spolkové barvy (Vereinsfarben. Die Vereinsfarben sind schwarz-roth). Černá a červená jako barvy klubu zůstaly i po změně stanov provedené na val72
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né hromadě 1. března 1902, což nezapověděl výnos ČM č. 71974
z 18. dubna 1902. Z § 2 přešly do § 3. Spolek se dobrovolně rozešel na
valné hromadě 15. března 1904, jak bylo oznámeno v novinách Prager Zeitung č. 84 z 13. dubna 1904, s. 4 a vzato na vědomí výnosem ČM č. 85921
z 20. dubna 1904.23
Fussballclub Favorit in Prag.
Prag Výnos ČM č. 156835 ai 1899 z 28. září
1899 nezapověděl utvoření spolku. Vlajka byla popsána v § 3 (Die Clubflagge besteht aus drei gelben Balken in blauem Felde, in der oberen
Stangenecke befindet sich ein gelbes F in blauem Felde. Das Clubabzeichen ist eine verkleinerte Nachbildung
der Clubflagge). Spolek se rozešel
v prosinci 1900,24 resp. se spojil
s Fussball- und Athletic Club „Sport“,
který se poté jmenoval Fussball-Club
Sport-Favorit. Krátká doba jeho trvání
je zřejmě důvodem, proč se nedochoval
žádný jeho praporkový odznak.
Český Athletic & Football Club
na Královských Vinohradech. Utvoření
nebylo zapovězeno výnosem ČM č.
183505 z 10. listopadu 1899, v § 15
Kroj a prapor. Klub užívá při veřejných
cvičeních zvláštního kroje, odznaků a
praporce, stanovené valnou hromadou
na návrh výboru. Podobu vlajky známe
z hlavičkového papíru. Před r. 1903 se užíval hlavičkový papír jen s názvem
klubu, od 1903 i s vlajkou.25
Prager Fussball Club Austria.
Austria Nezapovězen výnosem ČM č. 82918
z 22. května 1900 podle obsahu stanov došlých 7. května 1900. Vlajka byla
popsána v čl. 3 (Die Clubflagge besteht aus 5 weissen Balken in blauem
Felde, in der oberen Stangenecke befindet sich ein weisses A in blauem
Felde. Die Clubabzeichen ist eine verkleinerte Nachbildung der Flagge).
Výnos ČM č. 63884 z 16. dubna 1901 nezapověděl změnu § 3 stanov přijatou na valné hromadě 6. ledna 1901. § 3 měl nové znění: Die Clubflagge
besteht aus 3 gelben Balken im schwarzen Felde. In der oberen Stangenecke befindet sich ein gelbes A im schwarzen Felde. Die Clubabzeichen
ist eine verkleinerte Abbildung der Flagge. Die Clubkleidung ist… Nápadná byla podobnost s popisem vlajky ve stanovách FC Favorit (list nebyl
modrý, ale černý a v kantonu bylo A místo F). V prosinci 1901 byl klub
rozpuštěn a fotbalisté přešli do Deutscher Sportclub in Prag.26
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Sportovní klub Slatiňany nebyl zapovězen výnosem ČM č. 160929
z 12. září 1900. Autoři stanov se značně inspirovali textem stanov pražské
Sparty z r. 1895. § 17 Klub oprávněn jest nositi stejnokroj a odznak klubový a při veřejném vystupování užíti vlajek. § 19 Odznak spolkový sestává z palmového kruhu s monogramem „S“. § 20 Praporec klubový
modrý, červeně ozubený nese zlatý palmový kruh a jméno klubu „S.K.
Slatiňany“.27 Popis praporu se tedy lišil jen jiným názvem klubu.
Deutscher BallspielBallspiel-Club „Sturm“ in Prag.
Prag Stanovy nezapověděl výnos ČM č. 194745 ze 4. listopadu 1900. Vlajka v nich sice nebyla popsána,
ale v § 41 byly uvedeny klubové barvy (Vereinsfarbe ist schwarz-blauschwarz, ebenso das Abzeichen). Dochovaly se i praporkové odznaky, ale
byly vyrobeny možná až po r. 1918, protože klub působil i za 1. republiky
a rozešel se až 15. prosince 1932, proto je nereprodukujeme.28
Přeměnou spolku Prager Radfahrer Verein "Sturmvogel"
"Sturmvogel" na valné
hromadě 29. září 1901 vznikl Sportclub Sturmvogel in Prag (utvoření bylo povoleno výnosem ČM č. 222045 z 19. listopadu 1901). Na valné hromadě 23. listopadu 1901 byla schválena změna stanov a přijat název
Deutscher Sportclub in Prag. Tuto změnu nezapověděl výnos ČM č. 1644
z 19.ledna 1902. V § 1 stanov se objevil nový název a přibyl §15 Die Vereinsfarben. Die Farben des Vereines sind schwarz gelb, das Vereinsabzeichen stellt eine Fahne mit 2 schwarzen und zwei gelben Feldern vor,

enthält ein Monogram DSC. Popis odznaku doprovázela malá kresba vlajky, z níž bylo patrno, že list vlajky byl rozdělen úhlopříčně, takže pole byla
trojúhelníková a monogram byl v žerďovém
poli. Spolek následkem nečinnosti byl rozpuštěn výnosem ČM č. 34161 z 18. března
1904.29
Football Club „Union“ v Plzni. Jeho
utvoření nezapověděl výnos ČM č. 22399 ze
14. února 1902. Symboly byly popsány až ve
změněných stanovách, které nezapověděl výnos ČM č. 109154 z 27. května 1908. § 20
zněl: Odznak klubový jest: Vlajka či prapore74
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ček. Jedna třetina délky tohoto jest (do poloviny šířky) barvy bílé, v níž
jest fialová hvězda, zbývající pak druhá polovina šířky barvy fialové.
Druhé 2/3 celé vlajky rozděleny jsou na 4 pásy v barvách města Plzně a
sice: bílá, žlutá, zelená a červená. Odznak smí nositi jen členové. § 21.
Vlajka klubovní jest: Dle odznaku zhotovená. Současně došlo ke změně
názvu na Footballový klub „Union“, zkráceně F.C. Union.30 Podobu vlajky
známe z praporkového odznaku.31
AthletickoAthleticko-footballový klub „Karlín“ nebyl zapovězen výnosem ČM
31731 ze 7. března 1902, § 15 b) stanov uváděl: Členové klubu oprávněni
jsou nositi odznak klubu. Při veřejných závodech má klub právo vyvěsiti
na hřišti nebo závodišti svou vlajku. Tu
v žádosti z 2. 5. 1902 popsali funkcionáři Karel a Otakar Malečkovi takto: Rozměry vlajky:
1,5 x 5 m s nápisem ve fialové barvě A.F.K.
Karlín. K žádosti přiložili kromě praporkového odznaku kresbu bílé vlajky, na níž byl název klubu modrý. Proto pražské policejní
ředitelství, než 22. 5. 1902 vydalo výnos
8627/pp., vyslechlo 19. května 1902 tajemníka O. Malečka. Ten upřesnil, že „vlajka jest
z obyčejného bílého plátna, 4 metry dlouhá,
1,50 m široká, opatřena po jedné straně nápisem ze stužek fialové barvy upraveném a
znějícím A-F-Karlín. Při různých podnicích
sportovních bude připevněna, jak obyčejně tomu bývá, na žerdi červenobílé.“ Z vexilologického pohledu by bylo bývalo lepším řešením, kdyby se
jako vlajka používala podoba odznaku. K tomu ale nedošlo, protože valná
hromada 28.2.1904 rozhodla o dobrovolném rozejití spolku.32
Utvoření Sportovního klubu „ližkov“ v Plzni nezapověděl výnos ČM
230940 z 31. října 1903. Ve stanovách byla zmínka o odznaku pouze v §
16 s tím, že odznak
stanovuje výborová
schůze a že odznak
mohou nosit členové. Podle K. Černého
(33)
se klub v roce
1906 spojil s FK
Olympia Plzeň v SK
Olympia Plzeň. Pokud tomu tak bylo
(nenalezl jsem do-
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sud povolení ČM ke spojení), užívaly se praporkové odznaky jen do
r. 1906.34
Sportovní klub Smíchov nebyl zapovězen výnosem ČM č. 266104 ze
14. prosince 1903. V § 10 se psalo: Výhradně členům činným přísluší právo účastniti se…závodů pod vlajkou a
jménem klubu. Žádost o povolení nosit
odznak byla podána v červenci 1904 a
pražské policejní ředitelství jí vyhovělo výnosem 13002pp z 9. srpna 1904. K němu
byl přiložen praporkový odznak. Hlavičkový papír s natištěnou vlajkou se užíval až
od ledna 1912, na obálku stanov se vlajka
dostala až v r. 1919. Klubové barvy (bílá a
černá) byly uvedeny teprve ve stanovách z
r. 1920.35
Deutscher Fussballclub in Aussig
Aussig
vznikl několikrát. Poprvé byl ustaven výnosem ČM č. 115038 z 2. července 1900,
ale stanovy určily pouze klubovní barvy.
§2 totiž zněl: Vereinsfarben. Die Vereinsfarben sind grün weiss. Klub se po necelých třech letech rozešel, což vzal na
vědomí výnos ČM č. 45747 ze 7. března
1903. Nové utvoření spolku se stejným
názvem nezapověděl
výnos
ČM
č. 154415
z 18.
července
1904.
§ 2 již uvedl popis
vlajky (Die Klubflagge
besteht
aus drei schwarzen
Balken
im
weissen
Felde;
über dem mittlern
Balken steht das
Signum: „D.F.K. Aussig“). Dochované praporkové odznaky tohoto klubu
však neodpovídají zcela popisu ze stanov.36
Také stanovy spolku Fussball Klub „Viktoria“ Prag,
Prag jehož utvoření
nezapověděl výnos ČM č. 271233 z 15. prosince 1904, byly skoupé na informaci o vlajce. Přitom klub zpočátku užíval v hlavičkovém papíře vlajku
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DFC, takže o potřebnosti vlajek věděl. Ve stanovách se symbolům věnoval čl. VIII/38 (Die
Vereinsfarbe ist schwarz roth, ebenso das
Abzeichen). Na žádosti o povolení odznaku
z 19. ledna 1906, kterou pražské policejní ředitelství výnosem č. 1643pp z 19. května 1906
kladně vyřídilo, je odlišný odznak od odznaku
uváděného L. Králem. Povolený odznak obsahoval heraldický štít, zatímco hlavními figurami Králova odznaku byla dvojice vlajek
tvořených čtyřmi vodorovnými pruhy, červeným, černým, červeným a černým. Spolek se rozešel na valné hromadě 8. března 1908, což vzal na vědomí výnos ČM č. 105668 z 13. května 1908.37
Utvoření spolku Fussballklub „Rapid“
Prag nezapověděl výnos ČM č. 94984 ze
4. května 1906. Symbolům se stručně věnoval
odstavec VIII/37 stanov (Die Vereinsfarbe ist
grün-weiss, ebenso das Abzeichen). Ustavující
schůze se konala 24. května 1906 a hned další
den byl použit hlavičkový papír s vlajkou. Dobrovolné rozpuštění vzalo ČM na vědomí výnosem č. 8A 574/1/266900 z 27. září 1917.38
Ze stanov Sportovního kroužku Sparta
Kladno,
Kladno jehož utvoření nezapověděl výnos ČM č. 54891 ze 7. března 1907,
se dozvíme i přibližnou podobu vlajky. Článek 7, odst. 5 totiž zněl: Členové
mají právo nositi spolkové odznaky v barvě černo-bílé, vlajka černo-bílá
s černo-bílou hvězdou.39 O její podobě se údajně hlasovalo na valné hromadě 28. listopadu 1909.40
Odznaky spolku Deutscher FussballFussball-Club in Warnsdorf,
Warnsdorf jehož utvoření nezapověděl výnos ČM č. 175904 z 3.
června 1907, dokládají, že nebyly vždy vyrobeny v souladu s popisem ve stanovách.
§3 stanov popisoval vlajku jako prostou
bikoloru (Die Klubflagge ist blau-weiss je
zur Hälfte. Das Klubabzeichen ist eine
verkleinerte Nachbildung der Flagge), ale
odznak ji obohatil iniciálami D. F. C.
v modrém pruhu a písmenem W v bílém
pruhu. Patrně v roce 1912 nebo 1913 byla vlajka upravena podle modelu vlajky
Deutscher Fussballclub in Prag a popsána
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v § 4 změněných stanov (Die Clubflagge
besteht aus drei weissen Balken im
blauen Felde; in der oberen Stangenecke
befindet sich ein weisses Quadrat, innerhalb dessen die Buchstaben D.F.C.W in
blauer Farbe angebracht sind. Als Abzeichen dient eine Verkleinerung der Clubflagge), které nezapověděl výnos ČM
8A835/1/103754 z 9. dubna 1913.41 Přesto na diplomu, kterým bylo uděleno čestné
členství J. E. Richterovi v lednu 1923, stále
vidíme bikoloru s iniciálami.42 Ani výrobci
odznaků varnsdorfského klubu se nedrželi popisu vlajky podle stanov z r.
1913.
Neúplnost dochovaných spolkových spisů nás někdy nutí k vyslovení
domněnek. Utvoření spolku Fussballklub
in Karl
Karlsbad nebylo zapovězeno výnosem
ČM č. 113058 patrně 19. května 1908.43
Dochovaly se však jen změněné stanovy
nezapovězené
výnosem
ČM
č.
8/A
4153/32614 z 16. listopadu 1912.44
V nich se spolek nazývá Karlsbader
Fussballklub a jeho vlajka je popsána v §2
(Die Klubflagge besteht aus drei violetten
Balken in weißem Felde, in der oberen
Stangenecke befindet sich ein violettes
Monogramm (K. F. K.) in weißem Felde.
Das Klubabzeichen ist eine verkleinerte
Nachbildung der Flagge). Takový odznak zatím nalezen nebyl a dochoval
se jen odznak, na němž je monogram KFK na fialově bílém vlajkovém listu.
Otázkou je, zda se taková vlajka užívala do roku 1912 nebo zda se jen její
výrobce nedržel popisu vlajky podle stanov z roku 1912.
Do seznamu spolků, které užívaly vlajku před rokem 1918, lze zařadit i Sportovní klub Bubeneč v Bubenči. Jeho ustavení nezapověděl výnos
ČM č. 129191 z 31. května 1909. V § 9 stanov se sice psalo jen, že „Výhradně členům činným přísluší právo…účastniti se…cvičení a závodů pod
vlajkou…“, ale změněné stanovy, které nezapověděl výnos ČM č. 8A
4025/381613 z 22. prosince 1913, byly konkrétnější. § 2 zněl: Barva
spolková jest bílomodrá a §17 Užívání odznaku. Klub při svém veřejném
vystupování může užívati své bílomodré vlajky a člen klubu nositi odznak
klubový. O uspořádání bílé a modré na vlajce se lze dozvědět
z hlavičkového papíru. Nejpozději od r. 1920, ale možná i dříve se užíval
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emblém se dvěma vlajkami, které jsou tvořeny 4 vodorovnými pruhy, bílým, modrým, bílým a modrým.45
Někdy po přečtení popisu vlajky ve stanovách je vexilolog bezradný.
Například ve stanovách Sportovního klubu Sparta v Plzni,
Plzni jehož utvoření
nezapověděl výnos ČM č. 8A 3963 z 6. září 1911, se píše: § 19: Odznak
klubový jest: Vlajka či praporeček. Jedna polovina délky toho jest barvy
bílé, v níž jest červená hvězda, zbývající pak druhá polovina délky barvy
červené. Odznak smí nositi jen členové. § 21 Vlajka klubovní jest: S.K.
Sparta Plzeň.46
Pokud je vlajka ve stanovách popsána nepřesně a dochoval se alespoň
odznak, lze její podobu rekonstruovat. To je případ spolku Deutscher
Fussballklub „Klein Spanien“ Reichenberg,
jehož utvoření nezapověděl výnos ČM č. 8A
2909 z 9. července 1912. § 3 stanovuje jen
klubovní barvy a upozorňuje na iniciály na
vlajce (Die Klubfarbe ist grün weiss, das
Abzeichen besteht in einer Flaggenform mit
der Inschrift D.F.C.Kl.Sp.). Podle odznaku
můžeme předpokládat, že list vlajky tvořily 4
bílé a 5 tmavě zelených vodorovných pruhů a
iniciály byly v bílém kantonu. Vlajka se nemohla užívat dlouho, protože výnos ZSP
v Praze č. 8A 1184/129447 z 12. května 1919 povolil změnu názvu na
Deutscher Fussballclub Reichenberg a změnu stanov včetně změny znění
§3 (Die Klubfarbe ist grün-weiss, das Abzeichen besteht in einer Flaggenform mit der Inschrift D.F.C.R.).47
V případě spolku Sportklub Leipa,
Leipa jehož utvoření nezapověděl výnos
ČM č. 8/A 3027 z 13. července 1912, se nedochoval odznak a ani hlavička
s vyobrazenou
vlajkou
příliš nepomůže. § 2
totiž zní: Die Klubfarben sind weiss-schwarzweiss. Das Klubabzeichen ist eine verkleinerte
Nachbildung
der
Flagge. Podle stanov by
tedy měly být krajní
pruhy bílé a ne černé a střední pruh by měl být bez iniciál S.K.L. Pokud se
taková vlajka opravdu používala, musela se změnit po valné hromadě konané 23. února 1919, na níž došlo ke změně názvu spolku na Deutscher
Sportverein Leipa, a tudíž i iniciál.48
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V několika případech jsem sice stanovy nenašel, ale existují informace
o podobě vlajky. Spolek Reichenberger Fussballclub byl povolen výnosem
ČM č. 101090 z r. 1901. Dne 25. 10. 1905 na mimořádné valné hromadě
byl přejmenován na Reichenberger Sportklub. Podle odznaků, výroční
zprávy za r. 1912/13 a jubilejní publikace k patnáctiletí užíval černou vlajku se třemi bílými pruhy a černým kantonem se zkratkou názvu klubu.49

Druhým takovým případem je Sportovní klub v Pardubicích,
Pardubicích jehož
utvoření povolil výnos ČM 205952 patrně ze 4. září 1905.43 V zápise ze
schůze konané 1. dubna 1914 se lze dočíst, že Pan Reš navrhuje darovati
Olomouci za příčinou otevření hříště klubovou vlajku, kterou vyšiti se
uvolila sl.Pavla Kašparová. I záznam z 9.června 1914 je pozoruhodný:
vlajková výzdoba našla opravdového porozumění o čemž svědčí hojnost
přihlášek obětavých slečen, které z ochoty vlajky doma ušijí. Dosud přihlásila se slečna….Pan Rosenzweig ml. dává 5 vlajek. V inventáři se stavem k 1. 10. 1919 byl vykázán 1 červenobílý prapor a 1 modrobílý prapor.
Nelze vyloučit, že některý z nich se užíval jako klubovní symbol.50 Pokud se
někdy podaří najít stanovy libereckého a pardubického klubu, bude zajímavé zjištění, zda oba kluby měly na užívání těchto
symbolů nárok.
Poslední skupinou spolků jsou ty, které ve
stanovách neměly oprávnění užívat vlajku a přesto je tento symbol v nějaké formě doložen. Utvoření spolku Deutscher FussballFussball-Klub Pilsen
nezapověděl výnos ČM č. 141866 ze 7. července
1903.51 Do jeho rozchodu v roce 190834 užívali
jeho členové praporkový odznak.
Utvoření Sportovního klubu Jičín nezapověděl výnos ČM č. 123575 z 3. června 1905. Ve
stanovách se symbolům nevěnuje žádný paragraf. Zajímavým dokladem je
vyúčtování zápasu jičínských fotbalistů s DFC Union Prag konaného 14.
června 1905, tedy vlastně ještě před úředním schválením spolku. Mezi položkami najdeme totiž vlajku v ceně 54 haléřů.52
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jsou nečitelné, takže nelze vyloučit, že jsem některé sportovní kluby nechtěně přehlédl. Na druhou stranu není jisté, zda všechny sportovní kluby provozovaly kopanou před rokem 1918, a je třeba vycházet z toho, že se kopaná hrála i v některých
klubech, které měly v názvu slovo „atletický“ a které z toho důvodu nebyly zařazeny do tabulky. Proto je třeba ji brát jen jako orientační ukazatel.
16
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26
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27

NA, f. ČM, ka 4320, sg. 30/252/268; NA, f. ČM, ka 4562, sg. K23574.

28
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7924/1923.

29

NA, f. PP, ka 2099, sg. V/41/10.

30

AMPl, f. Spolk. odd., ka 120, sg. 15 S/33.

31
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32

NA, f. PP, ka 2046, sg. V/28/210.

33

NA, f. ČM, ka 7960, sg. 30/290/Z3.

34

ČERNÝ, K. Dějiny kopané v Plzni a okolí v letech 1892 – 1938 (rukopis).

35

NA, f. PP, ka 2048, sg. V/28/260; NA, f. PP, ka 2673, sg. V/28/13; NA, f. ZÚ – spolk.
zál., ka 272, sg. 522/1917; NA, f. ZÚ – spolk. zál., ka 353, sg. 3864/1920; AMP, f. SK,
ka S5-12.01, sg. XIV/153.
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39
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40

JÁGR, J. a M. OLIVERIUS: Kladno hází! : sto let kladenského fotbalu. SK Kladno
1903-2003. Kladno : [Statutární město Kladno], 2002.

41

NA, f. ZÚ – spolk. zál., ka 167, sg. 835/1913.

42

Zarámovaný diplom je vystaven na jedné z chodeb SOkA v Děčíně.

43

Slovo patrně je zde proto, že se spisy nedochovaly, takže datum bylo vypsáno
z podacích knih dochovaných v Národním archivu ve fondu ČM. Za pořízení výpisu
děkuji PhDr. V. Waagemu.

44

NA, f. ZÚ – spolk. zál., ka 123, sg. 4153/1912; NA, f. ZÚ – spolk. zál., ka 306, sg.
1677/1919; SOkA K. Vary, f. OkÚ K. Vary, ka 553, sg. 18/11.

45

NA, f. ZÚ – spolk. zál., ka 189, sg. 4025/1913; AMP, f. ONV 6, ka 508, sg. XIV/239.

46

NA, f. ZÚ - spolk. zál., ka 51, sg 3963/1911; AMPl, f. Spolk. odd., ka 33, sg. 207.

47

NA, f. ZÚ – spolk. zál., ka 118, sg. 2909/1912; NA, f. ZÚ – spolk. zál., ka 303, sg.
1184/19; NA, f. ZÚ – spolk. zál., ka 414, sg. 2227/1921.

48

NA, f. ZÚ – spolk. zál., ka 118, sg. 3027/1912; NA, f. ZÚ – spolk. zál., ka 301, sg.
1003/1919.

49

Fünfzehn Jahre Reichenberger Sport - Klub : 1899-1914, výroční zpráva za r.
1912/13.

50

SOkA Pardubice, f. Sport. klub Pardubice, kn.1.

51

NA, f. ČM, ka7959, sg. 30/290/8D.

52

SOkA Jičín, f. OÚ Jičín, ka 567.

THE FLAGS OF SOCCER CLUBS IN BOHEMIA BEFORE 1918
Referring to his paper
paper on the flags of rowing clubs in the previous congress the
author recapitulates conditions of his research on flags of the soccer clubs in archival
documents he studied. According to legal regulation in force at the time, all associaassociations football clubs including had an obligation to ask the state authority for apapproval of their statutes. As the statutes had to include articles on the potential
uniforms, badges, flags and/or banners used by the association, the flags of many
football clubs were described or illustrated in their statutes deposited in the State ArArchives. Thus, the statutes became the only source of information for a researcher due
to a short existence of many clubs. However, contemporary press and other archival
documents became a source of his study on flags of soccer clubs in Bohe
Bohemia.
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Iva Macková

PODMÍNKY ULOlENÍ TEXTILU, KONZERVACE
A RESTAUROVÁNÍ PRAPORŮ V CENTRU
HASIČSKÉHO HNUTÍ V PŘIBYSLAVI
Jedním z nejzajímavějších sbírkových souborů Centra hasičského
hnutí v Přibyslavi (dále CHH) je nesporně vexilologická sbírka, která zahrnuje prapory, vlajky i jejich žerdě. Převážná většina praporů jsou originály,
nicméně sbírka obsahuje i kopie některých z nich.
Fyzický stav většiny z těchto praporů vyžaduje především optimální
depozitární podmínky, tj. uložení ve vhodných boxech se stálým monitoringem a nastavením fyzikálních veličin, nezbytných pro udržení jejich stávajícího stavu. Naší snahou proto je postupná úprava depozitárních
prostor tak, aby bylo dosaženo celkového zlepšení těchto podmínek a následně mohla být realizována konzervace, případně i restaurování některých z výše jmenovaných praporů.

DEPOZITÁRNÍ PODMÍNKY
Depozitárními podmínkami rozumíme soubor takových podmínek
uložení předmětů, které prodlužují jejich životnost proti degradaci a zničení.
Jsou to především měřitelné fyzikální veličiny: teplota, vlhkost, světlo
a prašnost, které je nutné držet, pokud možno, v přiměřených hodnotách
s minimálními výkyvy.
Teplota a vlhkost
Pro každý materiál lze stanovit optimální rozmezí hodnot relativní
vlhkosti a teploty pro minimalizaci jejich možných poškození. Z hlediska
většiny materiálů se doporučovaná teplota pohybuje v rozmezí 12-18 °C a
orientační hodnota vlhkosti mezi 50 - 55 %. U textilních materiálů se hodnoty doporučených teplot pohybují od 10 do 20 °C a hodnoty vlhkosti kolem 55 %. Změna teploty během 24 hodin by neměla přesáhnout 5 °C a
změna vlhkosti by neměla být vyšší než 5 %1.
Aby nedocházelo k tzv. náhlým skokovým změnám těchto na sobě
závislých veličin, je důležité přijmout určitá režimová opatření především
v podzimních a jarních měsících, kdy začíná a končí topná sezóna. Náhlé
změny teploty totiž negativně ovlivňují mechanické vlastnosti materiálu.
Vysoká teplota urychluje degradační procesy, zvýšená teplota spolu
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s vlhkostí vytváří podmínky pro některé typy biologického poškození (např.
růst plísní). V depozitářích je proto vhodnější spíše než vytápět jen temperovat tak, aby předměty nepromrzaly a nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti. Vhodná teplota by měla být udržována spíše kvalitní izolací obvodových
zdí než pomocí vnitřního vytápění a ochlazování. Také však musíme brát
v úvahu relativní vlhkost prostředí, ve kterém byl předmět dosud uložen,
protože prudká změna klimatu by jej mohla vážně poškodit. Změna
z nevhodného do vhodného prostředí musí být naopak velmi pozvolná.
Oproti zavedení provozně relativně drahé automatické klimatizace je
dnešním trendem v této oblasti dosažení co nejlepších mikroklimatických
podmínek v depozitářích nasazením minimálních finančních prostředků.
Proto se ve většině případů, pokud je to možné, přistupuje spíše ke správnému využívání přirozených větracích systémů budovy a přechodná období
se v jednotlivých depozitářích překonávají pomocí odvlhčovačů či zvlhčovačů.
Světlo
Světlo, neboli světelné záření, je jistá forma elektromagnetické energie. Energie záření je určena vlnovou délkou (udávanou v nanometrech)
nebo frekvencí (udávanou v hertzech). Expozice, tj. vystavení, předmětů
dennímu světlu se během životnosti předmětů sčítá. Rozsah jejich poškození závisí na intenzitě osvětlení (udáváno v luxech), vlnové délce dopadajícího světla, na celkové expozici, tj. úrovni intenzity osvětlení a času, po
který je předmět osvětlen, charakteru materiálu a aktuálním stavu materiálu. Textilní předměty jsou na světelné podmínky mimořádně citlivé a jejich poškození je nevratné. Denní světlo je proto nutné minimalizovat,
uložit předměty do prostor bez oken, případně opatřit okna okenicí, žaluzií
nebo roletou. Dobrou alternativou k tomuto základu je také opatření oken
UV fólií, ale pozor, tento materiál podléhá rychlému stárnutí a jeho účinnost se postupem času mění. Pokud chceme textilie vystavovat, musíme
regulovat osvětlení a délku jejich expozice v čase. Neméně důležité je dbát
na hladinu osvětlení v expozicích i na typ a umístění vhodného světelného
zdroje.
Kategorie textilií rozdělených dle fotochemické citlivosti2

Kategorie citlivos
citlivosti

Objekt

Vysoce citlivé

Textily, oděvy, tapiserie, přírodní vlákna, většina historických
barviv na textilu
Doporučené hodnoty:
Maximální osvětlenost 50 lx
Roční expozice světlem 50 000 lx.h/rok
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Středně citlivé

Textily vybarvené stabilními barvivy, olejové a temperové malby provedené kvalitními pigmenty, indigo a mořena na vlně
Doporučené hodnoty:
Maximální osvětlenost 200 lx
Roční expozice světlem 480 000 lx.h/rok

Znečištění
Obecně je možné v působení okolního prostředí na sbírkové předměty odlišit dva druhy znečišťujících vlivů. A to s původem z vnějšího prostředí a z vnitřního prostředí. Z vnějšího prostředí jsou to zejména oxidy
síry, oxidy dusíku, ozón, sirovodík, amoniak a chloridy. Z vnitřního prostředí budovy jsou to především organické kyseliny, jejichž zdrojem může
být sama konstrukce budovy, materiál úložných prostorů i samotné sbírkové předměty. Dále pak např. používané čistící prostředky, textilní apretury, některé plasty i samotní návštěvníci.
Výzkum v této oblasti neustále pokračuje a v současnosti již existuje
určitá škála doporučených materiálů pro vhodné uložení sbírkových předmětů. Koncentraci škodlivin lze obecně zamezit kombinací určitých pravidel: zavedením nucené cirkulace vzduchu, pravidelným úklidem, omezením
přístupu do depozitáře a volbou vhodných boxů pro uložení předmětů. Co
se týče textilu, jsou vhodné především prachotěsné skříně, textilní obaly
z bavlny, nebo v kombinaci bavlna/len, které lze prát. Zásadně není možné
používání obalů z polyetylénové fólie. Předměty v jednotlivých boxech je
také možné překrýt ph neutrálními papíry.
Biologické poškození
Toto poškození vzniká výlučně nedostatečnou péčí nebo podmínkami
uložení. Optimální podmínky pro rozvoj např. plísní představuje relativní
vlhkost vyšší než 70 % a teplota vyšší než 15 °C. Způsob likvidace záleží na
druhu plísňového organismu. Širokospektrální účinnost má např. plynování, vymražování, lze použít i řady fungicidů. Běžná prevence však spočívá
v udržování vhodných klimatických podmínek, čistoty a v pravidelných
kontrolách.
Budova zámku CHH v Přibyslavi není zateplená, a tak jsou hodnoty
vnitřních měření přímo závislé na venkovních klimatických podmínkách.
Režimová opatření pro zlepšení depozitárních podmínek se zde proto opírají především o pravidelné větrání a neustálý monitoring vlhkostí a teplot
v jednotlivých depozitářích.
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RESTAUROVÁNÍ PRAPORŮ „NA KOLENĚ“
Restaurátorská dílna CHH není bohužel vybavena pro kvalifikované
restaurování textilu. Avšak restaurování sedmi vybraných praporů z naší
sbírky bylo velmi důležité a potřebné s ohledem na značné fyzické poškození v důsledku jejich předchozího nesprávného způsobu expozice. Především bylo nutné provést určité úpravy, které by dále předměty
nepoškozovaly, ale zároveň umožňovaly jejich vystavení. Tyto dodatečné
úpravy nesměly zasahovat do celkové integrity předmětů a zároveň musely
být reversibilní, tj. lehce odstranitelné.
Dříve byla tato skupina praporů exponována na dřevěných žerdích
s kovovými vzpěrami, které byly provlečené po délce jejich horní hranou.
Tento způsob expozice naprosto neodpovídal jakýmkoliv zásadám vhodného vystavování předmětů a již vůbec ne ochraně předmětů. Kratší strany
praporů byly v rozích napárané pro navléknutí praporů do horní hrany.
Každým dalším opakováním navléknutí a vyvléknutí praporu z kovové tyče
se nebylo možné vyvarovat dalšího poškození textilního materiálu v těchto
místech, zejména na protilehlé straně praporu, kde byla končící hranou
tyče některá místa i protržena. Bylo proto přistoupeno k restaurování a
k následným úpravám jednotlivých praporů. Při restaurování byl respektován především citlivý přístup k různorodému textilnímu složení jednotlivých praporů, který by s minimálním technickým a finančním nasazením
přispíval k zachování a následnému budoucímu udržení jejich fyzického
stavu. Provedené úpravy praporů se týkaly především našití určitého
množství oček z bavlněného tkalounu k horní hraně praporu pro následné
provlečení kovové lišty žerdě v případě vystavení. Váha praporů tak byla
pravidelně rozložena a textilní část volně splývala bez jakéhokoliv bodového zatížení. Ke každému restaurovanému praporu byla rovněž pořízena
písemná a fotografická dokumentace, která dokládá stav jednotlivých
předmětů před tímto zásahem a následně po zásahu. V případě složitějšího
procesu i v průběhu restaurátorských prací. Zároveň byly obroušeny, namořeny a nalakovány původní vystavovací žerdě s kovovou vzpěrou. Tyto
žerdě byly následně použity pro expozici zrestaurovaných praporů na vexilologickém kongresu, který se konal v CHH v Přibyslavi ve dnech 13. 6. - 15.
6. 2008.
Jedním z restaurovaných praporů byl originální prapor Hasičské župy
Německý Brod č. 16. Do sbírek CHH byl darován ZO SPO ČSSR Havlíčkův
Brod město dne 12. 5. 1986.
Materiálové složení tohoto předmětu odpovídá dobovým trendům.
Jedná se o červený a bílý ryps vrchních pohledových stran a plátno vnitřní
výztuhy praporu, červenou a bílou bavlnku, kroucenou šňůru v kombinaci
bílé a žluté a tuhé papírové předlohy písma. Prapor Hasičské župy Německý
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Brod č. 16 (o rozměrech 118 x 110 cm) je oboustranný a podložený
vnitřní plátěnou výztuhou, je vyšívaný a s aplikacemi.

Lícová strana praporu Hasičské župy Německý Brod č. 16
před restaurováním

Rubová strana praporu Hasičské župy Německý Brod č. 16
před restaurováním
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Na bílé lícové straně listu je v horním okraji vyšitý červený nápis
„HASIČSKÁ ŽUPA“, v dolním okraji „NĚMECKÝ BROD“, ve středu listu
„ČÍS. 16“. List je olemován dvakrát jedenácti a dvakrát devíti červenými
plamínky.
Na červené rubové straně listu praporu je v horním okraji přes
papírové předlohy vyšit bílý nápis „NA POMOC“, v dolním okraji
„BLIŽNÍMU A VLASTI“, ve střední části „1882 1932“. Ve středu listu je
znak České zemské hasičské jednoty, vzor 1922, se zlatými listy. List je
olemován dvakrát jedenácti a dvakrát devíti bílými plamínky.
Celý okraj praporu je olemován kombinací žluté a bílé kroucené
šňůry, přičemž na žerďové straně tato šňůra tvoří sedm oček.
Poškození tohoto praporu bylo následující. Horní hranou byl navlečen na kovovou lištu, žerďová strana byla napáraná pro průvlek praporem. Hrana konce podpůrné železné lišty způsobila další poškození
tkaniny protilehlé rohové části, tj. prořídnutí a proděravění látky
v místě tření. Prapor byl v kraji žerďové strany přibyt k žerdi čtyřmi
kovovými hřebíčky. Místa přibytí byla proděravělá a natržená. Textilní
části byly špinavé, po celé ploše se nacházely různobarevné ohraničené
mapy se zapitými barvami (červená v bílé). Vlivem slunečního záření byla červená barva listu nestejnoměrně vyšisovaná a bílá barva nažloutlá.
Tím došlo i k částečné ztrátě mechanických vlastností tkaniny.
Prvním krokem k nápravě bylo oddělení praporu od žerdi odstraněním hřebíčků. Z důvodu budoucího podrobení čištění pohledových
stran textilu v mýdlovém roztoku byla zjišťována stabilita červených
barviv. Při zkoušce pracího roztoku došlo k zapuštění červeného barviva
sbírkového předmětu a tím byla potvrzena nestabilita tohoto barviva.
Již napáraná část žerďové strany byla rozšířena na délku nezbytně nutnou, aby bylo možné proložit jednotlivé textilní plochy sendviče praporu
savým textilním materiálem (při výběru savého materiálu byla použita
stálobarevná, předem vyvařená a usušená tkanina). Tím došlo
k vlastnímu oddělení obou barevných polí a vnitřní výztuhy a bylo zamezeno případnému prosakování barviv do původního podkladu. Nečistoty a špína byly z bílého a červeného pole dle možností odstraněny
mokrým procesem – tepováním (destilovaná voda, mýdlo s jelenem). Tato místa byla následně dotepována destilovanou vodou. Případná nadbytečná vlhkost byla odsáta a jednotlivé části textilního sendviče byly
volně dosušeny. Vnitřní výztuha praporu čištěna nebyla. Dále byla ručně
došita napáraná a prořídlá místa v rozích, kroucená šňůra, patky písmen přes papírové předlohy, dírky po hřebíčcích aj. Hotový prapor byl
proložen ph neutrálním papírem a uložen do depozitáře.
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Lícová strana praporu Hasičské župy Německý Brod č. 16
po restaurování

Rubová strana praporu Hasičské župy Německý Brod č. 16
po restaurování
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Závěrem lze konstatovat, že tkanina byla celkově zpevněna šitím a
předmět je připraven k případným dalším, ale časově omezeným instalacím.3
1

Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Praha: Národní muzeum, 2000, s. 49.

2

ZELINGER, J. Poškození muzejních sbírek vlivem světla a ochrana proti němu. In.
Sborník přednášek z odborného semináře konaného ve dnech 6. - 8. března 2000.
Praha: Národní muzeum, 2000, s. 40.

3

viz Restaurátorská zpráva CHH Přibyslav, sign. KD 8/2008 (18. 4. - 12. 5. 2008).

STORAGE,
STORAGE, CONSERVATION AND RENOVATION OF FLAGS
Přibysslav summarizes
A renovator of the Centre of the Firefighters Movement in Přiby
conditions of the professional handling
handling the firemen bri
brigades´ flags deposited in the
centre’s museum. Their material state requires the optimal conditions of the flags
stored in boxes monitored permanently by instruments and setting of the physical
quantities those are essential for maintaining
maintaining of their current state – temperature,
renovaahumidity, lighting, fouling, and biological damage. Furthermore, methods of renov
tion of the most damaged flags are explained in this paper.
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Jiří Křížek

VLAJKOSLÁVA NA VSTUPNÍM PAVILONU
LIBERECKÉHO VÝSTAVIŠTĚ V ROCE 1946
Nestává se příliš často, aby vznikla nějaká stavba výhradně pro instalaci vlajek. V areálu libereckého výstaviště na Masarykově třídě v Liberci,
v sousedství hlavní budovy Severočeského muzea - místa konání 5. národního vexilologického kongresu, se shodou náhod jedna tato zajímavá stavba
i přes současný špatný technický stav dochovala. Vstupní pavilon libereckého výstaviště vznikl v souvislosti s pořádáním ideologické výstavy „Budujeme osvobozené kraje“, zkráceně BOK, která se zde konala od srpna do
října 1946.1 Stěžejním motivem pro výstavu byla především manifestace
toho, jak české úřady a firmy spravují po skončení druhé světové války severočeské pohraničí.2 Hlavní iniciativu na pořádání výstavy měla Obchodní
a živnostenská komora v Liberci v čele s arch. Františkem Zejdlem. Pro pořádání výstavy bylo využito původní liberecké výstaviště, které od května
1945 sloužilo jako provizorní depot válečné techniky. Stavebním projektantem výstavy se stal Ing. arch. Svatopluk Technik (1913-2010), významný liberecký architekt, urbanista, pedagog a popularizátor historické
architektury.3 Základem nového výstaviště se staly čtyři původní dřevěné
haly z dvacátých let 20. století, které byly pouze provizorně opraveny,
popř. doplněny o vstupní vestibul. V pavilonu A se nacházela expozice centrálních státních úřadů, v pavilonu C expozice 13 pohraničních měst a Osidlovacího úřadu, v pavilonu D vystavovalo 52 firem. Hlavní část ideologické
výstavy s názvem „My v pohraničí jsme v zajetí hry o život a práci“ se nacházela v pavilonu B. Na prostranství mezi pavilony byly vyvěšeny korouhve ve státních barvách, u nově vybudovaných staveb výstavy BOK
měla mít instalace a symbolika státních a městských vlajek ale výraznější
roli. Hlavním poutačem výstavy se stal 20 metrů vysoký dřevěný pylon se
stožárem pro státní vlajku ČSR. Na soklu poutače ve tvaru stylizované rozevřené knihy byl parafrázován známý citát Jana Amose Komenského „Vláda věcí tvých se navrátila opět k tobě, lide český“. Na třech vertikálních

1

K výstavě byl vydán stejnojmenný katalog, ve kterém je kromě propagačních textů
velmi zajímavý soubor dobové reklamy.

2

Svatopluk Technik napsal o výstavě v roce 2001 knihu Výstava Budujeme osvobozené kraje v Liberci roku 1946, výstava a okolností jejího konání ale ještě čekají na
odborné historické zhodnocení.

3

Životopis arch. Technika např. Jaroslav Zeman, Za Svatoplukem Technikem,
http://www.nasliberec.cz/view.php?cisloclanku=2010030002 (dohledáno 18. 7.
2012)
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panelech poutače byly vzestupně vypodobněny historické události s daty
1432 – 1918 – 1945. Po skončení výstavy byl poutač zachován ještě do
obnovení libereckých výstavních trhů v roce 1951, kdy opět posloužil
k vyvěšení státní vlajky. Po dožití dřevěné trámkové konstrukce s textilním
potahem poutač zanikl zřejmě koncem 50. let při úpravách výstavních
ploch. Arch. Technik dostal za úkol vedle poutače BOK ještě vyřešení nástupního prostoru na výstaviště. Pro očekávanou velkou návštěvnost výstavy, která měla celostátní význam, a pro vytvoření nutného
administrativního zázemí výstaviště navrhl směrem do Masarykovy třídy
jednoduchou funkcionalistickou dřevěnou stavbu, která v sobě spojovala
vstupní bránu, prodejnu lístků, restauraci s krytou terasou, toalety a kanceláře. Průčelí směrem do Masarykovy ulice tvořily moderně pojaté propyleje se třinácti nakloněnými žerděmi, na kterých měly viset vlajky všech
zúčastněných měst. Pozice vlajek měla svůj jasný záměr, který arch. Technik formuloval následovně: „Zatímco stožáry pro státní vlajku u vstupu
stojí svisle, vzpřímeně, skloněné žerdě vlajek měst vyjadřují podřízenost
měst státnímu celku.“4 Na korunní římsu propylejí byl osazen plastický nápis názvu výstavy, složený z jednotlivých písmen. Vstup na výstaviště, navazující na propyleje, zdobily zmíněné stožáry s korouhvemi ve státních
barvách. Konkávně probrané pozadí propylejí krášlily barevně malované
erby zúčastněných měst a na kolmo přiléhající stěně schodiště restaurace
bylo namalováno logo výstavy BOK – kanelovaný pilíř s iónskou hlavicí na
pozadí stylizovaného pohoří. Na hlavní poutač i na propyleje bylo instalováno osvětlení pro večerní program na výstavišti.
Z dochované fotografické dokumentace z roku 1946 vyplývá, že instalovaná vlajková výzdoba pavilonu nesplnila původní záměr. Asi na 6 žerdích byla osazena vlajka, která zřejmě vznikla pro výstavu BOK. Vnitřní
třetina vlajky se od žerdi skládala z 6 tmavých a 5 světlých horizontálních
pruhů. Na zbylou světlou plochu vlajky bylo středově umístěno kruhové
logo výstavy. Zbylá část žerdí bez výstavní vlajky byla osazena rozdílnými,
blíže neurčenými, vlajkami, u kterých lze předpokládat dodržení původního
zadání, tj. jednalo se pravděpodobně o vlajky zúčastněných měst. Jak je evidentní z pozdější fotodokumentace, zachoval si vstupní pavilon až do devadesátých let 20. století funkci výstavní vlajkoslávy. Z původního
symbolického konceptu však zůstala zachována pouze instalace korouhví,
popř. vlajek na vstupních stožárech u pokladen. Vlajková výzdoba propylejí
si udržela pouze výtvarnou funkci, při které byly libovolně instalovány ozdobné jednobarevné vlajky, někdy doplněné logem LVT.

4

TECHNIK, Svatopluk. Výstava Budujeme osvobozené kraje v Liberci roku 1946. Liberec, 2001, s. 21.
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Tradice Libereckých výstavních trhů bohužel zřejmě nevratně zanikla. Po zašlé slávě zbyla mimo jiné provizorní, 66 let stará stavba vstupního
pavilonu. Místní obyvatelé měli v poslední době vstupní pavilon spíše než
s vlajkami spojený především s restaurací Casino, která v budově sídlila.
Kuriózní stavba byla před pěti lety určena k demolici v souvislosti
s chystaným projektem na vytvoření školního kampusu v prostoru výstaviště, ze kterého nakonec sešlo. Nové využití se pro budovu pavilonu nabízí
s vytvořením připravovaného Muzea tramvajové dopravy, kdy na jednotlivých 13 žerdích mohou být osazeny vlajky 11 měst, ve kterých historicky
jezdila úzkorozchodná tramvajová doprava o rozchodu 1000 mm, tj. České
Budějovice, Český Těšín, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Liberec, Litvínov, Mariánské Lázně, Opava, Most, Teplice, Ústí nad Labem; doplněné vlajkami ČR
a EU.5

Původní návrh vlajkoslávy od arch. Technika na vstupním pavilonu BOK
(soukromý archiv).

5

Za informace k úzkorozchodným tramvajovým tratím děkuji Ing. Tomáši Krebsovi.
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Korouhve před pavilonem A. Fotografie ze sbírek SOkA Liberec.

Vlajky na vstupním pavilonu BOK.
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Hlavní poutač výstavy se
stožárem pro vlajku ČSR.
Fotografie ze sbírek SOkA
Liberec.
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Vstupní pavilon na výstavu BOK s vlajkoslávou.
Fotografie ze sbírek SOkA Liberec.

FLAG PARADE ON THE ENTRANCE HALL OF THE LIBEREC FAIR IN 1946
Director of the North Bohemian Museum reminds the flag bunting intended for
an ideological exhibition “We build up liberated regions” in the town of Liberec in
1946. A leading motif of the exhibi
exhibition was to present the plans of state authorities
how to rere-construct regions of Sudetenland - the CzechCzech-German border area - after
popu
ulation
World War II. For hundreds of years this territory was settled by German pop
ethat was forced to leave after 1945. Except of the Czechoslovak national flag the rrebirth
birth of the Czech element on the territory of Sude
Sudetenland should be expressed by the
hoisting of municipal flags of thir
thirteen towns situated in this area. However, there did
not exist any new municipal flags of the said towns except of those used by the exexpelled
pelled Germans! The preserved photo documentation from 1946 proved that at miniminimum six special exhibition flags were attached to prepared flag
flagpoles designated for
municipal flags while some unidentified striped (municipal?) flags were hoisted on the
remaining poles.

96

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Ladislav Hnát

BARVY A EMBLÉMY Č
ČSL.
SL. POLITICKÝCH
STRAN 19381938-1988
Vystoupením navazuji na svůj příspěvek na 4. národním vexilologickém kongresu o barvách a symbolech čsl. politických stran 1918-38. Zaplňuji tím mezeru mezi ním a příspěvkem kolegy ing. A. Brožka na 2. a
3. národním kongresu o symbolech politických stran v ČR po r.1992. Zmíněná léta zahrnují několik období:

1938 - 39 tzv. druhá republika
Po Mnichovském diktátu nabyli v ČSR převahu kritici prvorepublikové soustavy politického stranictví. Dlouhodobě k nim patřila Národní obec
fašistická (obr.
obr. 1),
obr. 2)
1 Národní liga (obr.
2 a Hlinkova slovenská lidová
strana (obr.
obr. 5 a 6).
Rozhodující pro následné usměrněné zjednodušení (zglajchšaltování)
systému politických stran v českých zemích byla paradoxně iniciativa Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, která 17.11.1938
vyhlásila vytvoření Strany národní jednoty (obr.
obr. 3), k níž se později připojily všechny nesocialistické strany i většina národních socialistů a fašistů,
vystupujících pod novým názvem - Národní tábor československý. Vycházela z názorů konzervativních, nacionalistických a katolicky klerikálních. Jakožto
vládní
strana
směřovala
k vytvoření
stavovského
státu
uskutečněného formou autoritativní demokracie; za sílících protižidovských tendencích. Přestože šlo o projekt Republikánské strany, neužívá
žádné agrárnické symboly, ale barvy prvorepublikového Národního sjednocení – modrou, bílou a červenou a navíc lipové ratolesti.
Sociální demokraté a část národních socialistů vytvořili Národní
stranu práce jako loajální opozici, hájící prvorepublikovou demokracii a
její sociální vymoženosti (obr.
obr.4
obr.4). Barvy červená a černá.

1939 - 45

Protektorát Čechy a Morava

Po vyhlášení protektorátu bylo zřízeno Národní souručenství
souručenství,
nství chápané zprvu jako instituce sebezáchovného češství i ochrana před extrémními fašisty (zahrnovalo 98% mužské populace), s heslem a pozdravem:
„Vlasti zdar!“. Vyjadřuje to i emblém: štít v národních barvách – bílá, červená a modrá, současně barvy bývalé Strany národní jednoty a červená a
černá za bývalou Národní stranu práce (obr.
obr. 7).
7 Během krátké doby se Ná97
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rodní souručenství pod nátlakem německých okupačních úřadů postupně
měnilo v poslušného vykonavatele jejich záměrů. To však nestačilo proněmeckým fašistům, jimž připadalo totální a vládní Národní souručenství málo aktivní, nedostatečně proněmecké a pronacistické. Začala se tvořit
opozice různých uskupení a kvazi-stran, ačkoli parlament byl rozpuštěn a
nahrazen Výborem Národního souručenství jmenovaným státním prezidentem. Šlo o hnutí fašistická, vyhraněně antisemitská a nacionálně socialistická. Byly jim společné negativismus vůči všemu demokratickému a
absolutní kolaborace s nacisty včetně udavačství. Byly však tak bezvýznamné, roztříštěné, vzájemně řevnivé a pochybné, že na ně okupační moc nespoléhala a některé i potírala.
Tak zmíněný Národní tábor československý se změnil v Národní tábor fašistický, zbavený národní rétoriky, se symbolickým fascesem
s vetknutou sekerou, bez národních atributů (obr.
obr. 9).
České arijské hnutí – monotematicky ostře protižidovské a protizednářské. Symbolem byly lebka se zkříženými hnáty nad Davidovou hvězdou,
vše v černé barvě (obr.
obr. 10).
Národně socialistická česká dělnicko rolnická strana neboli Strana
zeleného hákového kříže byla protimarxistická, protižidovská, ale částečně
svépomocná pro nezaměstnané a ukrývající bývalé komunisty, přitom
kontroverzně nabízela dobrovolníky pro Německou pracovní frontu.
Vlajku tvořil červený list s bílým kruhem uprostřed a v něm zelený
hákový kříž (obr
obr.
obr. 11). Červená jako barva dělnictva a sociálních myšlenek,
bílá za nacionalismus, červená a bílá znamená návrat k svatováclavským
tradicím(!), zelená představuje víru ve vítězství nacionálního socialismu.
Hákový kříž je výrazem jistoty pro zemědělce namísto agrárnického čtyřlístku, symbolu vrtkavého štěstí. Zdraví „ Rodu zdar!“. Zavrhuje barvy bílou, červenou, modrou jako barvy všeslovanské, protiněmecké a
francouzské revoluce. Kritizuje Národní souručenství, že je užívá a tak
skrytě udržuje v paměti ČSR (obr.
obr. 8).
Z druhorepublikové Arijské fronty (obr.
obr. 12) vznikla Národní arijská
kulturní jednota se symbolickým „A“ jako klínem rozrážejícím Davidovu
hvězdu. Vše v černé barvě (obr.
obr. 13
13). Vyznačovala se brutálním a vulgárním
antisemitismem. Byla však vedle Národního souručenství jedinou povolenou politickou organizací.
Z opozice proti Národnímu táboru fašistickému vznikla Strana česčeských fašistů (obr.
obr. 18), užívající české barvy bílou a červenou.
Situaci využili moravští fašisté, spojující moravský separatismus
s fašistickou ideologií. Moravská národně socialistická strana důsledně
kopírovala svou německou jmenovkyni i pozdravem „Vůdci zdar !“. Barvy
praporu byly červená a žlutá. Symbolem moravská šachovaná orlice.
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obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 6

obr. 7

obr. 8

obr. 9

obr. 10

obr. 11

obr. 12
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Nacionální hnutí hlásalo bezvýhradnou podporu Říši a útočilo proti
Národnímu souručenství. Používalo pásky s bílou svatováclavskou orlicí a
hákovým křížem na černém poli s dvěma bílými proužky pod a nad okrajem černého pole.
Fašistické gardy užívaly jako symbol liktorský svazek prutů
s vetknutou sekyrou (obr.
obr. 19).
19
Svatoplukovy gardy se ke svému jménu hlásily symbolickými třemi
pruty Svatoplukovými a vetknutou valaškou, zkříženými šavlemi a písmeny
SG.
Nejpočetnější organizací byla ultrapravicová Vlajka,
Vlajka známá ještě
z první republiky a snažící se neúspěšně uchopit moc ve vznikajícím protektorátu. Symbolem zůstávají tři Svatoplukovy pruty, z nichž ční na žerdí bílo-červený prapor. U paty prutů je lipová ratolest (obr.
obr. 15
15). Podařilo se jí
na krátkou dobu sjednotit a podřídit si roztříštěné fašistické skupiny – Národní arijskou kulturní jednotu, Fašistické a Svatoplukovy gardy pod názvem Český nacionálně socialistický tábor.
tábor Emblémy odrážejí symboly
Vlajky a Svatoplukových gard (obr
obr.
obr. 14
14 a 16
16). Barvy zůstávají bílá a červená. Po jeho rozpadu užívá část Vlajky červený list s bílým pruhem, který se
ve středu rozšiřuje v kruh s černým runovým symbolem uprostřed
(obr.
obr. 17).
Uvedená uskupení byla rozpuštěna nebo zanikla přes kolaborantské
služby v letech 1941-43.
Národní souručenství přes naprostou poslušnost okupační moci
(i pozdrav se mění na „Vůdci a vlasti zdar“) je po roce 1942 postupně depolitizováno. Trpěn je pouze proud představovaný tehdejším ministrem
Moravcem, vybízející k rezignaci na češství v rámci Nové Evropy vedené nacionálně socialistickým Německem, s jehož ideologií se ztotožňuje. Zneužívá
k tomu symbol svatováclavské orlice (obr.
obr. 20
20) ve verzi používané za protektorátu.
Je zarážející, jak se dříve vypjatě národovecké a slovanofilské organizace rychle vzdaly československých barev a nahradily je buď bílo-červenými
českými nebo dokonce bílými a černými barvami nacistických SS.

1945 - 48

obnovená ČSR

Po válce nebyla obnovena předmnichovská soustava politických
stran. Byl vytvořen tzv. lidově demokratický systém, jehož politickým výrazem byla Národní fronta, která sdružovala jen povolené strany. Opozice se
nepřipouštěla.
Čeští komunisté, pod názvem Komunistická strana Československa,
Československa
rozpuštění v r. 1938 nepotřebovali měnit svůj symbol – internacionální
pěticípou rudou, žlutě lemovanou hvězdu se žlutým zkříženým srpem a
kladivem uprostřed, ani rudou barvu svého praporu (obr.
obr. 21).
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obr. 13

obr. 14

obr. 15

obr. 16

obr. 17

obr. 18

obr. 19

obr. 20

obr. 21

obr. 22

obr. 23

obr. 24
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Československá strana národně socialistická rozšířila svůj tradiční
brk a kladivo o kruhový terč s třemi výsečemi ve státních barvách – modrá
uprostřed. Spodní okraj kruhu lemují žluté klasy s lipovým lístkem uprostřed, které měly vyjadřovat zájem o zemědělské voliče, jejichž Republikánská strana nebyla povolena (obr.
obr. 22). Barvy červená a bílá zůstávají, ale
užívá se i modrá, bílá a červená, jak strana aspirovala na celostátní působnost.
Československá strana lidová přijala úplně nový symbol. Státní vlajku ve svislé podobě – dosvědčujíc svůj národní charakter – a nad ní ve žlutém poli modré iniciály ČSL (obr.
obr. 24
24). Jako stranické barvy používá
prvorepublikové tmavomodrou a bílou (obr.
obr. 27). Jako jediná nesocialistická
strana tedy žádnou červeň!
Československá strana sociálně demokratická vypustila ze svého
prvorepublikového názvu dělnická, aby ukázala zájem i o nedělnické vrstvy.
I když dál používá rudou jako barvu i rudý karafiát, emblém vytvořila úplně nový – červené ozubené kolo s názvem strany a žlutými klasy - pro podchycení zemědělských voličů - uvnitř (obr.
obr. 25).

1948 - 89
89

komunistická totalita a „normalizace“

Komunistická strana Československa po únorovém vítězství, pohlcení sociální demokracie, začlenění Komunistické strany Slovenska a zavedení totalitního systému přijímá v roce 1949 nový emblém. Tradiční
hvězda se srpem a kladivem je rozšířena o státní vlajku vlající nad ní, hvězdu lemují žluté lipové ratolesti a mezi nimi, pod hvězdou žlutá písmena
KSČ (obr.
obr. 26).
26 Vyjadřuje tím svůj celonárodní charakter i ústavou zaručenou vedoucí úlohu ve státě. Barva zůstává rudá, pokud nese emblém, je
žlutě konturován (obr.
obr. 28).
Československá strana národně socialistická byla po únoru 1948 zlikvidována. Zdecimované zbytky ochotné podřídit se KSČ vytvořily poslušnou
Československou stranu socialistickou.
socialistickou Mimo jiných úkolů při budování
socialismu měla vysvětlovat škodlivost masarykovsko-benešovských myšlenek. Emblémem se stal bílý štítek pavézového typu s třemi stylizovanými
lipovými lístky v pořadí státní vlajky, tedy bílý, modrý a červený, přičemž
modrý lístek byl výše. Pod nimi červené iniciály ČSS (obr.
obr. 23). Je až ironické, jak emblém této satelitní strany připomíná štítek prvorepublikové pravicové národní demokracie (Viz Sborník ze 4. českého národního
vexilologického kongresu, str. 91).
Československá strana lidová,
lidová ve stejně podřízeném postavení, zřejmě s ohledem na stabilní základnu křesťansky cítících občanů, jež měla
přimět k účasti na vytváření socialistické společnosti, si uchovala své barvy
a symboly.
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obr. 26

obr. 28

obr. 25
obr. 27

Vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a následná sovětská okupace poznamenaly i emblém Komunistické strany Československa. Po roce
1970 mizí emblém s československou vlajkou a vrací se k rudé žlutě lemované pěticípé hvězdě se žlutým srpem a kladivem uprostřed (obr.
obr. 28).
Změna měla vyjádřit opuštění národních specifik a obrodných snah Pražského jara 1968 a návrat k sovětskému modelu socialismu.
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Pavel Fojtík

VLAJKA DOPRAVNÍHO PODNIKU
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A DALŠÍ VLAJKY,
PRAPORY A STANDARTY, KTERÉ POUZÍVAL
Dopravní podnik hlavního města Prahy, největšího provozovatele
městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky, provázejí
různé vlajky prakticky od samého počátku jeho existence. Teprve
v nedávné době se ale dočkal vlajky vlastní.
Historie podniku začíná
jeho
ustavením
k 1. září 1897. Tehdy nesl
název Elektrické podniky
královského hlavního města
Prahy. Když 18. září téhož
roku zahajoval slavnostně
provoz na své první tramvajové trati,1 doprovázely
tuto významnou událost
prapory
a
praporky
v českých zemských barvách, tj. bílé a červené. Ačkoliv byly už v roce 1891 zavedeny pražské městské barvy – žlutá a červená – není známo, že by se při této příležitosti použily, třebaže se jednalo o
významnou událost v životě města a nový podnik městu patřil.
Bílo-červené zemské prapory a praporky se používaly i při jiných významných dopravních událostech. Vlály už při slavnostním zahájení provozu koněspřežné tramvaje 23. září 1875.2 Některé dobové noviny zmiňují
vedle českých barev i použití praporečků černo-žlutých, tedy říšských rakousko-uherských.3 Podobně české prapory a praporky zavlály při zahájení
provozu na soukromé elektrické dráze Praha — Libeň — Vysočany

1

Přípravné a stavební práce před vznikem Elektrických podniků organizovalo ředitelství Pražských obecních plynáren, v jejichž rámci existovalo zvláštní elektrotechnické
oddělení, které bylo k 1. září 1897 vyčleněno a stalo se základem nového městského
dopravního podniku.

2

Národní listy, 24. 9. 1875, příloha

3

Posel z Prahy, 24. 9. 1875, s. 3
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19. března 18964 i při zahájení provozu Městské elektrické dráhy Královských Vinohrad 25. června 18975. Použily se i při slavnostní poslední jízdě
pražské koněspřežné tramvaje 12. května 1905.6
Na uniformách provozních zřízenců, tj. řidičů a průvodčích,
mohli
Pražané
pozorovat zvláštní čepicový
odznak, emblém (dnešními
slovy logo), Elektrických podniků. Jeho základem se stalo
okřídlené kolo, v té době již
tradiční
symbol
dopravy,
z něhož šlehaly šikmo a kosmo
dolů čtyři (2+2) blesky připomínající elektrickou trakci. Na kole nahoře spočíval štít pražského městského znaku a na něm tři korunované helmy, rovněž převzaté z velkého
městského znaku.
Elektrické podniky i pozdější Dopravní podnik hlavního města Prahy,
vzniklý po znárodnění elektráren v roce 1946, jsou tradičním nejmasovějším uživatelem pražského znaku v praxi. Důsledně se totiž od roku 1897
do současnosti používá k označení všech tramvají a autobusů a ve své době
i trolejbusů. Paradoxní je, že přes devadesát let byl používán s nějakou
chybou. Od vzniku městského dopravního podniku až do počátku druhé
světové války byl na bocích tramvajových vozů tradičně bronzový malý
znak Prahy (tj. štít) ozdobený po stranách ornamenty a nahoře s hradební
korunou. Přitom ani ornamenty, ani koruna nikdy nebyly součástí úplného
znaku hlavního města! Když byly na počátku války bronzové znaky jako
cenná surovina z vozů odstraněny, byly nahrazeny obtisky v podobě malého městského znaku. Po skončení války, nejpozději v roce 1948 při
XI. sokolském sletu, začal Dopravní podnik používat na vozidlech velký
městský znak zavedený v roce 1926,7 který obsahoval symbolické prapory
měst, jejichž spojením a pozdějším postupným připojováním vznikla
tzv. Velká Praha. Jednalo se opět o obtisky, protože návrat k bronzovým
znakům byl zřejmě neekonomický. Bohužel se do vyobrazení znaku vloudila

4

Národní listy, 20. 3. 1896, s. 4

5

Národní listy, 25. 6. 1897, odpolední vydání, s. 4, hovoří o

6

Výzdoba je patrná na první pohled z černobílých fotografií a z dobové barevné malované pohlednice. Archiv DP

7

Podrobněji o městském znaku viz FOJTÍK, Pavel: Poznámky k symbolům hlavního
města Prahy. Vexilologie. 1991, č. 83, s. 1627–1630. ISSN 1211-2615.
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nepříjemná chyba, kdy správný bílo-modrý prapor Hradčan byl omylem
nakreslen jako zeleno-modrý. Tato chyba se na vozidlech městské hromadné dopravy opakovala dokonce i poté, co byl znak hlavního města Prahy
v roce 1964 upraven do „socialistické“ podoby! Teprve od roku 1991, kdy
zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo současný znak, je hradčanský
prapor i na vozidlech Dopravního podniku hlavního města Prahy zobrazován správně.

Vraťme se ale k vlajkám, které Dopravní podnik používal v praxi.
Pravděpodobně už v období první republiky se při významných událostech
v životě města (ale také při zahajování provozu na některých nových tratích) používaly k výzdobě tramvajových vozů žlutočervené praporky. Tato
praxe pokračovala i po druhé světové válce, kdy výzdoba tramvají praporky
v městských barvách probíhala v konkrétních případech na výslovný pokyn
prezídia hlavního města Prahy. Dopravní podnik se tak opět stal významným a zřejmě největším uživatelem městských vlajek. Pracovníci Dopravního podniku pak pochodovali pod městskými vlajkami a prapory například
při různých prvomájových oslavách. Velký sál Kulturního domu Dopravního podniku (od roku 1971 Dopravních podniků) hlavního města Prahy byl
při různých konferencích a schůzích vyzdoben městskými vlajkami (prapory) a také vlajkou československou a rudou. Jen
spíš výjimečně se při některých příležitostech používala k výzdobě tramvají dál vlajka městská.8
V sedmdesátých letech 20. století, po utužení komunistického režimu, se při výzdobě
interiérů, ale i exteriérů
používala v souladu s právními předpisy především

8

Například při oslavách 100. výročí městské hromadné dopravy v Praze v roce 1975.
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vlajka státní, obvykle v doprovodu vlajky rudé nebo sovětské. Při schůzích
společenských organizací se interiéry zdobily státní vlajkou (praporem) a
vlajkou nebo emblémem příslušné organizace, například Socialistického
svazu mládeže (SSM) nebo Revolučního odborového hnutí (ROH).
Když byla od roku 1971 vytvořena tzv. výrobně hospodářská jednotka Dopravní podniky hlavního města Prahy (tj. název v množném čísle),
začal se používat známý emblém (logo), jehož základem se stalo svisle dělené, čelně postavené okřídlené kolo, jehož levou polovinu při pohledu na
emblém tvořilo kolo autobusové (s pneumatikou) a
pravou kolo tramvajové (železniční s nákolkem).
Tento upravený symbol dopravy byl podložen stylizovanou siluetou Prašné brány, připomínající, že se
jedná o pražský podnik, provázenou dole opisem
Dopravní podniky hlavního města Prahy. Protože
existují z této doby i tiskoviny, kde je jméno podniku v jednotném čísle, lze usuzovat, že emblém mohl vzniknout už v roce
1970.9
Z vexilologických materiálů bylo možné se v Dopravním podniku (DP)
Praha setkat především s tzv. putovními standartami, udělovanými při různých příležitostech nejlepším
závodům podniku. Z let 1964—1970, kdy byl DP
Praha rozdělen na závody, je doložena existence
standarty, která má na lícové straně vyztuženého
listu ve žlutém poli červený nápis NEJLEPŠÍ ZÁVOD /
DOPRAVNÍHO PODNIKU / HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
/ NOSITELE „ŘÁDU PRÁCE“, provázený v horní polovině vlající části červeno-rudě fasetovanou hvězdou.
Na červené rubové straně je pod žlutým nápisem
PUTOVNÍ STANDARTA, umístěným do oblouku
v horní polovině listu, z hlediska barevnosti značně
zjednodušený malý znak hlavního města Prahy, provedený červenou kresbou ve žlutém štítu. Po stranách štítu vyrůstají dvě odkloněné žlutě kreslené
stylizované lipové ratolesti, každá o čtyřech listech a dvou plodenstvích.
V udělování putovních standart úspěšným organizačním jednotkám
se pokračovalo se i po vytvoření výrobně hospodářské jednotky Dopravní
podniky hlavního města Prahy v roce 1971. Její líc je rudý s nápisem
PUTOVNÍ STANDARTA / GENERÁLNÍHO ŘEDITELE / A / OBOROVÉHO

9

Archiv DP, fond Propagace, ka. 1970–1971
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VÝBORU ROH / VHJ-DP. Rub je červený se zlatě provedeným emblémem
podniku v horní části listu a nápisem SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ / PODNIK VHJ DP
v dolní části. Po okrajích listu na obou stranách jsou volné ozdobné plaménky střídavě zlaté a rudé (resp. červené), v rozích a cípech jsou dvě nebo
tři nesystematicky umístěné zlaté
„tečky“. Také jednotlivé podniky VHJ
(od roku 1977 koncernu) udělovaly
podobné vexilologické symboly. Zatím
máme takovou standartu doloženou v
případě podniku Metroprojekt. Je
z obou stran rudá, na líci s textem
PROJEKTOVÝ
ÚSTAV
/
METROPROJEKT / NOSITEL ŘÁDU
PRÁCE // NEJLEPŠÍ / ÚTVAR ÚSTAVU.
Na rubu je zlaté logo podniku: žluté
obdélníkové pole nad písmenem M,
pod kterým je jméno METROPROJEKT.
V osmdesátých letech nechal
koncern nebo jeho koncernové podniky vyrobit také různé stolní trojúhelníkové vlaječky (typologicky spíš
korouhvičky), které propagovaly podniky nebo některá výročí. Například
koncernový
podnik
DP-Elektrické
dráhy v roce 1985 měl k dispozici příležitostnou vlaječku ke znovuzahájení provozu lanové dráhy na Petřín. Stejný podnik měl i propagační vlaječku s vyobrazením tramvaje typu T3 na
jedné straně a figurou z městského znaku a logem DP na druhé straně. Podobně měl prokazatelně tři podoby propagačních stolních vlaječek i koncernový podnik DP-Autobusy. Koncernový podnik DP-Technické služby měl
v roce 1988 příležitostnou vlaječku, která měla na jedné straně podnikové
logo a na druhé straně čelní vyobrazení tramvaje ve vratech dílen a text 20
LET OPRAVNY TRAMVAJÍ V ÚDM.10
Za nejdůležitější ze stolních vlaječek můžeme ovšem považovat ty,
které reprezentují celé Dopravní podniky. Existovaly ve dvou podobách –
trojúhelníkové a pětiúhelníkové a jejich obsah je totožný. Lícovou stranu
tvořily v obou případech dva svislé pruhy, červený a žlutý (barvy Prahy),
přes které je položeno černé logo DP. (Dodejme, že žluté pole je na levé
straně ještě červeně lemované.) Rub vlaječky je žlutý, červeně lemovaný, a
je v něm malý znak hlavního města Prahy a nápis Dopravní / podniky /
10

ÚDM je tehdy užívanou zkratkou pro Ústřední dílny Malešice.

108

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

hl. města / Prahy. Tyto stolní vlaječky bylo možné v interiérech použít
k výzdobě kanceláří a zasedacích místností a do jisté míry tak plnily svůj
identifikační charakter.

Přesto se zvláštní vlajka v Dopravním podniku používala – byla to
vlajka závodu Osobní lodní doprava. Zavedena
byla
v
roce
1961,
kdy
byla
z Československé plavby labsko-oderské do
Dopravního podniku převedena osobní lodní
doprava na střední Vltavě11. Základem vlajky
se staly pražské barvy, tj. dva vodorovné
pruhy, žlutý a červený, a do středu listu byla
umístěna modrá pěticípá hvězda. Vlajka byla
na první pohled odvozena od vlajky ČSPLO.
Pro zajímavost dodejme, že se objevila i vlajka Kroužku přátel městské dopravy, zájmového sdružení založeného v roce 1969 a vyvíjejícího
činnost pod záštitou Kulturního domu DP. Používala se při příležitostných
jízdách KPMD ve formě praporků umísťovaných na čelo vozidel, podobně
jako šlo o symboly státní nebo městské. Praporky KPMD tvořily dva vodorovné pruhy, žlutý a červený, s modrou stylizovanou siluetou staré tramvaje uprostřed.
Logo z roku 1970 se používalo i po organizačních změnách uskutečňovaných v závěru 80. let, kdy se pražský Dopravní podnik stal státním
podnikem (kombinátem) a především, když byl k 1. dubnu 1991 přeměněn
v akciovou společnost ve stoprocentním vlastnictví města. Pouze v názvu
podniku se opět objevilo oficiálně jednotné číslo.

11

FOJTÍK, Pavel: Vlajka Pražské paroplavební společnosti. Vexilologie. 2011, č. 161, s.
3146. ISSN 1211-2615.

109

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Během devadesátých let se objevily tendence zviditelnit i jednotlivé
odštěpné závody, na které se Dopravní podnik nově členil. Ty zaváděly
vlastní loga, ale žádné vlajky a vlaječky z této doby neznáme. Na vozidlech
se při určitých příležitostech pokračovalo v používání státních a městských
vlajek, což platí dodnes.12
Přibližně v polovině 90. let se pomalu v praxi upouštělo od zavedeného emblému užívaného v té době už přes 35 let a čas od času se při některých příležitostech opakovaně objevovaly náhradní, ale neoficiální emblémy
celého Dopravního podniku. Při několika příležitostech DP použil jistý emblém neoprávněně, protože byl sice grafikem vypracován pro potřeby podniku, ale jen pro jednorázovou příležitost, nikoliv jako trvalé logo firmy.
Ukázalo se, že je nezbytné, aby tak významný podnik zavedl nový a především jednotný vizuální styl, který by ho propagoval jako celek na místo
emblémů jednotlivých organizačních jednotek.
Tato snaha vyvrcholila na přelomu století, kdy vedení podniku vybralo v soutěži nové logo. Vypráví se,
že původně mělo jít o grafické
ztvárnění písmen D a P (Dopravní podnik), a že prý jeden
z radních při posuzování návrh
několikrát otočil a řekl, že „tak to
bude lepší“. Co je na tom pravdy,
to nevíme. Faktem zůstává, že ve
výsledné podobě (orientaci) se
logo objevilo tak, že už ani vzdáleně zkratku podniku nepřipomíná. Fantazie dopravních odborníků v grafickém provedení vidí náznaky křižovatky (silniční nebo kolejové). Autoři loga, kterými jsou Rudolf Knedlhans a akademický malíř Petr Kubín, předložili tuto oficiální symboliku,
podle které logo představuje „systém městské hromadné dopravy v Praze –
autobusy, tramvaje a mezi nimi páteřní síť metra. Celkově vše tvoří ucelený, vzájemně propojený a neustále se vyvíjející systém, proto obepínající
kruh, který je obecným grafickým znázorněním vývoje.“13 Představenstvo
Dopravního podniku nové logo schválilo 7. září 1998 a 5. května 1999 podalo přihlášku k registraci jako ochranné známky u Úřadu průmyslového
vlastnictví. Zápis loga (ochranné známky) byl proveden 24. ledna 2001
pod číslem známky 232568. Do praxe se logo začalo postupně zavádět

12

V současné době platí směrnice č. 9-2011-00 Vlajková výzdoba vozů tramvají a
pozemní lanové dráhy. Tato směrnice obecně připouští příležitostné použití i
jiných vlajek než státních, tj. nejen městských.

13

MALÍK, Petr. Zavádění loga pokročilo. DP-Kontakt. 2001, č. 3, s. 7.

110

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

v roce 1999 na některých propagačních tiskovinách, v roce 2000 jím byla
označena nová administrativní budova podniku ve Vysočanech a začala se
jím označovat i vozidla Dopravního podniku. Teprve v roce 2006 byl vypracován grafický manuál pro
použití loga.14 V té době ještě
Dopravní podnik hlavního města Prahy o své vlajce neuvažoval, ačkoliv už v roce 2001
autor tohoto článku poprvé
vlajku navrhnul, a to tak, aby
vycházela z tehdejšího vizuálního stylu. Důvodem k předložení
návrhu byla skutečnost, že před
administrativní budovou DP bylo vztyčeno pět (2+3) vlajkových žerdí. Současně připravil podklady pro
správné vyvěšování státních, komunálních a firemních vlajek. Znovu byl
téměř stejný návrh vlajky předložen neoficiálně marketingu v roce 2007
s přesným upřesněním poměrů grafických prvků, ale ani tentokrát návrh
ještě nepadl na úrodnou půdu.
Na počátku roku 2008 se ale pracovníci marketingu v souvislosti se
zaváděním nového jednotného vizuálního stylu (bez změny vlastního loga)
začali přece jen myšlenkou vlastní vlajky pro Dopravní podnik zabývat. Původní návrh vlajky z roku 2007
už neodpovídal novému vizuálnímu stylu, a tak pracovníci reklamní agentury předložili zcela
nevexilologický návrh podnikové vlajky, kterou měl tvořit bílý
list s velkým žlutým obdélníkovým polem se zaoblenými rohy,
z něhož do stran vynikaly
v souladu s novým vizuálním
stylem stylizované soupravy autobusu, tramvaje a metra, několik lidských postaviček, stromů a dokonce i
pes. Uprostřed žlutého pole bylo slovo hurá! napsané bílým písmem. Současně agentura předložila návrh, aby byly pro potřeby DP vyrobeny i velké
vlajky České republiky, Evropské unie a hlavního města Prahy. Vlajka Prahy
byla v rozporu s právními předpisy doplněna velkým městským znakem.
Naštěstí byl návrh předložen k odborné konzultaci a podařilo se pracovníky

14

Grafický manuál pro použití obchodního jména a obchodního označení společnosti.
Archiv DP.
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marketingu přesvědčit o nevhodnosti této podoby podnikové vlajky i o nesprávné podobě pražské vlajky. Pracovník agentury, jehož jméno se nám
nepodařilo bohužel zjistit, pak předložil jednoduchý návrh v podobě bílého
listu s červeným logem bez jména podniku uprostřed. Proti takové vlajce už
nebylo zapotřebí nic namítat, a tak byla v polovině května 2008 poprvé vztyčena první dvojice vlajek před sídlem
podniku na Sokolovské třídě. Od té doby, až na výjimky, kdy je vyvěšována
vlajka státní, zde jsou vlajky trvale vztyčeny.
Vlajka byla oficiálně vyobrazena i
v novém Manuálu jednotného vizuálního stylu vydaném v říjnu 2008.
Později se začaly vyvěšovat i před
areálem ústředních dílen DP v Hostivaři
a před depy metra na Kačerově a
v Hostivaři. U hostivařského depa bylo
po krátkém čase od vyvěšování vlajky
upuštěno vzhledem k nesmyslnému
designu stožáru.
Při státním pohřbu prezidenta
Václava Havla byla podniková vlajka
před správní budovou vztyčena a následně spuštěna společně s vlajkami
České republiky, Evropské unie a hlavního města Prahy na půl žerdi.
Vlajka Dopravního podniku hlavního města Prahy se vyvěšuje na výše uvedených místech už několik let a
stala se za tu dobu díky všeobecné známosti loga DP významným orientačním prvkem, podle kterého se na dálku pozná, že objekt patří DP Praha. A
to přece je jeden z hlavních účelů vlajek. Identifikovat na dálku držitele či
vlastníka.
*
Na závěr ještě dodejme informaci, která nezazněla na kongresu. Na
počátku roku 2012 byl po delší pečlivé přípravě vybrán konečný návrh
praporu Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku hlavního
města Prahy. Na jeho modré lícové straně je uprostřed emblém tohoto
sboru, jehož základem je červené kruhové pole, v jehož středu je menší žluté kruhové pole s červeným logem DP podložené hasičskou sekerkou ostřím
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k vlajícímu okraji a dvěma hasičskými žebříky, vše žluté. Červené pole je
položeno do stylizované žluté záchranné plachty s dvanácti úchopy, přes
které je položen modrý opis HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR / • DP PRAHA •.
Tento emblém sboru je obklopen žlutým tenkým mezikružím, kolem kterého je rozloženo na každé straně do oblouku po deseti lipových listech. Pod
emblémem je do oblouku napsáno motto sboru JDEME TAM, ODKUD
OSTATNÍ UTÍKAJÍ. Rub praporu je bílý s velkým znakem hlavního města
Prahy uprostřed, provázeným nahoře červeným textem do oblouku
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR a dole DOPRAVNÍHO PODNIKU / HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY. Na obou stranách praporu je okraj listu doprovázen žlutou
linkou ozdobenou v každém rohu a cípu lipovým trojlistem směřujícím ke
středu listu. Prapor je po obvodu ozdoben žlutým třepením15. V době uzávěrky zatím prapor ještě nebyl vyroben a oficiálně převzat.

FLAG OF THE PRAGUE PUBLIC TRANSPORT COMPANY
Despite of establishing in 1897, the PPTC adopted its first flag not long ago. As
the biggest municipal company, the PPTC displayed the municipal flag of Prague
originally.
originally. In May 2008, the red company logo symbolizing system of the mass public
transport in Prague was put to the centre of a white flag and hoisted in front of the
PPTC headquar
headquarters.

15

Interní e-mailová korespondence mezi vedoucím HZS DP Praha a archivem DP vedená v průběhu navrhování praporu.
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Roman Klimeš

SYMBOLY STŘEDNÍ LITVY
LITVY 19201920-1922
1. Historický přehled (obr.
obr. 1)
1
V době zrodu nezávislého
polského státu v roce 1918
existovaly dvě hlavní koncepce
týkající se jeho budoucích
hranic. Podle jedné z nich,
podporované stranou Národní
demokracie, v jejímž čele byl
obr. 2)
Roman Dmowski1, (obr.
2
měly se součástí Polska stát ty
obr. 1
země
bývalého
soustátí
polsko-litevského, ve kterých
Poláci tvořili většinu obyvatelstva.
Podle druhé koncepce,
kterou
podporoval
hlavně
Józef Piłsudski (obr.
obr. 3)
3 a jeho
příznivci, mělo budoucí Polsko
být federálním státem. Kromě
obr. 2
obr. 3
samotného Polska se jeho
součástmi měly stát Ukrajina a na tři části rozdělené bývalé
Velkoknížectví litevské. Těmito částmi měly být vlastní Litva s
hlavním městem Kovnem (dnešní Kaunas), Střední Litva s
hlavním městem Vilnem (dnešní Vilnius), kde žili většinou Poláci,
a část Běloruska s hlavním městem Minskem. Tato koncepce
však nebyla reálná, protože národy sousedící s Polskem se
nechtěly stát jeho federální ani jinou součástí. Litva chtěla
vytvořit vlastní samostatný stát, jehož hlavním městem měla

1

Roman Dmowski se narodil 9. srpna 1864 ve Varšavě a zemřel 2. ledna 1939 v obci
Drozdowo. Byl to polský politik a státník, spoluzakladatel a ideolog polské Národní
demokracie. Po 1. světové válce zastupoval Polsko na Pařížské mírové konferenci a za
Polsko podepsal Versaillskou mírovou smlouvu. Od října do prosince 1923 byl
polským ministrem zahraničních věcí ve vládě W. Witose.
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být Vilno. Tehdy byl Vilnius česky nazýván Vilno, proto zde bude
používáno toto pojmenování.
Od roku 1385 bylo Vilno součástí polsko-litevské
personální unie, v roce 1569 pak došlo k úplnému přičlenění
Litvy k Polsku v rámci tzv. Polsko-litevské unie neboli Republiky
obou národů, která byla volenou monarchií. Tento stav trval do
roku 1795, kdy Vilno po třetím dělení Polska připadlo Ruskému
impériu. Během 1. světové války v letech 1915–1918 bylo
Vilensko okupováno Němci.
V únoru 1919 se Vilno stalo hlavním městem nově
vyhlášené
Litevsko-běloruské
sovětské
socialistické republiky. Již 19. dubna 1919
však město obsadily oddíly polského vojska,
jimž velel generál Edward Rydz-Śmigly.
(obr.
obr. 4)
4 O rok později, dne 14. července
1920, během polsko-ruské války, bylo Vilno
obsazeno Rudou armádou a následovně
předáno nově vzniklé Litvě. Koncem srpna
1920 došlo mezi polskými a litevskými
vojsky ke střetům u města Suvałki. Dne 7.
října 1920 pak bylo podepsáno příměří.
Ještě počátkem října 1920 Litevci měli
obr. 4
Vilno ve svých rukou, avšak Poláci se
domnívali, že se musí stát součástí jejich státu. Toto přesvědčení
vycházelo jednak z historických skutečností, jednak ze skladby
obyvatelstva ve Vilně. V té době 50% obyvatel Vilna tvořili
Poláci, 43% Židé a z ostatních jen necelá 3% byli Litevci.
Existující situace hrozila vypuknutím konfliktu, ale Polsko si
nemohlo dovolit ozbrojenou akci, protože jednak bylo vtaženo
do války se sovětským Ruskem a jednak polská vláda slibovala
západním státům, že na Vilensku bude zorganizován plebiscit.
Sovětské Rusko uznalo v mírové smlouvě s Litvou,
uzavřené dne 12. července 1920, její nezávislost a zároveň byl
sovětskému Rusku umožněn průchod jeho vojsk přes území
Litvy při útoku na Polsko. Polsko neakceptovalo nejenom v této
smlouvě dohodnuté předání Vilna Litvě, ale ani ve městě Suwałki
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dohodnutou demarkační linii a bylo připraveno vojenskou akcí
vytvořit nový stav.
Maršál Józef Piłsudski2 již dříve
vypracoval
velmi
originální
plán
připojení Vilenska k Polsku. Napadlo ho,
že by Vilno a Vilensko mohly být dobyty
jako
výsledek
vzpoury
vojáků
pocházejících z těchto území, kteří by
udělali konec vládě Litevců i sovětských
bolševiků. Realizací svého plánu maršál
Piłsudski
pověřil
generála
Lucjana
obr. 5
śeligowského 3. (obr.
obr. 5)
5
Dne 9. října 1920 generál Lucjan śeligowski zorganizoval
fingovanou vzpouru 1. litevsko-běloruské pěší divize složené

2

Józef Klemens Piłsudski se narodil 5. prosince 1867 v Zułówě, dnes Zalavas v Litvě,
zemřel 12. května 1935 ve Varšavě. Byl polský revolucionář a státník, vojenský
maršál, zakladatel polské armády a obnovitel svobodného Polska, náčelník polského
státu (1918-1922) a hlava státu v letech 1926-1935. Piłsudski zasvětil svůj život vizi
svobodného Polska a boji proti carské nadvládě. Za 1. světové války bojoval na
straně centrálních mocností, kdy vedl v hodnosti brigádního generála tzv. Polskou
legii na západní frontě. V roce 1917 ji však rozpustil, když se přesvědčil, že Německo
nemá zájem na vzniku samostatného Polska. Poté byl Němci uvězněn v Magdeburgu,
do Polska byl propuštěn až 8. listopadu 1918. Již 11. listopadu 1918 byl jmenován
vrchním velitelem polských ozbrojených sil a o další tři dny později hlavou státu (v
originále: naczelnik państwa). V rusko-polské válce v letech 1919-1921 nejprve
zaútočil na Ukrajinu, ale Rudá armáda jej zahnala zpět až k Varšavě. Při bitvě u
Varšavy J. Piłsudski porazil a zničil severní uskupení Rudé armády vedené M.
Tuchačevským. V roce 1923 odešel z armády. Chaos a násilí jej vedly k tomu, že v
roce 1926 zinscenoval státní převrat. V nově vzniklé vládě byl sice jen ministrem
obrany, ale zůstal až do své smrti v roce 1935 faktickým vládcem Polska. Je pohřben
v katedrále na Wawelu v Krakově, jeho srdce pak na Raském hřbitově ve Vilně.

3

Generál Lucjan śeligowski se narodil 17. října 1865 v Oszmianině na Vilensku,
zemřel 9. července 1947 v Londýně. Od roku 1885 sloužil v ruské armádě, v letech
1904-1905 se účastnil rusko-japonské války. Za 1. světové války byl velitelem pluku.
Po bolševické revoluci v listopadu 1917 organizoval polské jednotky v Rusku. V
oblasti Kubáně zorganizoval polskou divizi, se kterou bojoval na straně admirála
Děnikina proti bolševikům. Po porážce Děnikina ustoupil přes Oděsu do Besarábie,
poté na západní Ukrajinu a připojil se k polské armádě. Od září 1919 byl velitelem l.
litevsko-běloruské divize. Po domluvě s J. Piłsudskim zorganizoval obsazení města
Vilnius v říjnu 1920. V letech 1925-1926 byl ministrem obrany Polska, 1926-1927
armádním inspektorem. V letech 1927-1939 byl místopředsedou polského Sněmu. V
roce 1939 emigroval do Velké Británie. Po válce se chtěl vrátit do Polska, ale během
příprav k návratu v roce 1947 zemřel.
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převážně z vojáků polské národnosti a téhož dne bez větších
ztrát obsadil Vilno. Vilensko však nebylo připojeno k Polsku,
protože generál śeligowski zde vyhlásil nový samostatný stát s
názvem Republika Střední Litva. Dne 12. října 1920 generál
śeligowski vydal dekret č. 1, ve kterém prohlásil, že se ujímá
vlády ve Střední Litvě jako vrchní velitel ozbrojených sil, a
oznámil, že výkonným orgánem vlády bude jím pověřený
Dočasný výkonný výbor (Tymczasowa Komisja Wykonawcza).
Postupně se začalo pracovat na tom, aby Střední Litva
mohla fungovat jako stát. Dekretem śeligowského ze 7. ledna
1921 byly vytvořeny soudy a policie a řešena otázka státního
občanství.
Dne 1. listopadu 1920 vrchní velitel Střední Litvy ohlásil
termín voleb do Sněmu naplánovaný na 9. ledna 1921 ve Vilně,
které se stalo hlavním městem Střední Litvy. Volební zákon měl
být připraven Dočasným výkonným výborem do 28. listopadu
1920. Volby se však v plánovaném termínu nekonaly, především
kvůli vyjednávání mezi Litvou a Polskem na půdě Společnosti
národů.
Polsko a Litva začaly jednat o řešení sporu o území Střední
Litvy v Bruselu dne 20. dubna 1921. K rozhovorům však nebyli
přizváni zástupci Střední Litvy, protože Litevci jejich účast
odmítli. Poláci se to pokusili řešit tím, že chtěli do své delegace
začlenit dva vyslance generála śeligowského jako znalce
místních poměrů, ale Litevci pohrozili odchodem z jednání.
Litevská strana zase požadovala stažení polských vojsk za linii
stanovenou 7. října 1920 a zejména jejich odchod z Vilna, což
zase odmítli Poláci.
Bruselská jednání nepřinesla žádné výsledky. Důvodem byla
neústupnost Litevců v otázce Vilna. Chtěli, aby je Poláci opustili,
protože se obávali o své tradice a kulturu. Stanovisko Litevců
nebylo pro Poláky přijatelné. Dne 20. května 1920 Belgičan Paul
Heymans, předsedající jednáním, navrhl kompromis spočívající
ve vytvoření federativní Litvy s hlavním městem Vilnem a
úředními jazyky polštinou a litevštinou. Litevská federace měla
tvořit s Polskem konfederaci. Polsko návrh přijalo, avšak Litva
jej zavrhla.
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Všeobecná nechuť Litvy a Litevců ke spojení Vilenska s
Polskem přesvědčila polskou vládu, že o tom, komu by mělo
Vilensko připadnout, je povinno rozhodnout jeho obyvatelstvo.
V souvislosti s tím na území Střední Litvy začaly přípravy na
volby do Sněmu, který by měl rozhodnout, jak se předpokládalo,
o začlenění Střední Litvy do Polska.
Volby do Sněmu se uskutečnily 8. ledna 1922, tentokrát již
podle plánu. Mezitím generál śeligowski předal vládu předsedovi
Dočasné vládnoucí komise Aleksanderu Moysztowiczovi. Voleb se
účastnilo 63,9% oprávněných voličů, z nichž však většina byli
Poláci. Volby vyhrál dle předpokladu Polský ústřední volební
výbor (Polski Centralny Komitet Wyborczy). Ze 106 míst v
parlamentu získal 43 mandátů, za ním se umístily Lidové rady s
34 mandáty a dále pak menší strany.
Dne 1. února 1922 se konalo první zasedání Sněmu a dne
3. února po třech hlasováních byl zvolen maršálek (předseda
sněmu), kterým se stal Adam Łokuczewski z Lidových rad.
Krátce
poté
již
začaly
práce
na
zákonu o připojení
Vilenska k Polsku.
Poslední
zasedání
Sněmu zabývající se
touto otázkou se
konalo 20. února
1922. Pro návrh o
připojení Vilenska k
Polsku hlasovalo 96
poslanců,
6
se
obr. 6
zdrželo
hlasování.
Tajemník následně
slavnostně prohlásil: „Od této chvíle Vilensko se stává nedílnou
součástí Polské republiky.“4 (obr.
obr. 6)
6 Dne 1. března 1922 Sněm

4

Dziennik urzędowy tymczasowej komisji rządzącej, rok III, N7 (57), Wilno, dnia 9
marca 1922, stránka 73. Uchwała N° 486 Sejmu Wileńskiego z dnia 20 lutego 1922
r. w przedmiocie przynaleŜności państwowej Ziemi Wileńskiej.
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vilenský zvolil delegáty do Ústavodárného sněmu. Dne 22.
března 1922 Ústavodárný sněm přijal na vědomí rozhodnutí
Sněmu
vilenského
a vyzval vládu k převzetí Vilenska a kromě
toho
uznal
delegáty Sněmu ve
městě
Vilně
za
poslance Ústavodárného sněmu. Dne 24.
března 1922 Sněm
vilenský shodně s dříobr. 7
vějšími rozhodnutími
byl jeho předsedou rozpuštěn. Příslušnost Vilna a Vilenska k
Polsku se stala faktem. Polský Sejm (Parlament) připojení
Vilenska k Polsku schválil dne 6. dubna 1922 a od 11. dubna
1922 se stalo součástí Polska.5 Ve Vilně byly 18. dubna 1922
uspořádány oslavy s vojenskou přehlídkou. (obr.
obr. 7)
7
2. Znak Střední Litvy
Černobílá kresba znaku Střední Litvy se nachází na titulní
stránce prvního čísla Sbírky zákonů Střední Litvy.6 (obr.
obr. 8)
8
Vlastní znak je krátce popsán v dekretu číslo 1, článek 5.7
(obr.
obr. 9) Překlad tohoto článku zní: Jako znak Střední Litvy
ustanovuji štít s orlem a Vytisem.8 (obr.
obr. 10)
10 Tento popis je
třeba následovně doplnit: V červeném štítu se stříbrným
orámováním zdobeným zlatými hřeby se čtvercovými hlavami se
vpravo nachází polský orel a vlevo litevský Vytis. Polský orel je
5

6

7

8

Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, r. 1922, Warszawa, 11. kwiecnia 1922, N°
26, stránka 400. 213. Ustawa z dnia 6. kwiecnia 1922 o objęciu wladzy państwowej
nad Ziemią Wileńską.
Dziennik urzędowy tymczasowej komisji rządzącej, rok I, N1, Wilno, dnia 17
listopada 1920, stránka 1.
Dziennik urzędowy tymczasowej komisji rządzącej, rok I, N1, Wilno dnia 17
listopada 1920, stránka 2. Dekret N°1 Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej.
Vytis, polsky pogoń, je heraldická figura ve znaku Litvy. Jedná se o rytíře v brnění
sedícího na koni, držícího ve své levici štít s dvojitým křížem a ve své pravici meč.
Jedná se o velmi dávný znak Litvy. Od roku 1918 státní znak Litvy.
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zobrazen tak, jak byl zaveden zákonem č. 69/1919 uveřejněným
ve Sbírce zákonů Polské republiky.9 V článku 1, odstavec 1 se v
překladu píše: Za znak Polské republiky se považuje bílý orel s
hlavou odvrácenou vpravo (pro pozorovatele vlevo), s křídly
vznesenými vzhůru, se zlatými drápy, korunou a zobákem v
červeném obdélníkovém poli.10 Litevský Vytis je zobrazen s
drobnými změnami tak, jak se používal od vyhlášení nezávislosti
Litvy v roce 1918 až do sovětské okupace a anexe Litvy v srpnu
roku 1940. Autorem používaného znaku Litvy byl A.
Žmuidzinavičius11. Znak Litvy nikdy nebyl v letech 1918 až
1940 kodifikován.

obr. 8

obr. 9

9

Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, r. 1919, Warszawa, 28. sierpnia 1919, N°
69, stránka 739. 416. Ustawa z dnia 1. sierpnia 1919 o godłach i barwach
Rzeczypospolitej Polskiej.

10

Originální text zní: Za herb Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się znak orla bialego z
glową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami wzniesionemi do
góry, ze zlotemi szponami, koroną i dziobem w czerwonem polu prostokątnem.

11

RIMŠA, Edmundas. Heraldika. Vilnius: Versus Aureus, 2004, stránka 67.
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Z dobových dokumentů a jiných pramenů však můžeme
tehdejší znak Litvy popsat a doplnit tinkturami. Červený štít má
stříbrné orámování zdobené zlatými hřeby. Ve štítu je Vytis, což
je rytíř v brnění
sedící na bílém
koni.
Rytíř
má
obličej tělové barvy, stříbrné brnění
a zlaté ostruhy.
Levé rameno má
chráněné
červeným štítem s dvojitým zlatým křížem
a v pravé ruce drží
stříbrný meč se
zlatým jílcem. Kůň
má zlatá kopyta,
zlatou uzdu a zlatý
postroj, zlatá je
rovněž
sedlová
obr. 10
deka a třmeny.12
Střední Litva
dokonce
vydala
vlastní
poštovní
známky s vyobrazením znaku. Také
se
používaly
známky
Litvy
s černobílým přetiskem
textu
a
znaku
Střední
Litvy. (obr.
obr. 11)
11
obr. 11

12

RUHL, Moritz a Alfred Starke. Die Wappen aller souveränen Länder der Erde.
Leipzig, 1926, Tafel VII.
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3. Vlajka Střední Litvy
Vlajka byla velice stručně popsána v dekretu č. 1,
článek 613. Překlad tohoto článku zní: Červenou vlajku s orlem a
Vytisem ustanovuji jako státní. Je patrné, že šlo o vlajku
heraldickou. Orámování bylo vypuštěno. Poměr stran vlajky
nebyl stanoven. (obr.
obr. 12)
12

obr.12
4. Historie letectva Střední Litvy
Za den vzniku letectva Střední Litvy je možno považovat
28. říjen 1920, kdy pět letadel 16. eskadry bylo dopraveno po
železnici z Lidy (dnes je na území Běloruska) do Vilna. Téhož
dne tato letadla přeletěla na letiště Porubanek u Vilna. Jednalo
se o stroje Breguet XIV14 s identifikačními čísly 10.6, 10.14,

13

Originální text zní: Flagę czerwoną z Orłem i Pogonią ustanawiam jako państwową.

14

Letadla Breguet byla francouzské výroby. Breguet XIV byl dvojmístný
jednomotorový vzpěrový dvojplošník poháněný dvojlistou vrtulí. Jednalo se o
průzkumný a bombardovací letoun. Letadlo sestávalo z velkého krabicového trupu a
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10.36, 10.40 a 10.44. Tato letadla dodalo Polsko. Dne 31. října
1920 za silné sněhové bouře přiletěl z Lidy do Vilna pilot
kapitán Waclaw Iwaszkiewicz. Byl pilotem 12. polské eskadry a
vzal si „dovolenou“, aby mohl pomoci obráncům Vilenska, takže
16. eskadra získala nejen zkušeného pilota, ale i šesté letadlo –
Albatros C XV s číslem 23.3.15 Na přelomu roku 1920 až do
března 1921 byly dodány na letiště Porubanek další tři letouny
Breguet s evidenčními čísly 10.19, 10.46 a 10.39.
Dne 3. března 1921 velitel eskadry ppor. Burchard dostal
rozkaz od velitele letectva, aby se 16. letecká eskadra přemístila
z Vilna do Krakova s cílem provedení reorganizace a doplnění
technického materiálu, letadel a personálu. Dne 10. září 1921
byla jednotka přemístěna do Varšavy, kde se stala součástí
1. leteckého pluku 1. výzvědné divize.16 Je tedy jasné, že celé
letectvo Střední Litvy byla vlastně jen „zápůjčka“ z Polska.
5. Výsostné znaky na vojenských letadlech
Letectvo Střední Litvy sice používalo letadla polského
letectva, ale mělo své vlastní speciální označení. To bylo velmi
neobvyklé v tom, že na každém křídle byl jiný symbol. Na levém
křídle byl umístěn bílý červeně lemovaný čtverec (obr.
obr. 13),
13 na
pravém křídle byl čtverec červený s bílým lemem. (obr.
obr. 14)
14 Na
trupu letadla se nenacházelo žádné označení. Na svislé ocasní
pravoúhlých křídel, jejichž konstrukce byla z oceli, duralu a dřeva, potažená plátnem.
Díky těmto materiálům se jednalo o robustní konstrukci. Od roku 1918 byly všechny
stroje vyráběny s vyztuženými křídly. Průzkumný letoun Breguet XIV A2 byl vybaven
fotoaparátem a radiostanicí. Bombardovací letoun Breguet XIV B2 byl vyzbrojen
třemi kulomety ráže 7,7 mm a mohl nést celkem 4 bomby, každou o váze 10 kg.
15

Albatros C XV byl německý vojenský průzkumný letoun (zdokonalený model C.XII)
vyvinutý během 1. světové války a vyráběný od roku 1918. Válka však skončila dříve,
než mohl být nasazen do bojů, takže některá letadla nalezla cestu i k civilnímu
využití a létala jako transportní letadla pod továrním označením L 47. Některá
letadla sloužila též ve vojenském letectvu Ruska, Turecka a Lotyšska. Jednalo se o
jednomístný jednomotorový vzpěrový dvojplošník. Dřevěná kostra křídel a pevných
ocasních ploch byla potažena plátnem. Trup byl tvořen dřevěnou poloskořepinou.
Motor od firmy Mercedes poháněl dvojlistou dřevěnou vrtuli. Letoun měl pevný
podvozek a pod zádí trupu byla kovová ostruha.

16

KOPAŃSKI, Tomasz Jan. 16 (39-a) Eskadra Wywiadowcza 1919-1920. Warszawa,
1994.
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ploše byly dva svislé stejně široké pruhy v barvách červené a bílé
obr.
(směrem odpředu dozadu).17 (obr
obr. 15)
15 Celková konfigurace
znaků je patrná na letadle Breguet s identifikačním číslem
10.36.18 (obr.
obr. 16)
16

obr.
obr. 13

obr. 14

obr. 15

obr. 16
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SYMBOLS OF CENTRAL LITHUANIA 19201920-1922
Polish irregular occupation of the central part of Lithuania around Vilnius
between 1920 and 1922 and following annexation to Poland on March 24, 1922 was
reflected in the symbolism of a semisemi-independent administration. The arms – uniting the
silver Polish eagle and Lithuanian knight Vytautas on a red shield – and the flag of the
same shape were introduced on November 17, 1920.
1920.
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Alfred Znamierowski

TYPOLOGIE VLAJEK ÚZEMNÍ
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY
V POLSKU
Nejstarší vyobrazení městských vlajek používaných na území Polska
jsou známa z pečetí dvou měst patřících k Hanze – Elblągu a Gdaňsku
(obr. 1).
1) Na pečeti Elblągu ze 14. století je původní druh kogy – typické obchodní lodi používané v Hanze. Koga má jeden stěžeň, na kterém je umístěný dlouhý praporec s křížem. Byl tam pravděpodobně také druhý kříž,
který je zakrytý. Oba kříže jsou vidět na korouhvi na zadní nástavbě (kastelu). Při pohledu na zvětšení vidíme, že horní polovina je světlá s tmavým
křížem, naopak dolní je tmavá se světlým křížem. Odpovídá to barevné korouhvi Elblągu, která byla použita v bitvě u Grunvaldu v roce 14101. V této
podobě, avšak s jinými poměry stran, byla vlajka Elblągu používána téměř
700 let. Současná vlajka existující od roku 19932 má poměr stran 26:65 a
díky tomu je nejprotáhlejší polskou městskou vlajkou.

obr. 1
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Na pečeti Gdaňsku je vyobrazena středověká loď zvaná hulk, odvozený od kogy, které se dosti podobá. Tady je rovněž jeden stěžeň s dlouhým
praporcem, na kterém jsou vidět dva kříže. Z jiných pramenů víme, že kříže
byly bílé v červeném poli. Díky svědectví Jana Długosze je známa korouhev,
pod kterou u Grunvaldu bojovali rytíři z Gdaňsku. Korouhev byla odvozená
od městského znaku, a jakmile se změnil znak, změnila se i vlajka. V roce
1454 se obyvatelstvo Gdaňsku vzbouřilo proti Řádu německých rytířů, který městu vládl, a obrátilo se na krále Kazimíra IV. Jagellonského s prosbou
o opětné připojení Gdaňsku k Polsku. Polský král vyhlásil Řádu válku, připojil Gdaňsk k Polsku a v roce 1457 přijal v Gdaňsku hold. Svou vděčnost
obyvatelstvu města projevil polepšením znaku, kterým bylo umístění královské koruny nad kříži3. Od té doby až dodnes mají znak a vlajka Gdaňsku
nezměněnou podobu, která byla naposledy stanovena 1. srpna 19964.
Výše uvedené vlajky mají vzhled typický pro středověk. Jsou to vlajky
heraldické, totožné se znakem – list má barvu štítu a na listu jsou figury ze
znaku. Je to nejstarší a nejdéle používaný vzor vlajky.
Nový vzor městské vlajky se objevil v 19. století v německých královstvích a knížectvích. Říkalo se jim barvy (německy Farben), a to proto, že
na dvou nebo třech stejně širokých vodorovných pruzích byly barvy znaku
(obr. 2).
2) Takové vlajky měla města v pruských provinciích, která dnes patří
Polsku. Nejvíce vlajek mělo dva pruhy, v tom jeden v barvě heraldického
kovu – stříbra nebo zlata, to znamená bílou nebo žlutou. Bílá a červená byly na vlajkách devíti měst, bílá a modrá – pěti měst, žlutá a modrá – šesti
měst. Celkem vlajky se dvěma pruhy mělo nejméně 36 měst, se třemi pruhy jen 6 měst. První vlajku se dvěma pruhy na území Polska přijal Krakov v
roce 18155 (obr. 3).
3) Další dvě takové vlajky se objevily v letech 1937 a
1938 ve Varšavě a Chořově (Chorzowie), a po druhé světové válce také ve
Vratislavi, Koszalině, Kladsku, Lodži a Piaseczně.
V roce 1938 se objevil nový vzor vlajky - tři nestejně široké vodorovné pruhy. Jedná se o vlajku města Płock, na které byly pruhy v poměru
2:1:2. Další způsob dělení listu zavedla Zelená Hora v roce 1965. Její vlajka
je dělená na dva svislé pruhy nestejné šířky a pruh širší je zase dělený na
dva vodorovné pruhy stejné šířky.
Z toho, co již bylo popsáno, je vidět, že do roku 1989 polská města
měla jen pět vzorů vlajek: vlajku heraldickou, vlajku se dvěma stejně širokými vodorovnými pruhy, vlajku se třemi stejně širokými vodorovnými
pruhy, vlajku s vodorovnými pruhy v poměru 2:1:2 a vlajku se dvěma stejně širokými vodorovnými pruhy a žerďovým pruhem stejné šíře.
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obr. 2

obr. 3
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Do roku 1989 mohly mít znak a vlajku pouze města. Pád komunistického režimu umožnil obnovu územní samosprávy. Zákon o samosprávě přijatý 8. března 1990 přiznal všem gminám právo na stanovení znaků.
V tomto zákonu není žádná zmínka o vlajce, přesto zastupitelstva mnoha
gmin si zvolila také vlajky. Většinou vlajce dali název „barvy“, avšak nechyběly ani tak podivné názvy jako „znak na textilii“.
Od 1. ledna 1999 má Polsko třístupňové administrativní členění na
samosprávná vojvodství (województwa), okresy (powiaty) a obce (gminy).
Zde je nutné upřesnit, že polské slovo gmina není zcela totožné s českým
slovem obec. V České republice je obcí jedna vesnice nebo město, zatímco
v Polsku gmina obsahuje jedno město (gmina miejska), město a vesnice
(gmina miejsko-wiejska), anebo několik vesnic (gmina wiejska). V tomto
příspěvku budu tedy místo českého slova obec používat polské slovo gmina.
V Polsku je 16 vojvodství, 379 okresů a 2478 gmin. Okresy se dělí na
zemské, kterých je 314, a městské v počtu 65. Gmin městských je 307,
městsko-vesnických 582 a vesnických 1589.
Dva zákony schválené 5. června 19986 umožnily vojvodstvím a okresům stanovení vlastních znaků a vlajek. Gminy získaly právo na stanovení
vlajek teprve tehdy, když se v zákonu z prosince roku 1998 objevila věta,
že „jednotky územní samosprávy mohou stanovit, na základě vyhlášky rozhodujícího orgánu správní jednotky, své vlastní znaky, vlajky, emblémy,
insignie a jiné symboly“7. V tomto zákonu bylo také stanoveno, že symboly
mají odpovídat heraldickým pravidlům a místním historickým tradicím a že
je nutné získat názor ministra pro správu, jehož poradním orgánem bude
Heraldická komise. Komise začala pracovat v březnu roku 2000 a neposuzovala vlajky, které byly stanoveny dříve.
Do konce května 2012 jsou známy vlajky 1224 jednotek územní samosprávy. To znamená, že 58 % jednotek, hlavně gminy vesnické, vlajku
ještě nemá. Své vlajky mají všechna vojvodství a téměř všechny okresy a
města. Většina těchto vlajek byla zavedena v posledních šestnácti letech.
V Polsku téměř všechny vlajky gmin, okresů a vojvodství mají obdélníkový
list s poměrem stran stejným jako má státní vlajka, tj. 5:8.
Když si polské vlajky prohlédneme, spatříme větší rozmanitost vzorů
než v jakémkoliv jiném státu Evropy. Vzhled vlajky závisí především na
tom, jak je dělený její list. Na tomto základě lze zjistit, že polské obdélníkové vlajky mají 35 základních vzorů, a do 36. vzoru započítáme 19 vlajek,
jejichž tvar není obdélníkový. Jestliže zaměříme pozornost k tomu, že základní vzory mají ještě varianty související s umístěním figur, pak počet
vzorů polských vlajek stoupne až k číslu 135.
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obr. 4

obr. 5
Římská číslice označuje základní vzor a malá písmena jeho varianty.
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Vzor I. Vlajka heraldická. (obr. 4) Vlajek tohoto druhu je v Polsku
140. Z toho 92 vlajek má figuru uprostřed listu, 27 na celém listu a 15
v části žerďové. (obr. 5) Výjimkou jsou vlajky s figurou ve vlající části. Tady a na dalších vyobrazeních jsou takové vlajky označené červenou barvou,
což znamena, že jde o vlajky, ktere se vyhýbají vexilologickým pravidlom.
Vzor II. Vlajka se znakem, která se v Polsku nazývá flaga herbowa.
Dodnes jsem napočítal 66 takových vlajek, z toho 61 se znakem uprostřed
listu. (obr. 6) Tři varianty vzoru mají znak v žerďové části, v kantonu a
uprostřed listu, který je lemovaný. Jak zde vidíme, jsou také kuriózní vlajky,
kde červený štít je v červeném poli, modrý v modrém, anebo se na listu objevují nápisy. Je mezi nimi i vlajka, která nemá obdobu na celém světě. Na
první pohled se zdá, že list je bílý, avšak na listu je jedenáct kolmých pruhů, jejichž barva je bílá I a bílá II. Takto byla schválena v roce 1993.
Vzor III. Dva vodorovné pruhy stejně široké. (obr. 7) Takových vlajek máme 106. Z nich 45 má jen pruhy, což – jak je tady vidět – není vhodné řešení, protože některé kombinace barev se opakují. Bílou a modrou má
9 měst, žlutou a červenou 8 měst a dvě gminy vesnické, červenou a žlutou
jedno město a dvě gminy vesnické. (obr. 8) Podle mého názoru lepším řešením je přidání znaku nebo znakové figury. Tak to udělala zastupitelstva
59 samosprávných jednotek, která většinou umístila znak uprostřed listu,
některá v části žerďové a jiná na horním pruhu.
Vzor IV. Dva vodorovné pruhy nestejné šířky. (obr. 9) Mezi 40 vlajkami tohoto vzoru máme 37 se širším pruhem horním a 3 se širším pruhem dole. Jejich vzory se liší umístěním znaku nebo figury. Dvě vlajky mají
zvláštní tvary pruhů na okraji – zubatý a zvlněný. Jiné tvary pruhů na polských vlajkách neuvidíme.
Vzor V. Tři vodorovné pruhy stejně široké. (obr. 10) Je to druhá
největší skupina vlajek jednotek polské uzemní samosprávy, obsahující 142
vlajek. Pouze pruhy jsou na 103 vlajkách a stejně jako v případě dvou pruhů několik měst a gmin používá stejné vlajky. Pět kombinací bílých, žlutých
a červených pruhů je na vlajkách 17 měst, gmin a okresů. (obr. 11) Stejné
kombinace jiných barev mají dvě až pět měst a gmin. (obr. 12) Ostatní
vlajky tohoto vzoru mají znaky a různé figury.
Vzor VI. Tři vodorovné pruhy, střední širší. (obr. 13) Ze 107 vlajek
tohoto druhu jen 24 má samotné pruhy. Dalších 74 vlajek má znak nebo
figuru uprostřed listu a 7 v žerďové části.
Vzor VII. Tři vodorovné pruhy, střední užší. (obr. 14) Vlajek tohoto
vzoru je 53. Z toho 23 má pouze pruhy, 25 má znak uprostřed listu, 3
znak v žerďové části a 1 figury na širších pruzích.
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obr. 6

obr. 7
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obr. 8

obr. 9
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obr. 10

obr. 11
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obr. 12

obr. 13
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obr. 14

obr. 15
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Vzor VIII. Tři vodorovné pruhy, horní širší. (obr. 15) Těchto vlajek
je 23. Deset má jen pruhy, tři mají znak nebo figuru uprostřed širšího
pruhu, devět na širším pruhu v žerďové části, jedna má znak položený centrálně přes všechny pruhy.
Vzor IX. Tři vodorovné pruhy, dolní širší. V této skupině jsou jen čtyři vlajky, z toho jedna vlajka se znakem.
Vzor X. Čtyři vodorovné pruhy stejně široké. (obr. 16) Mezi 20 vlajkami tohoto vzoru jen 7 má znak nebo figuru.
Vzor XI. Čtyři vodorovné pruhy nestejné šířky. Tento vzor má 34 vlajek. Většina (23) má dva střední pruhy užší a z toho devět se znakem.
(obr. 17) Jinými kombinacemi jsou střední pruhy širší, dolní pruh širší,
horní pruh širší a dva střední pruhy přerušené znakem uprostřed.
Vzor XII. Pět vodorovných pruhů stejné šířky. Takových vlajek je
šest, z toho na dvou je znak v žerďové části.
Vzor XIII.
XIII Pět vodorovných pruhů nestejné šířky. V této skupině
máme 31 vlajek v devíti variantách. V poslední době se objevilo osm vlajek
s širokým středním pruhem a znakem uprostřed nebo v žerďové části.
(obr. 18) Ostatní vlajky mají úzké pruhy uprostřed listu, v jeho dolní části
a také střídavě se širšími.
Vzor XIV. Šest a více vodorovných pruhů. (obr. 19) Vlajek toho vzoru je deset a všechny nesou znak; sedm na pruzích stejné šířky, tři na horním širším pruhu.
Vzor XV. Dva svislé pruhy stejné šířky, je to jeden z nejpopulárnějších
vzorů. Tento vzor má 77 vlajek. Jen dvě nemají žádnou figuru. 29 vlajek
má znak nebo figuru uprostřed listu, 16 v žerďové části. 6 vlajek má figury
na obou pruzích. (obr. 20) Dalších 22 vlajek má znak nebo figuru v žerďové části, zatímco ve vlající částí jsou vodorovné pruhy.
Vzor XVI. Dva svislé pruhy nestejné šířky. Vlajek toho vzoru je 17.
Třináct má v žerďové části pruh užší a část vlající je dělená na vodorovné
pruhy. Jen jedna z těchto vlajek má ve vlající části jiný vzor. Čtyři vlajky
mají v žerďové části pruh širší.
Vzor XVII. Tři svislé pruhy stejně široké. (obr. 21) Těchto vlajek
máme 31. Šestnáct má jen pruhy, dvanáct znak uprostřed a tři znak nahoře v žerďovém pruhu.
Vzor XVIII. Tři svislé pruhy, střední širší. (obr. 22) Tento vzor vlajky
má 153 jednotek polské územní samosprávy. V této největší skupině vlajek
sedm má jen pruhy, zatímco 146 má figuru nebo znak uprostřed širšího
pruhu. (obr. 23)
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obr. 16

obr. 17

138

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

obr. 18

obr. 19
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obr. 20

obr.
br. 21
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obr. 22

obr. 23
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Následující čtyři vzory se svislými pruhy má 31 vlajek.
Vzor XIX – tři svislé pruhy nestejné šířky – 8 vlajek,
vzor XX – čtyři svislé pruhy stejné šířky – 2 vlajky,
vzor XXI – čtyři vodorovné pruhy nestejné šířky – 5 vlajek, (obr.
(obr. 24)
vzor XXII – pět a více svislých pruhů – 16 vlajek. (obr. 25) Na tomto
vyobrazení jsou vidět tři vzory, které má 36 vlajek.
Vzor XXIII – Čtvrcený list má 27 vlajek, z toho 18 se znakem nebo
figurou.
Vzor XXIV – list šachovaný mají vlajky šesti jednotek samosprávy.
Vzor XXV – list s kantonem mají tři jednotky.
Další čtyři vzory mají buď list dělený šikmo či kosmo anebo šikmé či
kosmé pruhy. (obr. 26)
Vzor XXVI – list šikmo dělený – 11 vlajek, z toho šest se znakem nebo
figurou.
Vzor XXVII - list s pruhem šikmým – 19 vlajek, z toho 14 se znakem
nebo figurou. (obr. 27)
Vzor XXVIII - list kosmo dělený má jen pět vlajek.
Vzor XXIX – list s pruhem kosmým – 12 vlajek.
Vzor XXX – list kosmo a šikmo čtvrcený má jedna vlajka.
Vzor XXXI – štenýř mají dvě vlajky.
Na tomto vyobrazení jsou vlajky dvou vzorů s klínem. (obr. 28)
Vzor XXXII,
XXXII který se v Polsku jmenuje „trójkąt czeski“, má 12 vlajek,
z toho sedm se znakem nebo figurou.
Vzor XXXIII má 19 vlajek, z toho jen 5 se znakem nebo figurou.
Vzor XXXIV. Jiné figury. (obr. 29) Tady máme jen čtyři vlajky –
s klínem, klínem obráceným a kosočtvercem.
Ke vzoru XXXV patří 13 vlajek, jejichž list je tak dělený, že není možné ho popsat.
Vzor XXXVI. Jiné tvary listu. (obr.30) Tento poslední vzor má 19 vlajek. Většina má tvar, který můžeme nazvat „polským“, protože v 17. století
takový tvar měly korouhve polských vojvodství. 16 vlajek má variantu „a“,
čtyři variantu „b“. Ze zbývajících vlajek mají dvě vlajky vlaštovčí ocas a
jedna má tvar gotický.

142

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

obr. 24

obr. 25
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obr. 26

obr. 27
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obr. 28

obr. 29
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obr. 30

Poznámky
Velkými písmeny jsou na obrázcích uvedena jména měst (např. ZIELONA GÓRA),
malými jména vesnických gmin (Zielona Góra).
1
2

3
4

5

6
7

DŁUGOSZ, Jan. Banderia Prutenorum. Warszawa: Karol Górski, 1958.
Uchwała Nr XXXVII/360/93 Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie wprowadzenia zmian
do Statutu Miasta Elbląga z dnia 18 marca 1993 roku.
JANUSZAJTIS, Andrzej. Koroną herb twój ozdobiono. Gdańsk, 1997.
Uchwała Nr XXXVIII/432/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 1 sierpnia 1996 r. o herbie,
fladze i pieczęci Gdańska.
Jedná se o vlajku Svobodného města Krakov, státního útvaru, který vznikl v roce
1815 pod patronátem Rakouska, Pruska a Ruska a zahrnoval město Krakov s okolím
v rozloze asi 1200 km2. Svobodné město Krakov, zvané také Republika krakovská, bylo v roce 1846 po nezdařeném povstání anektováno Rakouskem.
Dziennik Ustaw 1998 Nr 91 poz. 576 a 578.
Dziennik Ustaw 1998 Nr 162 poz. 1126.
TYPOLOGY OF THE TERRITORIAL SELFSELF-GOVERNMENT´S FLAG IN POLAND

There exist thirty
thirty--five basic types of Polish communal and munici
municipal flags in the
rectangular shape whilst the flags of a different shape comprise the thirtythirty-sixth type.
If the location of heraldic charges on the flag has been taken into consideration, the
total number of types reaches 135.
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Vladimír Liščák

TAIWAN – SYMBOLY SPRÁVNÍCH JEDNOTEK,
JEDNOTEK,
ZMĚNY V ROCE 2010
Jméno Taiwan1 (česky též Tchaj-wan) má dvojí význam:
a) ostrov Taiwan, ležící jihovýchodně od čínské pevniny (tedy území, na
němž se dnes rozkládá Čínská lidová republika);
b) státní útvar (entitu) s oficiálním názvem Čínská republika. Pro účely
tohoto článku budu používat zkrácené jméno Taiwan pro celý státní útvar,
tvořený ostrovem Taiwan a řadou menších ostrůvků a souostroví při čínské pevnině.
Podle ústavy Čínské republiky z roku 1947, která je dosud na Taiwanu platná, vláda Čínské republiky kontrolovala kromě pevninské Číny a ostrova Taiwan s přilehlými ostrůvky také Mongolsko a Tibet. Po odchodu
z pevninské Číny v roce 1949 v důsledku vítězství komunistické Číny (od 1.
října 1949 Čínské lidové republiky) zůstal pod reálnou kontrolou Čínské
republiky ostrov Taiwan, Peskadorské ostrovy/Penghu2, drobné ostrůvky
v Taiwanské úžině, ale také některé z ostrůvků v oblasti Jihočínského moře,
jejichž politický status je sporný (Pratas/Dongsha, Taiping ze Spratlyho
ostrovů aj.).
Od roku 1949 učinila vláda Čínské republiky na území v její jurisdikci
několik změn v členění správních jednotek. Celý státní útvar tvoří dvě provincie:
a) Taiwan (správní středisko: Zhongxing Xincun);
b) Fujian (správní středisko: Jincheng na ostrově Kinmen)3.
Obě provinční vlády byly reorganizovány a jejich pravomoci převedeny postupně na ústřední vládu (Fujian roku 1956, Taiwan až 1998). V roce
1967 se město Taipei, původně provinční město province Taiwan, stalo
ústředně spravovaným městem (zhixiashi, angl. special municipality), stejně tak Kaohsiung roku 1979.

1

Při přepisu taiwanských jmen používám standardní přepis, jak se běžně používá
v anglicky psaných textech.

2

Některé ostrovy jsou známy jak pod mezinárodním, tak pod čínským označením,
proto je uvádím s lomítkem.

3

Jedná se o drobné ostrůvky při pevninské části provincie Fujian (ČLR).
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K dalším velkým změnám administrativního členění Taiwanu došlo
v roce 2010. Spojením okresu Kaohsiung a města Kaohsiung vzniklo nové
ústředně spravované město Kaohsiung. Bývalý okres Taipei byl povýšen na
ústředně spravované město s novým názvem Nová Taipei (Xinbei). Spojením provinčního města Taichung a okresu Taichung vzniklo ústředně spravované město Taichung. Podobně spojením provinčního města Tainan a
okresu Tainan vzniklo ústředně spravované město Tainan.
Administrativní členění Čínské republiky na Taiwanu (od 2010):

ústřed
ústředně
spravovaspravovaná města

provincie

provincie

Taiwan

Fujian

provinčně
spravovaspravovaná města

okresy

Kaohsiung

Chiayi

Chiayi

Penghu

Kinmen

Nová Taipei

Hsinchu

Changhua

Pingtung

Lienchiang

Taichung

Keelung

Hsinchu

Taitung

Tainan

Hualien

Taoyuan

Taipei

Miaoli

Yilan

Nantou

Yunlin

Všechny administrativní jednotky (tj. ústředně spravovaná města,
provinčně spravovaná města a okresy) mají vlastní symboly (vlajku a emblém). Symbolika je bohatá, často využívá možností, které nabízí čínské
písmo, zejména v podobě nejrůznějších stylizovaných podob.
V souvislosti se změnami administrativního členění Taiwanu v roce
2010 došlo i k několika změnám symbolů správních jednotek. Na ty se zde
zaměřím především.
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Vysvětlivky k mapě: City = ústředně spravované město; City = provinčně spravované město; County = okres
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Taipei (Taipei
(Taipei City  臺北市 Táiběi Shì))
Ústředně spravované město Taipei sice neprošlo administrativní
přeměnou, nicméně i ono přijalo nové symboly. Nová vlajka i emblém byly
přijaty 20. září 2010. Vlajku tvoří bílý list se znakem pei 北 v barvách červené, žluté, zelené a modré, doplněný černým nápisem TAIPEI v latince a
šedým nápisem téhož v čínských znacích (臺北) – ty spolu zároveň tvoří levý dolní tah znaku pei.

Nová Taipei (New
(New Taipei City  新北市 Xīnběi Shì))
Ústředně spravované město Nová Taipei je novou administrativní
jednotkou, vzniklou 25. prosince 2010 povýšením bývalého okresu Taipei
na ústředně spravované město. Téhož dne byla přijata nová vlajka, kterou
tvoří bílý list se stylizovaným čínským znakem 北 (= 臺北) v podobě květiny
v barvách (zprava doleva) červené, žluté, zelené a modré. Emblém na vlajce
symbolizuje spolupráci všech národů žijících na území nové administrativní
jednotky.4 Pod květinou je název administrativní jednotky. Podle oficiální
interpretace je květ otočen mírně o 15°, aby rozptýlil dojem přísné vlády a
naznačil blízkost k občanům.5

4

Údaje o národnostním složení obyvatel Nové Taipeie se mi nepodařilo zjistit. Obecně
by na jejím území vedle převažujících Číňanů měli žít i příslušníci zbytků nečínského
obyvatelstva („taiwanských kmenů“).

5

http://foreigner.ntpc.gov.tw/_file/2968/SG/36569/D40000002968000000_9.html
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Kaohsiung (Kaohsiung
(Kaohsiung City  高雄市 Gāoxióng Shì))
Nové ústředně spravované město Kaohsiung vzniklo 25. prosince
2010 spojením dosavadního okresu Kaohsiung a okresně spravovaného
města Kaohsiung. Téhož dne byly přijaty i nové symboly. Vlajku tvoří bílý
list, na němž je položen kaligraficky provedený čínský znak 高 (= 高雄)
v podobě několikabarevné stuhy. Barvy symbolizují „harmonii, přátelství,
rytmus, skok vpřed, pokrok“.

Taichung (Taichung
(Taichung City  臺中市 Táizhōng Shì))
Ústředně spravované město Taichung vzniklo 25. prosince 2010 spojením provinčně spravovaného města Taichung a dosavadního okresu Taichung. Novou vlajku tvoří bílý list se symbolem ústředního parku
v Taichungu, jemuž vévodí pavilón zrekonstruovaný v roce 2007. Pod emblémem je název města čínsky a anglicky.

<<< Pavilón Srdce jezera (湖心亭).
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Tainan (Tainan
(Tainan City  臺南市 Táinán Shì))
Ústředně spravované město Tainan vzniklo 25. prosince 2010 spojením provinčního města Tainan a okresu Tainan. Dosavadní symboly města,
schválené v roce 1978, prozatím nebyly změněny. Vlajku tvoří světle modrý list s červeným vyobrazením květu Delonix regia („ohňový strom“),
symbolu města. Uprostřed je bílý symbol, tvořený třemi znaky z názvu
města 台南市 (台 je zkrácená podoba 臺).

<<< květ Delonix regia

Hlavní prameny:
1. G L O B A L F L A G 全球旗幟 全球視野 全民認識世界國旗 – stránky o administrativních jednotkách Čínské republiky: http://www.globalflag.idv.tw/wg/roc.htm.
2. Oficiální stránky (čínské i anglické) jednotlivých administrativních jednotek. Ne všechny však obsahují informace o místních symbolech.
TAIWAN – THE SYMBOLS OF ADMINISTRATIVE UNITS AFTER 2010
The administrative division reform of the country in 2010 resulted in rise of
municipal and regional flags
flags and/or in their modification. Their symbolism is very rich
in motifs used, the Chinese script and its stylization being one of the most popular
choices.
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Symboly ostatních administrativních jednotek na Taiwanu

Chiayi

Hsinchu

Keelung

Chiayi City  嘉義市 Jiāyì Shì

Hsinchu City  新竹市 Xīnzhú
Shì

Keelung City  基隆市 Jīlóng
Shì

uprostřed památník s číslicí
71 – symbolizuje rok 71
Čínské republiky (= 1982),
kdy bylo město povýšeno na
provinčně spravované město

bambusové stonky a listy
odkazují na název města (竹
= bambus)

hory v okolí a název města
ve dvou podobách

Chiayi

Changhua

Hsinchu

Chiayi County  嘉義縣 Jiāyì
Xiàn

Changhua County  彰化縣
Zhānghuà Xiàn

Hsinchu County
Xīnzhú Xiàn

moře a hornatý střed okresu

uprostřed květu meihua
梅花 (Prunus mume, „slivoň“), taiwanské národní
květiny, stylizovaný červený
znak 化 z názvu okresu

stylizované znaky 竹
bambus) z názvu okresu

Hualien

Miaoli

Nantou

Hualien County · 花蓮縣 Huālián Xiàn

Miaoli County  苗栗縣 Miáolì
Xiàn

Nantou County
Nántóu Xiàn

žlutý střed květiny symbolizuje slunce, sedm barevných
teček – sedm místních národů a jejich jednotu.

na
emblému
stylizovaný
znak 苗 z názvu okresu ve
tvaru těžní věže

na emblému tři stylizované
vrcholky hustě zalesněných
hor

153





新竹縣

(=

南投縣

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Penghu

Pingtung

Taitung

澎湖縣

Pingtung County · 屏東縣
Píngdōng Xiàn

Taitung County  臺東縣
Táidōng Xiàn

na
emblému
stylizovaný
znak 澎 z názvu okresu

maják na nejjižnějším cípu
ostrova Taiwan

v emblému květ orchideje
Phalaenopsis (česky: můrovec), uprostřed červené stylizované znaky 台東

Taoyuan

Yilan

Yunlin

· 桃園縣

Yilan County  宜蘭縣 Yílán Xiàn

Yunlin County  雲林縣 Yúnlín Xiàn

dvě srdce zastupují znak 桃,
kruh reprezentuje znak 園,
spojení obou srdcí představuje sepětí obyvatel severu
(Hakka) a jihu (Minnan)
tohoto okresu

zelená barva zastupuje hory,
modrá oceán, žlutě je zobrazen blízký Želví ostrov
(龜山島 Guīshān Dǎo)

20 zubů ozubeného kola
zastupuje 20 administrativních jednotek, na něž se
okres dělí

Kinmen

Lienchiang

Penghu County
Pēnghú Xiàn, *)

Taoyuan County
Táoyuán Xiàn

Kinmen County
Jīnmén Xiàn; **)

·



金門縣

Lienchiang County · 連江縣
Liánjiāng Xiàn; ***)
*) Peskadorské ostrovy

**) zahrnuje ostrovy Kinmen
a Wuchiu (烏坵 Wūqiū) u
pobřeží ČLR
štít typické místní stavby,
který zároveň symbolizuje
znak 金, ve spodní části je
naznačena brána (門) – 金門
= „zlatá brána“

uprostřed
žlutého květu
meihua 梅花 (Prunus mume,
„slivoň“) stylizované znaky
連江 (psané zprava doleva)
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***) zahrnuje ostrovy Matsu
(馬祖列島 Mǎzǔ Lièdǎo,
馬祖群島 Mǎzǔ Qúndǎo) u
pobřeží ČLR
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Martin Myšička

KOROUHVE MOSTECKÝCH CECHŮ
A JEJICH SYMBOLIKA
Korouhve spolu s dalšími předměty, jako jsou truhlice, pečetidla, uniformy a řemeslnické kroje, poháry, svícny, svolávací tabulky, vývěsní nebo
pohřební štíty, patří k častým cechovním památkám dokládajícím život
těchto korporací. Zájem historiků se u cechovnictví ovšem tradičně soustřeďuje na vývoj samotných cechovních organizací v rámci městské společnosti, méně už na oblast cechovních symbolů či předmětů užívaných
cechy, i když i zde v posledních desetiletích vzniklo několik studií.
Nejstarším dochovaným dokladem v Českých zemích týkajícím se cechovních praporců jsou tzv. Soběslavova práva.1 Název tohoto písemného
pramene se odvíjí od jména knížete Soběslava II., kterému byl původně
mylně přisuzován a který se dochoval v několika opisech. Jeho vznik ovšem
moderní historiografie datuje až do období kolem roku 1440. Pro cechovní
symboliku má význam druhá část těchto práv udělených Starému městu
Pražskému, kde se mj. určuje pražským cechům, v jakém pořadí se mají při
vítání panovníka u příležitosti jeho příjezdu do města řadit do slavnostního
průvodu. Pramen totiž vyjmenovává znaky a barvy korouhví řemeslných
cechů, se kterými se mají do průvodu dostavit.
A právě popis korouhví pražských cechů v tomto prameni, který v
polovině 19. století uveřejnil Alfred Moschkau,2 můžeme považovat za první náznak zájmu o tuzemské cechovní prapory. K Soběslavovým právům se
vrátil Karel Köpl v roce 1884, kdy přinesl stručně pojatou edici jejich příslušné části podle českého opisu z 1. poloviny 16. století.3 Dále se mu věnoval ještě v roce 1945 Vladimír Jan Sedlák, který se zabýval počátky
cechovní heraldiky pražských řemeslníků.4 Zde mj. opravuje Köplův text a

1

Nejstaršímu rukopisu tzv. Soběslavových práv, který je pod sign. 993 uložen v Archivu hlavního města Prahy, se obsáhleji věnoval např. DIVIŠ, Jan. Pražské cechy. Praha,
1992, s. 15—16. Úplnou edici pramene přinesl SCHRANIL, Rudolf. Die Sogenannten
Sobieslaw'schen Rechte: ein Prager Stadtrechtsbuch aus dem 15. Jahrhundert.
München, 1916.

2

MOSCHKAU, Alfred. Die Prager Zunftfahnen (Nach einem alten Manuskripte). In:
Illustrierte Chronik von Böhmen, 1. Band. Prag, 1852, s. 506—507.

3

KÖPL, Karel. Erbové řemeslníkův Pražských. Sborník historický. 1884, roč. 2, s.
316—317.

4

SEDLÁK, Vladimír Jan. O počátcích erbů pražských cechů. Praha, 1945.
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přináší vlastní edici Soběslavových práv.5 Rovněž se jimi zevrubně zabýval
Bedřich Mendl ve své posmrtně vydané knize o hospodářských dějinách v
pražských městech.6 K raným pracím, spadající ovšem spíše do oblasti národopisné než heraldické, patří rovněž článek Michaela Urbana,7 který zachytil obyčej chebských řezníků a soukeníků vyvěšování cechovních
korouhví. Autor si však všímá více dobového projevu a slavnosti samé z národnostního hlediska než korouhví. Krátce po J. V. Sedlákovi se praporům
pražských cechů věnoval Antonín Novotný, který popsal šestnáct dochovaných pražských cechovních korouhví.8 Cechovních praporů, především z
pohledu jejich užívání, se rovněž dotkl Jan Diviš ve svém článku o cechovních památkách uložených v muzeích.9 Cechovní korouhve měly také své
místo v katalogu, který v roce 1989 vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy k výstavě Cechovní památky.10 Kapitolu o cechovní symbolice
sepsal Jaroslav Jásek, Václav Hrabánek v oddíle Místo a funkce cechovních
předmětů v životě cechu a města pojednal o korouhvích, vývěsních a dalších cechovních štítech a Eva Procházková se zabývala typologií cechovních
písemností.
V posledních letech je cechovní vexilologie námětem odborných statí,
které povětšinou vznikají u příležitosti zpracování sbírky nebo restaurování
muzejních exponátů. Eva Hrbková publikovala pojednání o třech cechovních korouhvích města Jesenice uložených ve zdejším muzeu.11 Jiří Fák se v
roce 2000 zabýval dvěma korouhvemi, které nově získalo Muzeum a galerie
severního Plzeňska12 a v roce 2009 cechovními korouhvemi z obce Čistá v
témže muzeu.13 Marcela Šášinková seznámila veřejnost s několika exponáty

5

SEDLÁK, Vladimír Jan, ref. 4, s. 21—22.

6

MENDL, Bedřich. Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských. Praha, 1947, s.
32—34.

7

URBAN, Michael. Das Fahnenschwingen der Fleischerinnung Egers. Erzgebirgszeitung. 1901, roč. 22, s. 232—234.

8

NOVOTNÝ, Antonín. Pražské cechovní truhlice a korouhve. Praha, 1948, s. 19—25.

9

DIVIŠ, Jan. Cechovní památky v muzeích. Muzejní a vlastivědná práce. 1980, roč.
18, s. 145—154.

10

HRABÁNEK, Václav, Jaroslav JÁSEK a Eva PROCHÁZKOVÁ. Cechy. Roztoky u Prahy,
1989.

11

HRBKOVÁ, Eva. Korouhve řemeslnických cechů města Jesenice. Starožitnosti a užité
umění. 1996, č. 6, s. 9.

12

FÁK, Jiří. O cechovních korouhvích. Vlastivědný sborník: Muzeum a galerie severního Plzeňska. 2000, roč. 10, s. 7—8.

13

FÁK, Jiří. Objev při restaurování cechovní korouhve. Vlastivědný sborník: Čtvrtletník
pro regionální dějiny. 2009, roč. 19, č. 3, s. 8—9.

156

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

z vexilologické sbírky Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.14 Jedná se
o sedm cechovních korouhví ze Zbraslavi z počátku 19. století a spolkové
prapory z území okresu Praha-západ. V našem přehledu můžeme též zmínit
příspěvek Petra Borovce týkající se korouhve řeznického cechu v Bohdanči
z roku 1764 a okolností vzniku praporu společenstva řezníků v roce
1884.15
V případě mosteckých cechů a jejich korouhví je situace obdobná. Jako první (a nadlouho poslední) se jim v roce 1933 věnoval německý dějepisec a pracovník městského muzea Friedrich Stiebe. Ten se však ve své práci
zaměřil především na znaky v cechovních kaplích mosteckého děkanského
kostela a popisy doplnil heslovitou zmínkou o dochovaném cechovním typáři či korouhvi.16
Názory ohledně vzniku a původního užívání cechovních praporů mají
rovněž souvislost se Soběslavovými právy. Vladimír Jan Sedlák se domníval,
že cechy získaly své znaky díky oslabení královské moci během husitských
válek. Svou tezi opřel o existenci cechovních korouhví v Soběslavových právech, které měly označovat vojenské řemeslnické oddíly, jež se podle něj
podílely na obraně města. Tento názor vyvrátil J. Diviš, který doložil, že se
pražské obranné oddíly organizovaly podle městských čtvrtí a nikoliv podle
řemesel.17
Je zřejmé, že cechovní prapory vznikly nikoliv jako vojenské zástavy,
ale za účelem ceremoniálním. Stejně jako jiné nevojenské korporace cechy
začaly používat tyto zástavy teprve postupem doby výhradně pro reprezentativní účely při různých společenských akcích. Cechovní mistři, tak jako členové ostatních organizací, dbali na reprezentaci a své symboly
používali nejen při písemném styku, ale také na předmětech, které sloužily
při vnějším projevu cechu, a jejich členové jimi vyjadřovali sounáležitost ke
svému řemeslu a sdružení. Tyto společenské události představovaly především průvody, církevní procesí, pohřby členů nebo zasedání městské rady.
Alespoň přibližnou představu o korouhvích pražských cechů v polovině 15. století si sice můžeme učinit díky zmiňovaným Soběslavovým právům, ovšem obdobný pramen, který by přibližoval vzhled původních

14

ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. Cechovní korouhve a spolkové prapory ve sbírkách Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Středočeský vlastivědný sborník. 2003, roč. 21, s.
113—130, katalog korouhví s. 121—126.

15

BOROVEC, Petr. O praporu cechu řeznického a řeznících v Bohdanči. Zprávy Klubu
přátel Pardubicka. 2006, roč. 41, s. 91—93.

16

STIEBE, Friedrich. Die Zunftwappen der ehemaligen Handwerkerzünfte in der Stadtkirche zu Brüx. Die Heimat. 1933, č. 3, s. 41—46.

17

DIVIŠ, Jan. Pražské cechy, s. 17.
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korouhví mosteckých cechů nemáme k dispozici. Nicméně zmínky o existenci korouhví se nacházejí v cechovních artikulích už od 2. poloviny 16.
století. Nejčastěji se jedná o vyjmenování povinností pro nejmladší mistry,
kteří museli mj. v průvodech nosit svíce a korouhve. O znameních, která
byla na plátně vyobrazena, ani o celkovém vzhledu korouhví mosteckých
cechů pro toto období ovšem nelze říci nic bližšího. Můžeme vycházet ze
všeobecných charakteristik v jiných městech.
Zástavy byly pomalované či vyšívané a zpočátku se znamení kladlo
přímo na plátno, které symbolizovalo štít, teprve v pozdním období bývala
znamení položena do štítu. Korouhve, které původně nosili jednotlivci, se
postupně zvětšovaly, takže je muselo nést i několik mužů, kteří pomocí
vzpěr udržovali hlavní žerď vztyčenou. Ta mohla měřit až deset metrů, a
aby ji bylo možno vůbec nést, byly do jejího středu připevněny další opěrné
tyče. Špice žerdí bývaly zakončeny kovovým bodcem, ale také křížem nebo
stylizovaným předmětem — listem, květem apod. Ke korouhvím se připínaly různé ozdobné stuhy, mnohdy s dedikačními nápisy.
Císař Josef II. ovšem dekretem ze 16. května 1781 používání takto
rozměrných korouhví zakázal s ohledem na bezpečnost účastníků průvodů
a povolil jen takové, které mohl unést jediný muž.18 Byly dokonce vymezeny i maximální rozměry: praporec mohl být široký 1,5 lokte a vysoký jeden
loket (tedy zhruba 116 x 78 cm) a materiál, kterým byl stanoven damašek
odpovídající barvám cechovního znaku. Toto rozhodnutí mělo za následek
postupnou ztrátu a zničení naprosté většiny původních korouhví, takže se
do současnosti dochovaly převážně jen korouhve zhotovené až po tomto
nařízení. Cechy totiž většinou své staré praporce rozprodaly za cenu materiálu a nechaly vyhotovit nové.
Tyto novější praporce mívají převážně čtvercový tvar a jsou připojeny na dřevěných žerdích. První vznikaly u příležitosti korunovace Leopolda
II. v roce 1791 a dále až do zániku cechovních organizací roku 1859.
V roce 1783 byl v Mostě, tak jako i v dalších královských městech,
zrušen císařským dekretem cech řezníků.19 Tento zákaz měl uvolnit obchod
s masem a přispět ke snížení cen. Při dražbě majetku cechu bylo prodáno
mj. jeho pečetidlo, cechovní truhlice a právě korouhev.20 Bohužel se z účtů
nedovíme o praporci nic bližšího. Protože si však zástupci měst stěžovali na

18

Národní archiv (NA), fond České gubernium — dvorské dekrety, fascikl dekretů vydaných dne 16. 5. 1781.

19

NA, fond Cirkuláře a vyhlášky I, Nařízení českého gubernia ze dne 4. června 1783,
inv. č. 484, karton č. 11.

20

Státní okresní archiv Most, fond Archiv města Most, Prodej realit cechu řezníků, inv.
č. 4346, karton č. 244.
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přílišnou drahotu masa, kterou tato opatření údajně naopak způsobila, císař Josef II. v létě roku 1791 nařídil obnovení cechů.21 V Mostě byl řeznický
cech znovu zřízen dne 23. listopadu 1791.22
Jelikož cechy používaly své korouhve především během církevních
procesí, uchovávaly je v kostelech. V Mostě měly cechy své korouhve uloženy v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie a zde také zůstaly i po
zrušení cechů. Posléze se staly inventářem kostela a až v 90. letech 20. století byly předány do Oblastního (tehdy okresního) muzea v Mostě.
O sedmi korouhvích uložených v kostele nám první, bohužel velmi
kusou, zprávu zanechal zmiňovaný Friedrich Stiebe ve svém článku z roku
1933.23 Při popisech znaků v cechovních kaplích vždy poznamenal, zda se v
kostele dochovala též zástava dotyčného cechu. Pouze u korouhve cechu
kožešníků (a koželuhů) připojil navíc glosu, že se nachází ve velmi špatném
stavu a je třeba ji nechat restaurovat. Poznámka byla dozajista oprávněná,
protože z této korouhve se nám dnes dochoval jen vyříznutý obraz, navíc
poškozený — s odstřiženou částí znaku kožešníků. Korouhve cechů krejčích
a kolářů se nedochovaly vůbec. U cechu vinařů však autor zmiňuje prapor
spolku vinařů z pozdější doby, nikoliv zástavu cechovní. K dispozici máme
dnes v Oblastním muzeu v Mostě vedle uvedené poškozené korouhve pro
cech kožešníků a koželuhů ještě zástavy cechů ševců, soukeníků a řezníků.
Zmiňované čtyři mostecké cechovní korouhve pocházejí z let 1835—
1859, tedy ze samého sklonku fungování cechovních organizací. Ačkoliv
jejich nepatrný počet nám může sloužit spíše jako doprovodná ukázka, lze
na nich zčásti definovat některé obecné charakteristiky.
Nejstarší zachovaná korouhev patřila cechu soukeníků a byla vyrobena v roce 1835 u příležitosti korunovace Ferdinanda V. (I.) rakouským císařem. Na aversu vidíme dva přivrácené stříbrné korunované lvy, každý
drží v předních tlapách soukenickou štětku, mezi nimi stojí dvě zkřížené
soukenické střely. Jedná se o nástroje na začišťování sukna a zároveň tradiční symboliku tohoto řemesla. Pod půdou jsou iniciály panovníka s letopočtem. Vnitřní okraj štítu je zdoben vavřínovým věncem, u cechů
oblíbeným dekorativním prvkem. Na zadní straně je zobrazen patron cechu
svatý Severus.

21

NA, fond Cirkuláře a vyhlášky I, Nařízení českého gubernia ze dne 13. 6. 1791 o
ustavení řeznických cechů v Praze, inv. č. 1375, karton č. 19 a Nařízení českého gubernia ze dne 29. 7. 1791 o ustavení řeznických cechů v Českém království, inv. č.
1386, karton č. 19.

22

SOkA Most, fond AMM, Obnovení cechu řezníků, inv. č. 4347, karton č. 244.

23

F. Stiebe zmiňuje korouhve cechů řezníků, kožešníků, krejčích, ševců, soukeníků, kolářů a vinařů.
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Cech ševců si nechal vyrobit korouhev v roce 1848. Na přední straně
je zobrazen svatý Kryšpinián s palmovým stvolem v levé ruce a v dolní části
obrazu vidíme symbol ševců — černou botu doplněnou helmovní korunou
a obklopenou vavřínovým věncem. Revers je téměř identický — postava
svatého Kryšpína s palmovým stvolem v pravé ruce a opět bota jako symbol řemesla.
Korouhev cechu kožešníků a koželuhů z roku 1849 je nejpoškozenější. Z celé korouhve se dochoval jen vystřižený obraz. Přední straně dominují apoštolové svatí Petr a Pavel. V dolních rozích se nalézají kartuše se
symboly obou řemesel. Jeden roh je však odtržený, z kartuše s červeným
polem zůstala viditelná jen holubice s ratolestí v zobáku a dále hlava a část
zad zlatého lva. Zobrazená holubice je součástí tradičního znaku tohoto
řemesla, které pražským kožešníkům udělil již Vladislav II. Jagellonský.24
Snad se mohlo jednat o dva lvy držící kožešinu nebo pracovní nástroje. V
protějším dolním rohu leží kartuše, v jejímž červeném poli stojí dva zlatí
přivrácení lvi na dřevěné kádi a drží křížem v tlapách škrabadla (nástroj
sloužící k odstraňování zbytků šlach z kůže), přes něž je uprostřed položen
válec. Nad nástroji vidíme helmovní korunu. Na druhé straně korouhve se
nachází patron cechu, kterým byl svatý Bartoloměj.
Korouhev řezníků z roku 1859 pochází až ze samého závěru existence cechů, neboť cechy byly rozpuštěny v prosinci téhož roku. V oválném
poli s vavřínovým věncem stojí dva přivrácení korunovaní stříbrní lvi s odvrácenými hlavami. Každý drží sekeru, nad jejichž ostřími se vznáší helmovní koruna. Lev se sekerou v tlapách je v Českých zemích opět obvyklý
symbol tohoto řemesla. Vychází z pověsti, podle které staropražští řezníci v
roce 1310 prosekali svými širočinami brány při vstupu Jana Lucemburského do Prahy a panovník jim za odměnu dal do znaku českého lva se sekerou.25 Na reversu vidíme patrona cechu svatého Martina.
K porovnání je do přehledu ještě zařazen nikoliv cechovní, ale spolkový prapor, resp. prapor společenstva vinařů z roku 1880, na kterém je
vidět, že zavedená tradice se u řemeslníků a živnostníků udržela i po 2. polovině 19. století. Korouhev byla zhotovena pravděpodobně u příležitosti
50. narozenin císaře Františka Josefa I. Na obrazu jsou na přední straně
dva vinaři nesoucí vinný hrozen a na reversu je opět patron řemesla sv.
Urban.

24

FIALA, Michal, Jakub HRDLIČKA a Jan ŽUPANIČ. Erbovní listiny Archivu hlavního
města Prahy a nobilitační privilegia studentské legie roku 1848. Praha, 1997, listina č. 18 na s. 27, vyobrazení znaku č. 14 na s. 321.

25

DIVIŠ, Jan. Pražské cechy, s. 16.
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I přes špatný fyzický stav korouhví je zřejmé, že měly obvykle čtvercový tvar s cípatým pruhem látky při horním okraji, tzv. plamenem, a po
okrajích byly ozdobené třásněmi. Obrazy situované na výšku jsou malované
na kůži a připevněné na listu, vyrobeném z hedvábného či bavlněného damašku. Ratiště byla zhotovena ze dřeva, příčná ráhna, na kterých jsou připnuty listy, jsou kovová, stejně tak jsou kovová zakončení žerdí mající
různé tvary listů apod. Délka dochovaných žerdí dosahuje přes čtyři metry,
ovšem u řezníků je ratiště zlomené, takže zbývá jen zhruba dvoumetrové
torzo a z korouhve kožešníků a koželuhů se žerď nedochovala vůbec. Celkově se mostecké korouhve nacházejí ve značně zbědovaném stavu, proto
byly také do obrazové přílohy vybrány jen výřezy obrazů a nikoliv fotografie celých korouhví.
Korouhve patří k cechovním památkám, které sloužily k prezentaci
cechů navenek. Na rozdíl od jiných předmětů zde vidíme rozdílné využití
cechovních symbolů. Výraz symbol je použit záměrně, neboť se na dochovaných artefaktech nevyskytuje vždy znak v heraldickém slova smyslu, ale
jen jednoduché znamení. Tato odlišnost vychází z účelu, ke kterému byly
prapory zhotoveny.
Tradiční řemeslná znamení, jaká známe u mnohem starších cechovních pečetí a znaků, nacházíme v upravené podobě pochopitelně i na praporcích, což dokládá důraz na uchovávání tradic. Tuto tradici bezpochyby
(nejen v oblasti korouhví) přejímala i následující společenstva řemeslníků,
která je i nadále používala, jak dokládá nápis na stuze u ševcovské korouhve nebo zachovalý prapor spolku vinařů. Výraznější posun vidíme u
hojnějšího použití lvů, kteří ve svých tlapách drží pracovní nástroje. Největší odlišnost oproti jiným cechovním předmětům ovšem spočívá v celkovém rozvržení postav a symbolů. V případě pečetí nebo např. u vývěsních
štítů jsou hlavními náměty řemeslné nástroje či výrobky, zatímco postavy
andělů, patronů a dalších světců mají spíše doprovodnou funkci. U korouhví se naopak církevní motivy dostávají do popředí, mnohdy na úkor
řemeslných symbolů. Nositel korouhve může být vyznačen jen drobným
znamením, v případě ševců a kožedělných řemesel umístěném v dolních
rozích. Je to dáno užitím korouhví především při církevních procesích a
podobných slavnostech. U dvou korouhví (soukeníci a řezníci) jsou na čelní
straně hlavním motivem řemeslné nástroje, zatímco na druhých dvou (kožešníci a koželuzi, ševci) převažují jednoznačně hagiografické náměty. Na
rubu každé korouhve je ovšem postava světce jako patrona cechu vždy.
Texty, které se vyskytují na korouhvích, jsou obdobně stylizované.
Nacházíme zde jména světců, iniciály panovníků a letopočty, díky kterým
můžeme jejich vznik datovat, zatímco slovní identifikace řemesla zcela chybí a je vyjádřena jen symbolickým obrazem.
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I na takto omezeném vzorku můžeme vysledovat, do jaké míry se
symbolika v průběhu času proměnila či naopak shodovala s jinými cechovními předměty. Cechy většinou svá znamení výrazně neměnily a zůstávaly
věrny jednomu základnímu symbolu, což je případ textilních a oděvních
řemesel. Zde se setkáváme se stejnými pracovními nástroji, případně výrobky i na jiných cechovních artefaktech. Odlišností je naopak vedle církevních motivů také častější použití heraldických figur lvů, kteří často tyto
nástroje třímají.
Největší změnu můžeme vypozorovat v symbolice mosteckých řezníků. Ačkoliv jsou pro toto řemeslo typickým znakem řeznické širočiny, které
nejčastěji drží v tlapách lvi (méně často nacházíme sekery v kombinaci s
dobytčetem nebo jeho hlavou), přesto na starší mostecké řeznické pečeti
nástroje úplně chybějí a místo nich používal cech ve znaku dobytče. Na pečeti vyrobené a užívané po obnovení cechu v roce 1791 už překřížené sekery jsou a právě na ještě pozdější korouhvi již nacházíme nejčastější
řeznické znamení — lvy držící sekery v tlapách. Vývoj, při kterém byl nepříliš často používaný znak postupně nahrazen všeobecně rozšířeným symbolem, směřoval k unifikaci, neboť byl zřejmě formován snahou po
jednoznačné a všeobecně známé charakteristice řemesla.
Na úplný závěr je možno konstatovat, že jakkoliv je nesnadné definovat obecnější zákonitosti u takto malého množství sledovaného materiálu,
přesto je jisté, že mostecké cechovní korouhve výrazně nevybočují z vývoje
známého v jiných městech a vykazují shodné rysy. Podobnost se týče především fyzického vzhledu, tj. velikostí, tvaru a použitého materiálu, což bylo ostatně stanoveno dekretem. Jednoznačná je rovněž inspirace řemeslnou
činností v kombinaci s hagiografickými motivy. Vyobrazení zachycují
mnohdy řemeslné výrobky, nástroje a nářadí, které jsou dnes již nepoužívané nebo jsou velmi specifické, čímž se cechovní korouhve mohou stát významným pramenem také pro dějiny techniky a hmotné kultury.

BANNERS OF GUILDS OF THE TOWN OF MOST AND THEIR SYMBOLISM
A Specialist of the District Archives of the town of Most presents four preserved
gonfalons of the local guilds from the 19th century in order to demonstrate basic prinprinciples and symbolism of this type of banners – the patrons saint and other hagiohagiographic motifs , the craftsmen’s tools and inscriptions.

Popis korouhví
V popisu jsou použity následující značky:
[…] chybějící text vinou fyzického poškození
/ místo, kde je text přerušen obrazem
|| text pokračuje na dalším řádku
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Majitel: Cech soukeníků v Mostě
Datace: 1835
Rozměry obrazu (cm): 100 (výška), 79 (šířka)
Délka žerdě: 440 cm
Avers: V oválném štítu, který se okraji dotýká stěn obrazu, stojí v
modrém poli na půdě dva k sobě přivrácení stříbrní korunovaní lvi, každý
drží v předních tlapách soukenickou štětku, mezi nimi stojí dvě zkřížené
soukenické střely. Pod půdou iniciály panovníka a pod nimi letopočet.
Vnitřní okraj štítu je zdoben vavřínovým věncem. Rohy plátna, které nezaplňuje štít, jsou červené s rostlinnými motivy.
Nápisy: F: I. || 1835.
Revers: Patron cechu svatý Severus obklopený anděly.
Popis korouhve: Čtvercový list z modrého damašku s třásněmi, žerď
zakončená kovovými výběžky ve tvaru listů. Textilie poškozená. Dřevěná
žerď, kovové ráhno.
Uloženo: Oblastní muzeum v Mostě, Sbírka praporů
Signatura: bez signatury

163

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Majitel: Cech ševců v Mostě
Datace: 1848
Rozměry obrazu (cm): 84 (výška), 53 (šířka)
Délka žerdě: 430 cm
Avers: Na pozadí hornaté krajiny postava svatého Kryšpiniána s palmovým stvolem v levé ruce, pravou ukazuje k zemi. V dolní části obrazu
pod jeho levou rukou se nachází černá bota, nad ní helmovní koruna, kolem vavřínový věnec svázaný dole červenou pentlí. Pod světcem jeho jméno
a pod ním letopočet. V horních rozích obrazu iniciály panovníka.
Nápisy: F. / I. || S: CRISPINIANUS. || 1848.
Revers: Téměř identický obraz — na pozadí hornaté krajiny postava
svatého Kryšpína s palmovým stvolem v pravé ruce, levou vztahuje k nebesům. V dolní části obrazu modrá bota, nad ní helmovní koruna, kolem vavřínový věnec svázaný dole červenou pentlí. Pod světcem jeho jméno.
Nápisy: S: CRISPINUS.
Popis korouhve: List pravděpodobně čtvercového tvaru z modrého
damašku se zelenými třásněmi, k žerdi je připnuto několik stuh. Textilie
velmi poškozená. Dřevěná žerď, kovové ráhno.
Uloženo: Oblastní muzeum v Mostě, Sbírka praporů
Signatura: bez signatury
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Majitel: Cech kožešníků a koželuhů v Mostě
Datace: 1849
Rozměry obrazu (cm): 90 (výška), 69 (šířka)
Avers: Obrazu dominují apoštolové svatí Petr a Pavel, v pozadí bouřková mračna. U nohou světců jejich jména, v dolních rozích rozdělený letopočet (číslovka "18" chybí) a kartuše se symboly obou řemesel. Levý dolní
roh je odtržený, z kartuše s červeným polem zůstala viditelná jen holubice
s ratolestí v zobáku a dále hlava a část zad zlatého lva. V protějším dolním
rohu leží kartuše, v jejímž červeném poli stojí dva zlatí přivrácení lvi na
dřevěné kádi a drží křížem v tlapách škrabadla, přes něž je uprostřed položen válec. Nad nástroji je zlatá helmovní koruna.
Nápisy: […] / St. Petrus u Paulus. / 49.
Revers: Patron cechu svatý Bartoloměj.
Popis korouhve: Z celé korouhve se dochoval jen vystřižený obraz.
Podle zbytků látky byla textilie červené barvy.
Uloženo: Oblastní muzeum v Mostě, Sbírka praporů
Signatura: bez signatury
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Majitel: Cech řezníků v Mostě
Datace: 1859
Rozměry obrazu (cm): 93 (výška), 74 (šířka)
Délka žerdě: 210 cm (zlomená)
Avers: V oválném štítu stojí na modrém poli dva přivrácení korunovaní stříbrní lvi s odvrácenými hlavami. Každý drží sekeru, nad jejichž
ostřími se vznáší helmovní koruna, po jejích stranách iniciály panovníka.
Kolem štítu se vine vavřínový věnec, nahoře a dole svázaný červenými
pentlemi, pozadí plátna je červené. V horních rozích rozdělený letopočet.
Nápisy: 18 / 59. || F. J. / I.
Revers: Patron cechu svatý Martin na koni se dělí o svůj plášť se žebrákem.
Popis korouhve: Čtvercový list z červeného damašku s černými třásněmi, zpevněný v horní a žerďové části třemi pruhy našité látky. Dřevěná,
dole zlomená žerď zakončená kovovým orlem s odlomenou hlavou a křídlem, kovové ráhno.
Uloženo: Oblastní muzeum v Mostě, Sbírka praporů
Signatura: bez signatury
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Majitel: Spolek vinařů v Mostě
Datace: 1880
Rozměry obrazu (cm): 78 (výška), 62 (šířka)
Délka žerdě: 430 cm
Avers: Dva vinaři kráčející krajinou a nesoucí mezi sebou na tyči mohutný vinný hrozen.
Nápisy: 18 F. I. 80.
Revers: Patron řemesla svatý Urban, po jeho levici sud a za ním keř
révy vinné.
Nápisy: S. Urbanus.
Popis korouhve: List čtvercového tvaru ze zeleného damašku s třásněmi po okrajích. Textilie značně poškozená. Dřevěná žerď zakončená stylizovaným kovovým vinným hroznem, kovové ráhno.
Uloženo: Oblastní muzeum v Mostě, Sbírka praporů
Signatura: bez signatury
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Viktor Lomancov

ZNAK A VLAJKA MĚSTA BUZULUK
Buzuluk, jedno z měst Orenburské oblasti Ruské federace, bylo založeno jako pevnost na břehu řeky Samary v roce 1736 geografem Ivanem
Kirillovičem Kirilovem (1689–1737) v rámci jím vedené Orenburské expedice (1734). Město je pozoruhodné tím, že jako jediné město v Ruské federaci bylo vyznamenáno československým vojenským vyznamenáním.
Československý Řád rudé hvězdy byl městu propůjčen při třicátém výročí
zformování 1. československého samostatného polního praporu v Buzuluku
pod velením plukovníka Ludvíka Svobody.
Dne 8. června 1782 byly všem újezdním městům Ufského místodržitelství, kam tehdy Buzuluk patřil, uděleny znaky. V horní části štítu Buzuluku byl umístěn ufský znak - běžící kuna ve stříbrném poli. Ta byla
symbolem ufské provincie od roku 1740. Pravděpodobně symbolizovala
bohatství lesů Baškirska, možná jasak, poplatek obyvatel pouralí, kteří jej
odváděli v podobě kuních kožešin. V dolní části štítu újezdního města Buzuluku byl „stříbrný jelen v zeleném poli na znamení hojnosti této zvěře
v zemi“ (obr.
obr. 1).
1
V roce 1797, v době panování cara Pavla I., bylo ufské místodržitelství transformováno do Orenburské gubernie. Administrativním centrem
se stal Orenburg, a protože v horních častech znaků musel být umístěn
symbol hlavního města gubernie, tak ufskou kunu nahradil orenburský
orel. Je třeba říci, že ač tato změna nebyla potvrzena carskými úřady, prakticky se znak s orenburským orlem používal. V této podobě byl vyobrazen
např. na mapách buzuluckého újezdu na počátku 19. století (obr.
obr. 2).
2

obr. 1

obr. 2
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V roce 1851 byla z částí Orenburské, Saratovské a Sibiřské gubernie
vytvořena nová Samarská gubernie. V projektu znaku Buzuluku byla v té
době nahrazena figura jelena vyobrazením červené jelení hlavy. V pravém
horním rohu znaku byl umístěn znak Samarské gubernie – stříbrný kráčející bílý divoký kozel se zlatými rohy (obr.
obr. 3).
3
V době Sovětského svazu byl pro město vytvořen emblém nesoucí ve
středu pěticípé hvězdy pětiúhelníkový štítek s naftovou věží (obr.
obr. 4).
4
V devadesátých letech 20. století byl městský znak obnoven. Zprvu
přesně odpovídal podobě znaku z roku 1782, tedy s ufským znakem
v horní polovině štítu, avšak obklopený polovinou ozubeného kola a obilnými klasy. Později bylo rozhodnuto opustit symboly dřívější územní příslušnosti a 11. června 1998 městské zastupitelstvo rozhodnutím č. 129
schválilo nařízení o znaku města. Oficiální popis znaku zní: „V zeleném štítě na zlatém trávníku stříbrný jelen.“ (obr.
obr. 5).
5 Zároveň byla přijata i vlajka města: „Vlajku města tvoří obdélníkový list s poměrem stran 2 : 3
vodorovně rozdělený na dvě nestejné části - tmavozelenou (zabírající 3/4
listu) a zlatožlutou (zabírající 1/4 listu); ve středu listu bílý, černě konturovaný, stojící jelen obrácený k žerdi. Poměr výšky figury k šířce listu je
3 : 4.“ (obr.
obr. 6).
6 Dne 29. září 2009 byla vlajka zanesena do Státního heraldického registru Ruské federace pod číslem 5707.

obr. 4

obr. 5

obr. 6

Nyní se znak Buzuluku používá bez jakýchkoliv doplňků, ačkoliv Heraldická rada při prezidentovi Ruské federace přiznává městům právo zavést slavnostní znak města doplněný symboly městského statutu a
historických zásluh. V současné době je připraven projekt velkého znaku
Buzuluku, ve kterém je štít ozdoben zlatou hradební korunou s pěti zuby
symbolizující status městského okruhu a okolo štítu jsou rozvinuty řádové
stuhy sovětského Řádu znaku cti (obr.
obr. 7),
7 který město obdrželo v roce
1986, a československého Řádu rudé hvězdy (obr.
obr. 8)
8 „za mimořádné služby a pomoc při tvorbě československé jednotky v Sovětském svazu“, který
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byl městu propůjčen prezidentem Československé socialistické republiky
Ludvíkem Svobodou dne 14. července 1972 (obr.
obr. 9).

obr. 7

obr. 8

obr. 9

THE ARMS AND FLAG OF THE TOWN OF BUZULUK (RUSSIA)
This Russian town is deeply rooted in Czechoslovak military history as the 1st
Czechoslovak field battalion abroad was formed there during the WWII. On the occaoccasion of the 30th anniversary of that event, the the town was bestowed with the CzechoCzechoslovak Red Star Order on July 14th, 1972. As Russian municipalities were allowed to
display ribbons of awarded orders and medals on their arms,
arms, Buzuluk was the only
with
th the ribbon of the CzechosloRussian town, the arms of which could be completed wi
Czechoslovak military decoration. The original municipal arms from 1782 were reinstated after
the fall of the Communist regime and slightly modified on June 11th, 1998. The same
resolution of the munici
municipal authority numbered 129/1998 adopted
adopted the municipal flag
of Buzu
Buzuluk for the first time. The Greater arms showing the red ribbon of the Red Star
Order are under preparation.
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Aleš Brožek

OTEC A SYN TRENKWALDOV
TRENKWALDOVI
LDOVI – NEJVĚTŠÍ
VÝROBCI PRAPORŮ V ČECHÁCH V 19. STOLETÍ
Tomu, kdo před devadesáti lety sledoval v Národních listech memoárový seriál nazvaný „Před padesáti lety“, určitě neunikla vzpomínka na
firmu Trenkwald. Autor seriálu1 ji vylíčil takto:
Zdálo se, že mne obstárlý pán ani neposlouchá. Zahleděl se do
prázdna a mluvil jako k sobě: Tehda před padesáti lety, když jsme světívali prapory, sokolské, pěvecké, dělnické…
A na to mne obstárlý pán dostal. „Na dobu praporů vzpomínáte?
Však já taky. Tehda milý pane vrstevníku, kvetl průmysl praporový. Dojista že se pamatujete na jméno Trenkwald?“
„Můj ty pane, kterak bych nepamatoval?“
Nuže, to byla firma, která se obírala téměř výlučně výrobou korouhví, a vedle toho veškerou heraldikou; firma, která zhotovila na sta a
snad na tisíce praporů spolkových, cechovních, kostelních a jiných. Kdesi
v Karlově ulici nebo Husově třídě byla původně, později v Ostrovní ulici,
nyní Smetanově vedle Zlatého soudku. Její zakladatel dávno odešel
k otcům, odešel k nim i jeho následník…
Je sice pravdou, že doba sedmdesátých let 19. století je pro nás ještě
vzdálenější než pro tehdejší čtenáře Národních listů, z nichž mnozí se narodili na přelomu 19. a 20.
století, kdy už svěcení praporů
nebylo tak časté. Ale i současníka, jenž se zajímá o výrobu
praporů, mohou zaujmout informace o majitelích firmy,
která patrně zhotovila nejvíce
praporů v Čechách v 19. století.
Její zakladatel celým jménem Jindřich Václav Jan neboli Heinrich
Wenzel Johann Trenkwald2 se narodil 22. září 1820 v Praze a zemřel 15.
dubna 1896 rovněž v Praze v bytě v domě č. p. 236/I3. Jeho otec Josef byl
komisař nad potravní daní4, bratr Josef Matyáš (1824-1897) ředitelem
pražské akademie a profesorem na c.k. akademii výtvarného umění ABK ve
Vídni (ten portrétoval svého bratra a díky tomu známe jeho podobu). Jindřich měl i dvě sestry, Karolinu provdanou Gülichovou (1822-1878) a
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Františku provdanou Schneiderovou (1826-1890), která si vydělávala vyšíváním.
Jeho první manželka Katerina Smetanová5 zemřela v roce 1850 v 24
letech a neporodila mu žádné dítě. V roce 1852 se Jindřich oženil s Teklou
Mrázovou (1831-1872) a měl s ní sedm synů: Bohdana (1853-1873), Adolfa (1856-1861), Viktora (1859-1864), Huga (1861-1864), Karla (18621864), Jana (1864-1901) a Josefa6 (1867-1887). Tekla byla vyšívačkou7,
takže se určitě podílela na výrobě praporů. Dne 14. července 1877
v kostele Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici proběhl svatební obřad a třetí
manželkou Jindřicha se stala Marie Vítková (1838-1912)8.
Před rokem 1851 uváděl Jindřich jako bydliště 371/I (dům v Haštaltské nebo Perlové ulici). V letech 1851-1854 bydlel v Karlově 5, č.p. 170/I,
kde si nechal 10.2.1853 zaprotokolovat
svou firmu, a měl zde sklad kostelních
paramentů9. V dalších letech se postupně
stěhoval na šest míst v Praze. V letech
1854-1863 měl sklad i obchod v Karlově
22 v č.178/I10 a od roku 1859 začal „obstarávat shotovení práporů“11. Nezaměřoval se však jen na tuto činnost,
zároveň inzeroval sklad hedvábí, vlny a látek pro ženské ruční práce a v
létě prodej náčiní na chytání ryb.
Dne 5.11.1863 oznámil v Národních listech, že se přestěhoval do čísla 175/I, kam přemístil i sklad. Prapory vyráběl v 1. poschodí12.
V inzerátech z té doby už nabízel zhotovení vyšívaných i malovaných spolkových praporů za cenu od 40 do 800 zlatých. Od roku 1871 se
v inzerátech objevuje poměrně detailní ceník kostelních praporů podle jejich velikosti a materiálu.
V letech 1866 - 1870 měl současně obchod
na Ferdinandově třídě v č.p. 118/II13. Dne
5.12.1876 nahlásil přestěhování se na Újezd
(590/III), ale již 30.5.1877 bydlel v Ostrovní ul.
(127/II) vedle „Zlatého soudku“. Prapory zhotovoval v 1. patře v bytě č. 12, kde měl kuchyň, dva pokoje k obývání a dva k provozování obchodu14. V
srpnu 1894 se přestěhoval do Jilské 236/I (též
uváděna jako Husova tř. 236/I), kde bydlel až do
své smrti v roce 1896.
Dne 19. dubna 1896 otiskly Národní listy poděkování Jan Trenkwalda za kondolence a oznámení, že Jan pokračuje ve
vedení umělecko-průmyslového závodu, jak se v poslední době firma ozna-
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čovala15. Po úmrtí Josefa v roce 1887 byl Jan Trenkwald jediným synem
Jindřicha Trenkwalda. Protože byl o tři roky starší než Josef (narodil se 1.
září 1864 v Praze), byl to právě
on, kdo byl zasvěcován do obchodnického umu (byl sice o 11
let mladší než prvorozený Bohdan, ten však zemřel v roce 1873,
kdy byl majitel firmy ještě
v plném rozkvětu sil). Jako šestnáctiletý praktikoval v obchodu
s hedvábím u věhlasné firmy
Lechleitnerů na Ferdinandově třídě, o deset let později uvedl na
sčítacím archu14, že je zaměstnán
u otce jako vedoucí obchodu, a
v roce 1900 na sčítacím archu jako majitel provozovny na umělé
vyšívání16.
Na rozdíl od svého otce zůstal Jan až do své smrti svobodný.
V listopadu 1901 se rozhodl, že
Jindřich Trenkwald, 1820
1820 - 1896
1896
svůj život ukončí dobrovolně a
vlastními silami, a spáchal sebe(autor: Josef Matyáš Trenkwald)
vraždu17. Na jeho odchod ze světa
vzpomněl i autor seriálu „Před padesáti lety“18 rozsáhlou pasáží:
Zdá se mi, že největšího rozkvětu dožil závod v léta šedesátá a sedmdesátá, kdy nový ruch spolkový vyvolal potřebu praporů spolkových. Ale
tento rozkvět nepotrval nadlouho, a myslím, že již starý Trenkwald se
dožil jeho ochabnutí, že přežil nejlepší léta závodu svého. Ani při tom příliš nezbohatl….Starý Trenkwald měl jediného syna po mém vědomí, Jana.
Nevzpomenu, kdy jsem se s ním seznámil. Snad před pětatřicíti lety, snad
ještě dříve. V Sokole, v Měšťanské besedě nebo na nějaké slavnosti Matiční. Byl horlivým Sokolem a působil také pilně jako jednatel o slavnostech
Ústřední matice školské. Byl to hezký, probudilý hoch jiskrných zraků, letory veselé, vždy ochotný komukoli prospěti, dobrý společník. A jak se na
něj pamatuji, skromný hoch, a vanula z něho radost a veselost mládí.
Později jsem se s ním častěji setkával v trafice platýzské, ve které se buď
v hodinách poledních nebo večerních setkávali náhodou mnozí známí,
kde si taky vzkazy zanechávali….Jednoho dne v listopadu roku 1901
vstoupil jsem zas do trafiky a trafikant Franěk vyhrkl na mne otázkou:
„Víš to, že se Trenkwald zastřelil?“ Nechtěl jsem tomu uvěřiti, a přece
tomu tak bylo. Ten jarý, vždy veselý hoch odešel dobrovolně se světa?
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Z jaké příčiny? Roznesla se pověst, že tak učinil z nešťastné lásky. To však
byla příčina málo pravděpodobná, neboť Jan Trenkwald již dávno měl za
sebou léta nerozvážného mládí, kdy se
pro nešťastnou lásku sahá po revolveru. Bylo mu osmatřicet let, ač ze všeho
jeho vzezření nikdo by mu nebyl přisoudil ani třicítku. Zdá se, že příčiny
jeho zoufalého odhodlání byly jiné.
Domýšleti se jich mohli jen jeho důvěrní přátelé, otevřel-li komu z nich srdce
své. – Jan T. sice podědil závod otce
svého, ale jak pověděno, skvělá jeho
doba již pominula. Průmysl praporový
již náležel minulosti, a jiným oborům
Avers praporu spolku Svornost
závodu Trenkwaldova vznikala ponev Horoměřicích, 1885
náhlu konkurence všelikými sdruženími
výrobními. Krom toho přejal závod
s nějakými
zatěžujícími
závazky.
V dohledné době hrozil zánik úplný.
Mladý Trenkwald tajil nepříznivý ten
stav a překonával jej, pokud mohl. Dojista že myšlenka na zánik otcovské
živnosti jej skličovala, a již ani neměl
odvahy, aby se pokusil o štěstí v jiném
odvětví. Tak jednoho dne vyjel z Prahy
západní drahou a v polích u Berouna
se zastřelil….

Avers a revers praporu Spolku
vzájemně se podporujících domovníků na Královských Vinohradech, 1886

Výroba praporů a korouhví, kostelních rouch či šerp a stuh na věnce a
jejich prodej pochopitelně nebyly jedinou aktivitou Jindřicha a jeho syna Jana. Oba byli členy řady spolků a
institucí: Jindřich členem Umělecké besedy, spolku Arimatejského, průmyslové
jednoty,
Spolku
k ochraně
zvířat
v Čechách, Dobrovolného ochranného
sboru a dalších. Jan členem Českého obchodního muzea v Praze, spolku Akvarium (patřil mezi úspěšné chovatele
akvarijních rybek) a šermířského klubu
Mikuláš Dačický. Oba byli aktivní členové Sokola Pražského (Jindřich se v r.
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1887 stal jeho doživotním zakládajícím členem, poté co věnoval jednotě
prapor). Neváhali přispět na různé vlastenecké sbírky, jako byla národní
loterie pro Zdeňku Havlíčkovou v roce 1861, sbírka na dostavbu svatovítského chrámu, na stavbu Národního divadla (v roce 1868 např. Jindřich
daroval 7 zlatých a 46 krejcarů, které vydělal výrobou tří praporů, na zdar
divadla) a v r. 1884 10 zlatých na znovuvybudování divadla.
Nás však pochopitelně zajímá, jaké prapory firma během své více než
čtyřicetileté existence nechala zhotovit a kolik jich bylo. Podle dochovaného
dílčího seznamu praporů vysloužileckých spolků19, kde J. Trenkwald uváděl
jejich pořadová čísla, a podle údajů v inzerátech lze odhadovat, že jich bylo
kolem 1500. Tohoto na tu dobu nebývale velkého počtu dosáhl Jindřich a
Jan díky časté inzerci20, doporučením od spokojených majitelů Trenkwaldových praporů21, svým malířským schopnostem22, svým vexilologickým a heobchodní
podnikavosti24
i
používaným
raldickým
znalostem23,
25
technologiím .
Na závěr uvádím seznam 229 praporů zhotovených firmou Trenkwald na základě dosavadního bádání a hledání v literatuře a na Internetu.
Za doplnění a upřesnění budu vděčen. Seznam je řazen abecedně podle
místa a názvu instituce, pro niž Trenkwald prapor zhotovil. Písmeno P
znamená, že je znám popis praporu, písmeno V vyobrazení. Název instituce,
kde je prapor uložen, je uveden v závorce.
Abertamy - spolek vojenských vysloužilců,
Aš - spolek vojenských vysloužilců,
Benešov - spolek vojenských vysloužilců,
Beroun - řemeslnicko-dělnická jednota P,
Blatná - spolek vojenských vysloužilců,
Brandýs n.L. - Sokol P,
Brno - národní obecná škola ve Školní ul., řemeslnická beseda „Svatopluk“ P, Sokol brněnský V (TJ Sokol Brno I), spolek vojenských vysloužilců v Líšni,
Brušperk - katolický tovaryšský spolek,
Březnice - sbor dobrovolných hasičů P, spolek vojenských vysloužilců,
Březno - spolek vojenských vysloužilců,
Budyň n.Ohří - spolek vojenských vysloužilců, zpěvácký spolek „Bivoj“ P,
Bukurešť - slovanský spolek „Svornost“ P,
Buzovice - Beseda,
Cleveland - česká jednota,
Čakovice - spolek vojenských vysloužilců,
Čáslav - zpěvácký spolek Kováři,
Černý Kostelec - škola,
Česká Lípa - spolek vojenských vysloužilců,
České Budějovice - 1. jihočeský spolek vojínů a úředníků P,
Český Jiřetín - spolek vojenských vysloužilců ve Flájích,
Český Krumlov - spolek vojenských vysloužilců,
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Dešenice - spolek vojenských vysloužilců,
Dobrovice - spolek vojenských vysloužilců,
Dobříš - spolek vojenských vysloužilců,
Doksy - spolek vojenských vysloužilců,
Dolany - spolek vojenských vysloužilců,
Dolní Beřkovice - Oul dolnobeřkovický P,
Domažlice - spolek vojenských vysloužilců,
Dubí u Kladna - spolek Berla,
Dubí u Teplic - spolek vojenských vysloužilců,
Hamry u Tanvaldu - Sokol,
Harrachov - spolek vojenských vysloužilců,
Harrachov, údolí - spolek vojenských vysloužilců,
Hluboká - zpěvácký spolek Záviš,
Hnojice - spolek vojenských vysloužilců,
Holešov - pěvecký spolek Podhoran,
Horažďovice - zpěvácký spolek Prácheň,
Horní Cerekev - spolek vojenských vysloužilců,
Horoměřice - spolek Svornost V (Středočeské muzeum v Roztokách),
Hořovice - spolek vojenských vysloužilců,
Hostivice - Sokol,
Hostomice - spolek vojenských vysloužilců,
Hostouň - spolek vojenských vysloužilců,
Hranice - sbor dobrovolných hasičů P,
Hrochův Týnec - sbor dobrovolných hasičů,
Hrušov - sbor dobrovolných hasičů,
Chicago - Matice pro školy v Čechách P,
Chlum Svaté Maří - spolek vojenských vysloužilců,
Chodouň u Zdic - škola P,
Chotěboř - Sokol chotěbořský,
Chotoviny - sbor dobrovolných hasičů,
Chvaleč - spolek vojenských vysloužilců,
Ivančice - spolek vojenských vysloužilců,
Jablonec - spolek vojenských vysloužilců,
Jáchymov - spolek vojenských vysloužilců,
Janov nad Nisou - spolek vojenských vysloužilců,
Janov u Litvínova - spolek vojenských vysloužilců,
Janské Údolí - spolek vojenských vysloužilců,
Jaroslavice - spolek vojenských vysloužilců,
Jenšovice - spolek vojenských vysloužilců,
Jičín - sbor dobrovolných hasičů, Sokol jičínský P,
Jilemnice - Sokol jilemnický P, spolek vojenských vysloužilců,
Jindřichův Hradec - spolek …a pekařského, řeznického a jiných živností,
Josefov - zpěvácký spolek „Ples“ P,
Kardašova Řečice - spolek vojenských vysloužilců, zpěvácký spolek Jablonský,
Katovice - spolek vysloužilců,
Kladno - spolek vojenských vysloužilců,

176

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Klecany - spolek vojenských vysloužilců, škola,
Klobouky - spolek vojenských vysloužilců,
Kojetín - Sokol kojetínský P,
Kolín - Sokol kolínský,
Končice - sbor dobrovolných hasičů?,
Kopidlno - sokolská tělovýchovná jednota,
Kostelec nad Orlicí - katolická jednota,
Kouřim - živnostenský spolek,
Kralice - občanská beseda,
Kralovice - spolek vojenských vysloužilců P,
Kralupy nad Vltavou - spolek vojenských vysloužilců,
Krásná Lípa u Šindelové - spolek vojenských vysloužilců,
Krásno - tělocvičný spolek,
Kroučová - Schwarzenberské uhelné doly,
Krucemburk - tovaryšstvo železáren ve Starém Ransku,
Křečany - spolek vojenských vysloužilců,
Kunštát - čtenářsko-pěvecký spolek „Jiří Poděbrad“ P, spolek vojenských vysloužilců,
Kyjov - spolek vojenských vysloužilců,
Kynšperk - spolek vojenských vysloužilců,
Kyselka - spolek vojenských vysloužilců,
Letovice - zpěvácký spolek „Jaroslav“,
Libáň - spolek obuvníků, spolek vojenských vysloužilců,
Liberec - spolek vojenských vysloužilců v Ruprechticích,
Libštát - spolek vojenských vysloužilců,
Lysá n.L. - Sokol,
Manětín - spolek vojenských vysloužilců,
Mariánské Lázně - spolek vojenských vysloužilců,
Mariazell (Štýrsko) - spolek vojenských vysloužilců,
Mělník - spolek vojenských vysloužilců,
Milevsko - zpěvácký spolek P, živnostenský spolek zedníků a tesařů,
Miroslav - spolek vojenských vysloužilců,
Mladá Boleslav - spolek řezníků a hostinských P,
Mnichovo Hradiště - spolek vojenských vysloužilců,
Morkovice u Kroměříže - košářský cech,
Most - spolek vojenských vysloužilců,
Mšec - spolek vojenských vysloužilců,
Mšeno - spolek vojenských vysloužilců,
Mýto - Sokol, výletní prapor,
Nečtiny - spolek vojenských vysloužilců,
Netvořice - živnostenský spolek P,
Nové Hvězdlice - spolek vojenských vysloužilců P,
Nové Město nad Metují - spolek vojenských vysloužilců, vzájemně pojišťovací spolek proti ohni ve Spy,
Nový Bor - spolek vojenských vysloužilců,
Olešnice - hasiči,
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Opava - tělocvičná jednota „Přemysl“,
Opočno - Sokol,
Osek - spolek vojenských vysloužilců,
Ostrava - škola závodní,
Pardubice - společenstvo živností řemeslných č. II, spolek vojenských vysloužilců,
Pirkštejn - spolek vojenských vysloužilců,
Planá - spolek vojenských vysloužilců,
Plaňany - živnostenský spolek,
Plesná - spolek vojenských vysloužilců,
Plzeň - gymnasium, kruh přátel v Plzni, společenstvo obuvníků plzeňských P, Sokol plzeňský P, spolek „Lásky k bližnímu“ P, spolek vojenských vysloužilců,
vyšší reální škola P,
Poběžovice - spolek vojenských vysloužilců,
Police n. M. - Sokol polický P, spolek vojenských vysloužilců,
Polička - dobrovolní hasiči P,
Polná - zpěvácký spolek „Čestmír“ P,
Postřelmov - národní škola P,
Praha - 1. sbor voj. záložníků pro Prahu a okolí zbrojmistra barona Philippoviče,
I. společenstvo obuvníků na Král. Vinohradech, 1. všeobecný spolek vzájemně
se podporujících dělníků v Karlíně P, akademický čtenářský spolek V (Muzeum hlavního města Prahy), městský hasičský a záchranný sbor v Žižkově P,
občanský vzájemně se podporující spolek v Karlíně V (Muzeum hlavního města Prahy), rukavičkáři, Sokol bubenečský, Sokol nuselský P, Sokol pražský P,
společenstvo obuvníků a sedlářů v Žižkově P, společenstvo obuvníků na Král.
Vinohradech V (Muzeum hlavního města Prahy), společenstvo pražských
dlaždičů P, společenstvo řezníků a uzenářů na Smíchově P, spolek obuvnických dělníků P, spolek pražských slévačů P, spolek Svornost v Ruzyni, spolek
Vltavan V (Muzeum hlavního města Prahy), spolek vojenských vysloužilců
v Karlíně, spolek vojenských vysloužilců na Vyšehradě, spolek vzájemně se
podporujících dělníků košířských a okolních, spolek vzájemně se podporujících domovníků na Král. Vinohradech V (Muzeum hlavního města Prahy),
spolek vzájemně se podporujících Hradčanských střelců pro Prahu a okolí V
(Muzeum hlavního města Prahy), spolek vzájemně se podporujících živnostníků a obchodníků v Holešovicích-Bubnech, šermířský klub "Mikuláš Dačický z
Heslova" V (Muzeum hlavního města Prahy), výprava E. St. Vráze V,
Prostějov - Sokol Tyrš,
Příbram - spolek horníků a hutníků Prokop v Březových Horách (Hornické muzeum Příbram), spolek horníků, spolek vojenských vysloužilců,
Rádlo - spolek vojenských vysloužilců,
Radnice - spolek vojenských vysloužilců,
Radvanice - spolek vojenských vysloužilců,
Rohozná - spolek vojenských vysloužilců,
Rokycany - spolek vojenských vysloužilců, zpěvácký spolek Záboj,
Roztoky u Prahy - průmyslová jednota,
Rožmitál - spolek vojenských vysloužilců,
Růžová - spolek vojenských vysloužilců,
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Ryzhradec u Opočna - hasičský sbor,
Řehlovice - spolek vojenských vysloužilců,
Slaný - Sokol slánský V (Vlastivědné muzeum ve Slaném),
Soběslav - spolek vojenských vysloužilců,
Sobotka - Sokol sobotecký,
Split - Sokol,
Staré Sedlo - spolek vojenských vysloužilců,
Starý Jičín - občanská Beseda P, spolek vojenských vysloužilců P,
Strmilov - spolek vojenských vysloužilců,
Stříbro - spolek vojenských vysloužilců,
Sušice - Sokol sušický P,
Svatý Jan nad Malší - spolek vojenských vysloužilců,
Světlá u Českého Dubu - spolek voj. vysloužilců,
Svoboda nad Úpou - spolek vojenských vysloužilců,
Široké Třebčice - spolek vojenských vysloužilců,
Štěpánov - spolek vojenských vysloužilců,
Štramberk - dobrovolný hasičský sbor V (Sbor dobrovolných hasičů Štramberk),
Šumvald - veteránský spolek P,
Tábor - Sokol táborský,
Teplice - spolek vojenských vysloužilců v Šanově,
Tlumačov - spolek vojenských vysloužilců,
Trhová Kamenice - sbor dobrovolných hasičů,
Třebešov u Č. Skalice - škola P,
Turnov - spolek vojenských vysloužilců,
Uherský Brod - spolek vojenských vysloužilců P,
Unhošť - Sokol unhošťský,
Úpice - pěvecko-tělocvičná jednota,
Ústí nad Labem - spolek vojenských vysloužilců,
Ústí nad Orlicí - spolek vojenských vysloužilců,
Úvaly - živnostenský spolek,
Valkeřice - spolek vojenských vysloužilců,
Velká Zdobnice - spolek vojenských vysloužilců,
Velvary - dobrovolný hasičský sbor, spolek vojenských vysloužilců,
Veselí nad Lužnicí - spolek vojenských vysloužilců,
Vídeň - Sokol vídeňský,
Vimperk - spolek vojenských vysloužilců,
Vítkov - spolek vojenských vysloužilců,
Vysoké Mýto - dívčí škola měšťanská P, gymnasium P,
Zásmuky - spolek vojenských vysloužilců,
Žďár na Moravě - Sokol,
Žebrák - Sokol,
Železný Brod - spolek vojenských vysloužilců.
(Autor děkuje Muzeu hlavního města Prahy a Středočeskému muzeu v Roztokách
za svolení otisknout reprodukce u nich uložených praporů a Památníku národního písemnictví za poskytnutí obrazu Jindřicha Trenkwalda.)
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Poznámky:
Seriál vycházel v Národních listech (dále jen NL) (část zmiňující Trenkwalda byla
otištěna 2. října 1921 na s. 11) pod pseudonymem „Ypsilon“. V roce 1924 vyšel
dokonce knižně a byl podepsán jménem redaktora Národních listů, známého fejetonisty Ignáta Hermanna (1854 – 1935).
V německé podobě je zapsán v konskripci, v literatuře se setkáváme s tvarem H. W.
J. Trenkwald nebo J.V.J. Trenkwald. Někdy z neznalosti se počešťovalo i příjmení a
nesprávně se psalo o J. Trenkvaldovi.
Zprávu o úmrtí přinesly NL, 16.4., s. 6, pohřeb se uskutečnil 17.4. v 15 hodin
v chrámu sv. Jiljí a informovala o něm Národní Politika (dále jen NP) z 21.4.1896,
s.3, a NL z 21.4.1896, s. 6.
Heslo Trenkwald Riegerova Slovníku naučného, V Praze 1872, Díl 9, s. 566.
Katerina psaná někdy Katharina měla za bratra kněze dr. Augustina Smetanu, bývalého řeholníka řádu křížovnického a supl. profesora filosofie na Karlově Univerzitě,
aktivního účastníka revoluce 1848. Také Jindřich Trenkwald býval označován za
osmačtyřicátníka.
Úmrtí na tuberkulózu, což byla stejná příčina smrti jako u matky, zveřejnil Prager
Tagblatt (dále PT). NP z 6.11.1887, s. 13 otiskla parte, poděkování za projev účasti
publikovala NP z 10.11.1887, s.5.
Archiv hl. města Prahy (dále AMP), f. Magistrát hl. města Prahy I, Hlavní spisovna
1784-1920, odd. E, sign. E 37/163.
Podle NP z 6.11.1912, s.8, zemřela 5.11.1912.
Prager Handels- und Gewerbe-Adressenbuch z r. 1870, s. 65.
Podle inzerátů otištěných v novinách Bohemia v letech 1855-1859. Domu se říkalo
U přadleny.
Inzerát otištěný v Národních listech 3.6.1862 sliboval, že Jindřich Trenkwald „obstará shotovení práporů a pásní k nim pro živnostenské, zpěvácké a tělocvičné spolky“.
Dům na rohu Karlové a Seminářské ulice v tu dobu vlastnil Alois Czarda, který tam
měl prodejnu vín.
Na této adrese si vyzvedl Akademický čtenářský spolek hotový prapor a s hudbou
jej pak nesl Ferdinandovou třídou, jak psaly NL z 15.5.1868 na s. 2.
AMP, Sčítání obyvatel k 31.12. 1880 a 31.12.1890. Na konci roku 1880 v bytě
Trenkwalda bydlela i služka Antonie Bronec, na konci roku 1890 jen Trenkwald
s manželkou a synem Janem.
Viz též oznámení Jana Trenkwalda pražskému magistrátu z 2. července 1896 uložené v AMP, f. Magistrát hl. města Prahy I, Hlavní spisovna 1784-1920, odd. E, sign.
E 35/427.
AMP, f. Všeobecné sčítání lidu 1900. V bytě č. VII žil Jan s matkou Marií a
s dvacetiletou služkou Annou Skřivanovou.
Průběh posledních dnů jeho života lze vysledovat z novinových článků: 16. listopadu se objevil v Národních listech stručný inzerát s větou „Jene, vrať se“. Následující
číslo přineslo zprávu, že je Jan Trenkwald hledán, a 19. listopadu informaci, že jeho
mrtvé tělo bylo nalezeno 14. listopadu poblíž Berouna. Zvlášť bulvárním způsobem
líčily skon Jana Trenkwalda Plzeňské listy z 18. listopadu. Zprávu označily titulkem
Sensační sebevražda a uvedly mimo jiné, že „sebevrah vypálil do sebe pět ran a
před děsným svým činem zničil vše, co by mohlo vésti ku zjištění jeho osoby“.
NL, 29.1.1922, s. 11.
Seznam je uložen v Archivu Národního muzea (dále ANM), f. Heraldická sbírka J.
Trenkwalda .
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Trenkwald neinzeroval jen v pražských novinách Bohemia, Čas, Humoristické listy,
Národní listy, Národní Politika, Našinec ad., ale i v regionálních, jako byl Ohlas od
Nežárky, a to i v moravských (např. Moravská orlice).
Ti své uspokojení si nenechávali pro sebe, a tak např. veteránský spolek v Šumvaldě
otiskl text poděkování J. Trenkwaldovi v novinách Našinec. Navíc si texty, v nichž
mu spokojení zákazníci děkovali, J. Trenkwald zakládal. Vybrané části z nich si nechal vytisknout jako „Výtah z některých v posledních 3 rocích obdržených přípisů
uznávacích atd.“ a pak je rozesílal. Znám dvě verze „Výtahu“, jednu uchovává ANM,
druhou J. Vereščák z Liberce.
V ANM se dochovala dvě alba s výkresy.
Jindřich a Jan Trenkwaldovi si dopisovali s heraldikem Vojtěchem rytířem Králem
z Dobré Vody. Ten pracoval v českém Zemském výboru a ve svých heraldických vyjádřeních vysoce hodnotil jejich práce.
Jako příklad slouží skutečnost, že firma Trenkwald vypracovala pro Českou obci sokolskou v r. 1896 návrhy jednotného vzoru sokolských praporů. Z nich ČOS zvolila
bílý list s červeně vyšitým názvem jednoty. Rub praporu byl červený s vyšitým českým lvem. Firma tento prapor zhotovovala v přijatelné ceně do 60 zlatých pro jednoty, které si prapor u ní objednaly.
Ve firmě Trenkwald se zpočátku prapory malovaly nebo ručně vyšívaly. Jakmile se
do Čech dovezly šicí stroje umožňující rychlejší a lacinější výrobu, Trenkwald jich
několik koupil a začal pro výrobu praporů využívat. Svědčí o tom inzerát např. v
NP z 10.7.1892, v němž Trenkwald hledal ženu, která umí pracovat na šicím stroji
Wheeler-Wilson.

FATHER AND SON TRENKWALDS – THE BIGGEST FLAGMAKERS IN BOHEMIA OF
THE 19th CENTURY
The author depicts his research in the history of the Trenkwald family from PraPrague, two members of which were the most important producers of flags in Bohemia
during the 19th century.
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Pavel Fojtík

VLAJKY PŘI STÁTNÍM SMUTKU
A PŘI POHŘEBNÍCH OBŘADECH
Státní pohřeb prezidenta Václava Havla a s ním spojená doba
státního smutku vyvolaly v odborných kruzích nejednu polemiku. A nebylo
to poprvé, protože sdělovací prostředky poněkud zapomněly, že u nás byl
státní smutek také v dubnu 2010 při pohřbu prezidenta Kaczyńského.
Také tehdy se řešila otázka vyvěšování vlajek a praporů a projevily se
nedostatky aktuálního českého zákonodárství v této oblasti, kdy zákon o
užívání státních symbolů nezná pojem prapor a řeší striktně při státním
smutku pouze spuštění vlajky na půl žerdi. Příslušné orgány ministerstva
vnitra, kde nepracuje jediný znalec vexilologické problematiky, striktně
vyžadují, aby se spouštění na půl žerdi vztahovalo i na tzv. napodobeniny
státní vlajky, tedy i prapory. Současné zákonodárství nezná ani tradiční
české vexilologické vyjádření smutku vyvěšením černého praporu a vlajky.
Tato zvláštní vexilologická tematika si zcela jistě zaslouží naši
pozornost právě nyní v „době klidu“ a ne jen, když nastane povinnost
státní smutek vyjádřit.
Problematiku můžeme rozdělit do dvou základních skupin: a)
vyjádření (státního) smutku, b) použití vlajek a praporů při státním
pohřbu.

Vyjádření státního smutku
Všeobecně nejrozšířenějším pravidlem jak vyjádřit státní smutek
vlajkou je zcela jistě její spuštění na půl žerdi. Tento projev úcty je
v mnoha zemích výslovně kodifikován v zákonech o užívání státní vlajky. Je
to vexilologické pravidlo rozšířené doslova na všechny kontinenty bez
ohledu na státní zřízení či politický režim. Přesto se můžeme setkat
s jednou poměrně neobvyklou výjimkou. Jedná se o státní vlajku Saúdské
Arábie, která obsahuje tzv. šahádu, základní muslimské vyznání víry. Není
dovoleno, aby se toto vyznání při jakékoliv příležitosti ponížilo, spouštělo
níž, než je základní poloha vlajky. A tak se můžeme setkat i s případy, kdy
jsou jako projev úcty spuštěny všechny státní vlajky, jen jedna jediná vlaje
na svém stožáru na vrcholu, aniž by se země, které patří, chtěla od smutku
nějak distancovat. Tato skutečnost není všeobecně známá. (o
obr. 1)
1 1

1

Obrázek viz http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flags_at_half-staff_outside_Central_Plaza.jpg
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obr. 1

obr. 2
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Je nutné zdůraznit, že vlajka se nevztyčuje na půl žerdi, ale spouští
na půl žerdi. Nejdůležitější částí tohoto smutečního aktu je právě ono
spuštění. Je-li někde státní vlajka vyvěšena trvale, například na úředních
budovách státních institucí, jedná se o poměrně jednoduchý akt.
Pokud ale vlajku při vyhlášení státního smutku chceme teprve
instalovat, musí jejímu spuštění bezpodmínečně předcházet vztyčení na
vrchol stožáru a teprve po několika symbolických vteřinách ji obřadně
stahujeme na půl žerdi.
Po skončení státního smutku se vlajka opět vztyčí v určenou dobu na
vrchol stožáru a jen v případě, kdy ji nemáme v úmyslu nechat takto
vyvěšenou, ji opět necháme chvíli symbolicky vlát na vrcholu a teprve pak
ji zcela spustíme a sejmeme. Zásadně nikdy nespouštíme vlajku vyvěšenou
na půl žerdi rovnou dolů!
Spuštění vlajky na půl žerdi je symbolický projev úcty, který se
nepoužívá jen v případě státní vlajky, ale zásadně u všech vlajek na území,
kde je státní smutek vyhlášen, ať již se jedná o vlajky státní, regionální,
komunální či vlajky veřejnoprávních nebo soukromých institucí. (o
obr. 2)
2 2
Není přípustné, aby státní vlajka vlála na půl žerdi a na vrcholu sousedního
stožáru vlála vlajka firmy. Týká se to i vlajek hlavy státu. Pochopitelně se
spouštění na půl žerdi netýká různých reklamních nebo informačních
vlajek.
Na půl žerdi se při státním smutku vlajky spouštějí i tehdy, není-li
z jakéhokoliv důvodu přítomna vlajka státní.
V případě úmrtí významného regionálního politika je možné vyjádřit
„regionální smutek“ spuštěním krajské nebo obecní (městské) vlajky na půl
žerdi. Při takovém místním smutku se státní vlajka zásadně na půl žerdi
nespouští!
Pokud je před budovou obecního úřadu k dispozici jen jeden stožár,
na kterém běžně trvale vlaje vlajka obce, je v případě vyhlášení státního
smutku nutné tuto vlajku nahradit státní a tu spustit na půl žerdi, přičemž
platí dříve zmíněné pravidlo jejího vyvěšení na vrchol a následného
spuštění.
Je nutné upozornit také na to, že vlajky se nespouštějí na půl žerdi
automaticky po oznámení skonu významného představitele státu, ale až
v době, pro kterou je státní smutek vyhlášen, což zpravidla bývá na jeden
až tři dny, často řadu dní po úmrtí.

2

Foto Petr Ludvíček, Dopravní podnik hlavního města Prahy
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Na tomto místě je nutné zdůraznit, že toto pravidlo ale může platit
opravdu jen pro skutečné vlajky, tedy pro případy, kdy list je připevněn
k lanku na vlajkovém stožáru nebo žerdi prostřednictvím úvazů nebo
karabinek, což dovoluje důstojné spuštění vlajky.

Černý prapor
Ne vždy jsou v obcích k dispozici finančně náročné vlajkové stožáry.
Pak se vlajky – a to jakékoliv – vyvěšují v podobě praporů. Připomínáme, že
prapor je vexilologický symbol, který se nevztyčuje na žerď (stožár)
pomocí lanka, ale je k ní pevně připevněn. V naprosté většině případů je na
žerď navlečen tzv. rukávem. Jak již bylo zmíněno, současné české
zákonodárství tento způsob projevu smutku praporem už nezná. Přitom je
evidentní, že prapor na půl žerdi spustit nelze, pokud ovšem nechceme
prostřihnout či protrhnout vrchol rukávu a spuštěný prapor zmuchlat,
případně žerď uměle symbolicky nastavit. Oba postupy lze chápat zcela
samozřejmě jako projev neúcty ke státnímu symbolu.
Právě v případě potřeby vyjádřit státní smutek praporem lze černý
symbol vhodně použít. Dříve bylo použití černého praporu výslovně
stanoveno v Zásadách pro používání státního znaku Československé
socialistické republiky a státní vlajky (praporu) Československé
socialistické republiky, schválených usnesením vlády Československé
socialistické republiky zde dne 5. května 1975 č. 142.3 V těch se v zásadě
uvedené pod číslem 22 mimo jiné výslovně uvádí: „Pokud na budově není
zařízení na vztyčování vlajky, použije se ke smuteční výzdobě černého
praporu.“ Podobně o tomto hovořily i starší příručky4.
Použijeme-li černý prapor jako smuteční doprovod jiných vlajek,
umístí se z hlediska hierarchie vždy na posledním místě.
Dodejme ještě, že černé prapory zaznamenáváme například i v Polsku
a v jiných zemích.

Černá vlajka ano, či ne?
V České republice je hluboko zakořeněný zvyk vyvěšovat černé vlajky.
Lze to chápat jako tradiční vžitý projev úcty zesnulému, i když obvykle
bývá černá vlajka tradičním symbolem pirátství nebo anarchie. Vyvěšení
černé vlajky je možné tolerovat jen v případě, kdy současně nevyvěšujeme

3
4

Ústřední věstník Československé socialistické republiky, 1975, částka 4, s. 27, zásada č. 22.
Státní vlajka a prapory při slavnostní výzdobě soukromé: poučení o správném užívání státní vlajky,
státním praporu a státních barev občanstvem podle platného právního stavu. Praha: Studijní oddělení
Ministerstva vnitra, 1946, s. 32.
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vlajku státní, protože v jejím případě je způsob vyjádření úcty při smutku
výslovně definován zákonem. Nechat vlát státní vlajku na vrcholu a vedle
ní vyvěsit na sousedním stožáru černou vlajku je nepřípustné a jedná se
bez debat o porušení zákona o užívání státních symbolů! Zcela nesmyslné
je spuštění obou vlajek, tj. státní a černé na půl žerdi.

Černé stuhy na vlajkách a praporech
V některých zemích je zvykem dekorovat v případě státního smutku
státní vlajky černou stuhou. Takové případy známe například z Polska,
Arménie nebo z Ruska, kde byl tento způsob výslovně kodifikován.5
Nevylučuje to samozřejmě spouštění vlajky na půl žerdi. Dekorování
praporů – státního, provinčního i městského – černou stuhou máme
fotograficky doloženo i v Kanadě. V České republice tento způsob
smutečního dekorování státní vlajky nepřipadá v úvahu, protože by
odporoval zákonu.6

Projevy smutku po úmrtí prezidenta Václava Havla
Bývalý prezident České republiky Václav Havel zemřel 18. prosince
2011. Připomeňme si ve stručnosti, jak se s tím nejvyšší státní orgány –
především Hrad – vexilologicky vyrovnaly.
Jakmile bylo oznámeno, že Václav Havel zemřel, byla na střeše
západního křídla Pražského hradu vztyčena černá vlajka. Nedaleko nad
sídlem prezidenta dál vlála prezidentská vlajka. Kondolenční místnost na
Pražském hradě byla vyzdobena českým a černým praporem za stolem,
u kterého se do kondolenčních archů zapsal i prezident Václav Klaus.
Státní smutek byl vyhlášen na 3 dny – 21.–23. prosince 2011. Při
státním smutku byl hrad vyzdoben následovně: Na střeše dál vlála černá
vlajka. Státní vlajky na obrovských vlajkových stožárech navržených
architektem Jože Plečnikem byly spuštěny v souladu se zákonem na půl
žerdi. Podobně byly na půl žerdi spuštěny i státní vlajky na obou žerdích
po stranách vjezdu na 2. nádvoří od Prašného mostu a na replice jiného
Plečnikova vlajkového stožáru ve východní bráně do Hradu. Na 2. hradním
nádvoří byly instalovány po stranách průchodu na 1. nádvoří (vnitřní
strana Matyášovy brány) český a černý prapor, podobně tomu bylo i po
stranách vchodu do prezidentského paláce. Balkón proti katedrále sv. Víta
na 3. nádvoří byl dekorován trojicí praporů – českým mezi dvěma černými.
(o
obr. 3)
3 Na arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí byly na
5
6

Federální ústavní zákon o vlajce Ruské federace z 8. 12. 2000, článek 7.
Zákon č. 352/2001 Sb. ve znění zákona č. 213/2006 Sb., § 9, písm. j.
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krátkých stožárech vztyčeny česká a černá vlajka, ale s ohledem na
nepatrnou délku žerdi plnily fakticky funkci praporů, protože nebylo
možné je důstojně spustit na půl žerdi. Dolní cíp obou vlajek byl připevněn
k lanku, aby s ohledem na velikost vlajky v případě silného větru nebušily
do sousedních oken. Na Hradčanském náměstí ještě byl jeden vlajkový
stožár u Schwarzenberského paláce, i zde byla vlajka řádně spuštěna na půl
žerdi. Za zásadní prohřešek proti vexilologické etiketě považujeme
skutečnost, že po celou dobu státního smutku vlála prezidentská vlajka na
vrcholu žerdi.

obr. 3
Jako zajímavost dodejme, že prapory na vnitřní straně Matyášovy
brány byly původně vyvěšeny obráceně – tj. černý byl na čestném místě,
ale brzy byl tento nedostatek odstraněn.
Všechny prapory na Hradě byly poněkud atypické. Výrobně se
jednalo vlastně o vlajky, protože listy byly na žerďovém okraji vybaveny
karabinkami, kterými byly pevně přichyceny ke kovovým očkům
přivařeným k žerdím. Tyto exempláře by tedy bylo možné vyvěsit i na
klasické vlajkové stožáry prostřednictvím lanka.
Na Pražském hradě se odehrály vlastně dva smuteční, vexilologicky
zajímavé obřady. Pomineme-li přepravu ostatků z bývalého kostela
sv. Anny do areálu kasáren Hradní stráže v Loretánské ulici, byl první
oficiální akcí převoz rakve s tělem bývalého prezidenta z kasáren Hradní
stráže do Vladislavského sálu Pražského hradu. V čele smutečního průvodu
pochodovala jednotka s vybranými historickými i současnými vojenskými
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prapory. Před vlastní rakví pochodovala jednotka Hradní stráže
s prezidentskou vlajkou (praporem) a praporem Hradní stráže. Rakev byla
umístěna na dělové lafetě, údajně stejné, která byla použita při pohřbu
prezidenta T. G. Masaryka. Byla zahalena státní vlajkou umístěnou správně
vlajícím okrajem ve směru jízdy, kdy je modrý klín nad hlavou zesnulého,
která je umístěna proti směru jízdy. (o
obr. 4)
4 7 Nezabývejme se zatím
orientací bílého a červeného pruhu, k této problematice se ještě vrátíme.
Přes 3. nádvoří již rakev nesla šestičlenná čestná stráž na ramenou. Potíže
evidentně činila velikost státní vlajky, která přes rakev nebyla umístěna
rovnoměrně, ale žerďová část s klínem nepříliš vhodně visela dolů. Na
nádvoří byly přítomny skupiny skautů a sokolů, jejichž prapory vzdaly
průvodu čest sklopením.

obr. 4

obr. 5

Ve Vladislavském sále byla rakev zahalená vlajkou umístěna na
vysoký katafalk strážený v rozích čtveřicí odvrácených vojáků, jak nezřídka
vídáváme při vojenských nebo státních pohřbech v anglosaské sféře vlivu.
(V těchto zemích ale vojáci mají sklopenou hlavu.) Tento způsob čestné
stráže byl u nás, pokud je známo, použit poprvé. (o
obr. 5)8
O dva dny později, 23. prosince, se konal vlastní státní pohřeb. Před
jeho zahájením byla bez účasti veřejnosti rakev s prezidentovými ostatky
přenesena do katedrály sv. Víta a tam umístěna částečně na podlahu
a částečně na podstavec v prostoru schodů před oltářem. Zásadním
a kritizovaným nedostatkem byla skutečnost, že se státní vlajka výrazně
dotýkala země a byla po ní částečně dokonce rozprostřena. Tento
nedostatek byl opět způsoben přílišnou velikostí použité vlajky. Po

7

Snímky ze státního pohřbu byly vyhotoveny z videozáznamu přenosu televizního přenosu. © Česká
televize

8

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Rozlouceni_s_vaclavem_havlem_vladislavsky
_sal_438.jpg © Michal Reiter

188

5. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

skončení smutečního obřadu byla zahalená rakev přenesena čestnou stráží
do připraveného automobilu a převezena k privátní části pohřbu.
Bílý pruh na vlajce vpravo či vlevo?
Nyní se zastavme u nejspornějšího momentu pohřbu, kterým je
vlastní zahalení rakve. Organizátoři pohřbu poukazovali na prvky odvozené
z pohřbu prezidenta Masaryka, kde ale státní vlajka byla na rakvi položena
právě opačně. Jak byly z vexilologického hlediska organizovány státní
pohřby našich předchozích prezidentů?9
Když v roce 1937 zemřel T. G. Masaryk, byla v Lánech, kde skonal,
nejdříve otevřená rakev částečně zahalena prezidentskou vlajkou, která
byla položena přes státní vlajku, která měla červený pruh vlevo z hlediska
pozorovatele (a klín zakrytý vlajkou prezidentskou). Její vlající polovina
byla z velké části dekorativně spuštěna nevhodně na zem. Později byla již
uzavřená rakev vystavena na Pražském hradě, kde byla umístěna na
katafalku. Celá byla zahalena státní vlajkou s červeným pruhem vlevo. Tak
tomu bylo i během vlastního pohřebního průvodu, kdy rakev spočívala na
dělové lafetě a později i na plošinovém železničním vagónu při přepravě do
Lán. Z vexilologického hlediska šlo o obrácené položení státní vlajky než
v případě pohřbu prezidenta Havla. (o
obr. 6)
6

obr. 6
9

Ne všichni prezidenti měli státní pohřeb.
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Ani dnes, ani v době, kdy prezident Masaryk zemřel, neexistoval
žádný veřejně dostupný závazný právní předpis (zákon, vyhláška, nařízení
vlády, nařízení ministra vnitra apod.), který by stanovil, jak má být na
rakvi vlajka umístěna. Přesto známe alespoň jeden oficiální dokument
meziválečného období. Je to dopis, jímž Zemský úřad odpovídá na dotaz
Pohřebního ústavu hlavního města Prahy a výslovně sděluje, že vlajka
„musí ležeti horním cípem (modrým klínem) nad hlavou a levým ramenem
pohřbívaného“.10
Podruhé se stejný způsob objevuje v již zmíněné příručce Státní
vlajka a prapory při slavnostní výzdobě soukromé vydané studijním
oddělením Ministerstva vnitra v roce 1946. „Jde totiž o případ
symbolického rozvinutí státní vlajky na vodorovné ploše. Modrý klín
spočívá nad hlavou a bílý pruh nad levou půlí těla.“
Tento
způsob
jsme
nazvali
pracovně „anglosaský“, ale můžeme
snad použít i „vexilologický“. (o
obr. 7a)
7a
Ačkoliv
existovalo
stanovisko
předválečného Zemského úřadu v Praze,
odborná příručka z roku 1946 a
především precedens z pohřbu TGM,
hned při druhém státním pohřbu v roce
1948 toto pravidlo nebylo dodrženo a
státní vlajka byla na rakev zesnulého
prezidenta Edvarda Beneše položena
proti Masarykovu pohřbu obráceně, tj.
z hlediska pozorovatele bílým pruhem
vlevo a červeným vpravo. Jestliže
obr. 7a
obr. 7b
anglosaský způsob spočívá v prostém
položení vlajky na rakev, tento způsob je odvozen z nepřirozeného svislého
vyvěšení vlajky. Nazvali jsme ho proto způsobem „heraldickým“. (o
obr. 7b)
7b
Benešova rakev tak byla zahalena v Praze jak na katafalku, tak při
pohřebním průvodu, kdy spočívala na lafetě. Jen v Sezimově Ústí, než byly
ostatky prezidenta Beneše uloženy do hrobky, nebyla státní vlajka
položena na rakev. Byla položena na přední část katafalku, ze kterého
splývala na zem, na které byla rozložena. Rakev tak byla částečně položena
na státní vlajku, kterou jakoby zatížila. Tento zcela nedůstojný projev
organizátorů byl bohužel navíc podtržen tím, že z hlediska pozorovatele
byl červený pruh vlevo, ale protože se nejednalo o položení vlajky na rakev,
je možné i toto hodnotit negativně, protože se položení vlajky blížilo spíš

10

Kopii dopisu laskavě poskytnul Ing. Aleš Brožek.
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svislému vyvěšení, takže by byl správnější bílý pruh vlevo. Z vexilologického
hlediska se Benešův pohřeb v Sezimově Ústí vůbec nevydařil.
Pohřeb prezidenta Klementa Gottwalda v roce 1953 se vyznačoval
tím, že částečně prosklená rakev byla přikryta státní vlajkou jen částečně u
nohou zemřelého, přičemž z pohledového hlediska dominující střední část
listu s motivem pruhů i klínu byla umístěna fakticky svisle, a proto vlastně
správně bílým pruhem vlevo. Záporem ovšem bylo, že zbývající části
evidentně velké vlajky byly složeny a podloženy pod rakev! Sál, ve kterém
organizátoři pohřbu instalovali katafalk, byl dekorován nařasenými
československými a sovětskými (!) prapory. Společné vyvěšení různých
státních vlajek bylo při našem státním pohřbu naprosto nevhodné.
Také při pohřbu prezidenta Antonína Zápotockého v roce 1957
můžeme vidět zcela nevhodné projevy neznalosti v užívání státních
symbolů. Rakev byla na katafalku ve Španělském sále Pražského hradu
zcela otevřená, bez víka, a žerďová část vlajky tak byla položena přes
prezidentovy nohy. Dominující motiv klínu a pruhů byl fakticky svisle,
a proto celkem správně s bílým pruhem vlevo. Vlající polovina listu ovšem
byla rozprostřena nevhodně po zemi a po stupních před katafalkem
a zatížena kyticí rudých květů! Prohřešků proti vexilologickým pravidlům
tak vidíme hned několik. K tomu ještě můžeme připočítat obrovské
prapory, československý a rudý, za rakví, přes které byla zavěšena velká
plastická pěticípá hvězda. Při pohřebním průvodu a na tzv. čestné tribuně
na Václavském náměstí už rakev byla uzavřena a přikryta vodorovně
heraldickým způsobem (tj. bílým pruhem vlevo) státní vlajkou, která se
nedotýkala ničeho v okolí. Dodejme, že prezidentská vlajka byla při státním
smutku spuštěna na půl žerdi.
Další – a od té doby do Havlova úmrtí poslední – státní pohřeb se
uskutečnil až v roce 1979, když zemřel prezident Ludvík Svoboda. Také
tentokrát byl k zahalení rakve na katafalku i během průvodu na lafetě
použit heraldický způsob položení vlajky. Bývalí prezidenti Emil Hácha
(† 1945), Antonín Novotný († 1975) a Gustáv Husák († 1991) státní
pohřeb neměli.
Celkem tedy anglosaský (vexilologický) způsob zaznamenáváme jen
jednou u T. G. Masaryka. Při ostatních pěti státních pohřbech byl uplatněn
způsob heraldický, který tak výrazně převažuje, a ať se nám to líbí nebo ne,
zakládá jistou českou tradici.
Připomínáme, že v současné době neexistuje žádný právní předpis,
který by problematiku položení státní vlajky na rakev nějak řešil.
Dodejme ještě, že na rakev se nemusí nutně klást jen vlajka státní.
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Jak je tomu ve světě?
Udělejme si alespoň stručné částečné srovnání a uveďme si několik
příkladů ze státních pohřbů jinde ve světě.
Anglosaský (vexilologický) způsob je používán a obvykle i výslovně
kodifikován v těchto státech (o
obr. 8)
8 11: Spojené království (všechny druhy
vlajek), Kanada (všechny druhy vlajek), Samoa, Nový Zéland, Austrálie
(všechny druhy vlajek), Spojené státy americké12, Dominika, Barbados,
Fidži, Trinidad a Tobago, Singapur, Srí Lanka, Zambie, Brazílie, Chile,
Dánsko (panovnická; u státní nelze rozeznat), Slovensko (odborná
příručka), Panama, Řecko, Španělsko (viz též dále), Togo.

obr. 8
Heraldický způsob byl zaznamenán v těchto zemích:
Litva,
Indonésie,
Ekvádor,
Dominikánská republika, Srbsko.

Filipíny13,

Tonga

(panovnická),

Existuje ještě jeden, tedy třetí možný případ použití vexilologického
symbolu na rakvi. Jedná se o položení vlajky „napříč“. V takovém případě

11

12

13

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ronald_Reagan_casket_on_caisson_during_funeral_procession.jpg;
© Government of the United States of America;
V USA je výslovně předepsán i způsob sejmutí státní vlajky z rakve, její obřadní složení a symbolické
předání pozůstalým.
Zaznamenán je také způsob anglosaský,který je pravděpodobnější s ohledem na silný americký vliv
v používání symbolů.
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musí být nutně vlevo žerďový okraj listu. Tato možnost připadá v úvahu
u čtvercových vlajek hlav států, ale je zaznamenána i v případě vlajek
obdélníkových. V některých zemích bývá zvykem použít symbolickou
napodobeninu státní vlajky přizpůsobenou speciálně pro tento účel, tedy
vlastně jakousi „přikrývku“.
Tento příčný způsob zaznamenáváme ve Španělsku, Rusku a Indii.
Speciální „přikrývky“ jsou doloženy v Německu (příčná se státním znakem)
a v Rakousku (podélná se státním znakem otočeným o 90 stupňů)14, ale
také při pohřbech bývalých panovníků zaniklých evropských monarchií
(Itálie, Rumunsko - panovnická).
Mezi zcela atypické kombinace můžeme zařadit státní pohřeb
monackého knížete Rainiera III., kdy byla na rakev položena heraldickým
způsobem národní červeno-bílá vlajka, a ta byla napříč přeložena státní
vlajkou (bílou se znakem).
V Argentině se státní vlajka klade přes rakev kosmo a přes ni se
šikmo pokládá prezidentská šerpa a ceremoniální hůl.
Připomeňme, že v některých případech se třemi či pěti vodorovnými
pruhy uspořádanými symetricky, či u vlajek se svislými pruhy (pokud
neobsahují emblém), u vlajek s kříži (Švýcarsko, skandinávské státy) či
jinak vzhledově symetrickými nelze z pochopitelných důvodů rozeznat,
jestli je vlajka na rakev položena anglosaským či heraldickým způsobem.
V některých rozvojových zemích ale může jít o použití živelné, kdy
nemůžeme jednoznačně potvrdit, zda jde skutečně o pravidlo.
Při státním pohřbu polského prezidenta a jeho manželky byla situace
mimořádně zmatená a s vlajkami bylo několikrát manipulováno, takže se
objevují různě orientované, ať již jde o vlajku prezidentskou nebo státní.
Není tedy možné stanovit, kterému způsobu chtěli dát organizátoři
přednost.

Závěr
Způsob pokládání státní vlajky (či jiné) vlajky na rakev není
jednoznačně mezinárodně ustálen. Převažuje prokazatelně anglosaský
způsob a mnoho států ho má zakotvený v předpisech a příručkách. Ačkoliv
jsme způsob nazvali anglosaským, nedominuje jen v těchto zemích.

14

Při pohřbu Otty Habsburského († 2011) byla použita heraldickým způsobem speciální modifikovaná
černo-žlutá vlajka rakousko-uherská s vyšitým velkým státním znakem bývalého mocnářství, s lemem
tvořeným střídavě bílými, červenými, žlutými a černými trojúhelníčky, směřujícími střídavě dovnitř listu
a ven.
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Objevuje se často i heraldický způsob. Známe i příčný způsob kladení
vlajky, ne vždy však jde o klasické vlajky, ale o speciální funerální přikrývky.
Snažíme-li se na problematiku hledět objektivně, můžeme oba
způsoby pokládat za správné a každý si najde své příznivce a odpůrce.
Objektivně vzato – je možná jedno, jaký ze způsobů zvolíme. Musíme ovšem
se státním vlajkou zacházet důstojně, tj. není možné ji dekorativně řasit,
rozprostírat ji po zemi, přikrývat jinými dekoračními materiály. Jen tak
projevíme významné zesnulé osobě vexilologickým způsobem náležitou
úctu.

DISPLAY OF THE FLAGS DURING THE STATE MOURNING PERIOD AND FUNERAL
CEREMONIES
Another member of the Parliamentary SubSub-Committee for heraldry and vexillology
suggests the controversy in the both expert and nonnon-professional political circles about
the display of national
national and black flags during the funeral of the late President Václav
Havel and the related period of state mourning for him; this polemic was reflected in the
media consequently. He compares the legal stipulation of this aspect in our country with
the customs
customs used abroad. However, the way of display of the national (or any) flag on
the coffin is not sufficiently defined in the Czech regulation at all and/or unambiguously
set on the international level as well. The AngloAnglo-Saxon model of funeral etiquette prevails
prevails
beyond doubt and many states constituted it in their regulations and manuals. The
heraldic way consisting of the display of the flag’s reverses or the putting down the flag
across the coffin appear often, too. The disinterested view means to consider both
models for correct. However, the handling of the national flag has to be dignified in any
case – it is impossible to drape it from decorative reasons, to spread out it on the
ground, or to cover it with other decorative elements.
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ZÁVĚREČNÉ
ZÁVĚREČNÉ SLOVO
SLOVO

Vážený čtenáři!

Jubilejní 5. český národní vexilologický kongres dostal do vínku vše,
co si mohl přát. O místě i termínu jeho konání bylo rozhodnuto již na 4.
kongresu v Přibyslavi před čtyřmi lety, kdy se k jeho uspořádání
prostřednictvím svého ředitele Ing. Jana Vereščáka iniciativně přihlásila
firma LIBEA, s.r.o., z Liberce. Nově zvolený výbor se tedy nemusel
strachovat, zda se mu včas podaří zajistit organizátora; navíc firma LIBEA,
s.r.o., poskytovala záruku, že akce bude uspořádána na patřičně
reprezentativní úrovni a k jeho přípravě tím také získala dostatečně velký
časový prostor. Rovněž naše zahraniční kolegy a přátele, kteří se při
omluvě z neúčasti na 4. kongresu vymlouvali na to, že nenašli volné místo
ve svém kalendáři, aby mohli přijet, jsme mohli s tříletým předstihem
informovat o termínu a místě konání kongresu, na který jsme je následně
pozvali.
Zpráva hlavního organizátora kongresu z úvodu této publikace však
svědčí o tom, že příprava kongresu a jeho materiální zajištění nebyly
v tomto období, kdy prostředky kulturních, vzdělávacích a dalších institucí,
s nimiž se spojil při organizaci kongresu, jsou kráceny a osekávány ze všech
stran, vůbec jednoduché. Jenom díky pochopení úřadu Libereckého kraje a
magistrátu města Liberce se mu nakonec podařilo získat účelově vázaný
grant na tisk tohoto sborníku a prostředky na renovaci a menší opravy
exponátů vexilologické výstavy z fondů Severočeského muzea, aby ji vůbec
bylo možno uspořádat. Aby mohl být nakonec kongres uspořádán na jím
zamýšlené úrovni, aniž by to výrazným navýšením kongresového poplatku
odradilo potencionální zájemce od účasti, musel sáhnout hluboko do
vlastní kapsy. Za tento jeho velkorysý čin jsem mu neskonale vděčen a
upřímně mu děkuji.
O to více jsem na rozpacích, když se podívám na konečnou účast
českých vexilologů na jubilejním kongresu. I když celkový počet účastníků
není špatný, z očekávaných a v řadě případů dokonce i předběžně
přihlášených nových kolegů jich nakonec přijel jen zlomek, zatímco někteří
dlouholetí a pravidelní účastníci se museli omluvit ze zdravotních důvodů.
Také zahraniční účast nebyla tak početná, jak jsme si přáli, i když byla na
reprezentativní úrovni – přijeli vrcholní funkcionáři partnerských
vexilologických společností ze sousedních zemí (Německa a Polska) i
z Ruska, k nimž nás vážou dlouholeté přátelské vztahy a bohatá
spolupráce. Leč pokud nebudeme schopni zajistit drahou tlumočnickou
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službu (a to nebudeme nikdy), aby k nám mohli jezdit na národní kongresy
cizinci ve větším počtu než dosud, pak bude účast záležet především na
zájmu domácích, českých a slovenských vexilologů. Bude-li však zájem členů
o účast chybět, bude třeba se vůbec zamyslet nad smyslem pořádání
takových akcí.
Od nárůstu počtu účastníků z domova i ciziny si totiž slibuji nejen
vyšší efektivnost času, úsilí i nemalých prostředků vložených do přípravy
národních kongresů, ale i vyšší kvalitu a pestrost odborného programu, z
jehož úrovně jsem byl letos poněkud na rozpacích. Prokázala se
oprávněnost požadavku členské schůze nabídnout členství ČVS
pracovníkům odborných vzdělávacích, kulturních, muzejních a archivních
institucí, kteří by mohli svými referáty obohatit i program budoucích
kongresů o nová, neotřelá témata spojená s vexilologickým materiálem. O
to byla větší škoda, že archivář Mgr. Martin Myšička z Mostu a
restaurátorka praporů Bc. Iva Macková z Přibyslavi do Liberce nepřijeli a
jejich referáty byly předneseny v zastoupení; zajímavé diskuse k nim jsme
se museli letos vzdát. Věřím, že na příštím kongresu se s mnoha novými
referenty (třeba jen pro tento účel pozvanými) setkáme již osobně.
Ani tyto kritické úvahy však nemohou pokazit celkový vynikající
dojem z organizačního, materiálního i programového zabezpečení
kongresu, vč. bohatého kulturního a turistického programu mimo
kongresové jednání, perfektní dopravy účastníků mezi muzeem a areálem
střední odborné školy a kvalitního ubytování i stravování v jejích
prostorách. Nejen kolektivu pracovníků školy, ale i odborníkům ze
Severočeského muzea v Liberci, kteří se podíleli na přípravě příkladně
instalované výstavy praporů a vlajek, je třeba ze srdce poděkovat za zdárný
průběh 5. českého národního vexilologického kongresu. Především je však
třeba vyzvednout obětavou práci hlavního organizátora kongresu Ing. Jana
Vereščáka a jeho spolupracovníků z firmy LIBEA, s.r.o., kteří v součinnosti
s tajemníkem výboru ČVS pro kongresovou činnost Ing. Petrem Exnerem a
dalšími spolupořadateli jubilejní kongres zorganizovali a všem účastníkům
kongresu připravili krásný víkend v prostředí důstojném oslav 40. výročí
založení České vexilologické společnosti a atmosféře téměř rodinné.
Vzpomínkou na příjemné chvíle v Liberci je i tento kongresový sborník,
který držíte v ruce a který jeho autoři věnují památce zakladatele a
čestného předsedy České vexilologické společnosti doc. RNDr. Ludvíka
Muchy, CSc. (1927 – 2012).
Jaroslav Martykán
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