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ZPRAVODAJ ČESKÉ VEXILOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ LUDVÍKU MUCHOVI
Před 35 lety, 29. ledna 1972, se po čtyřměsíční práci přípravného výboru sešla
v kulturním středisku tehdejšího Obvodního kulturního domu v Praze 3 ustavující schůze
Vexilologického klubu, dnešní České vexilologické společnosti. Pravděpodobně nikdo ze
zakladatelů tehdy netušil, jakým
rozvojem
česká
vexilologie
v následujících desetiletích projde.
Mezi četnými úkoly, které si tehdy
Vexilologický klub vytýčil, byl
například soupis českých a
slovenských městských vlajek,
publikovaný později po etapách na
stránkách zpravodaje Vexilologie.
Tehdy jsme se mohli věnovat
vlastně jen pouhé evidenci vlajek a
jen málokteré se používaly v praxi.
Dnes
mají
zástupci
České
vexilologické
společnosti
významné slovo v parlamentním
podvýboru
pro
heraldiku a
vexilologii, který doporučuje ke
schválení nové vlajky a znaky
českých obcí (během doby
podvýbor
projednal
stovky
komunálních a regionálních vlajek)
a mohou se jeho prostřednictvím
odborně vyjadřovat i k návrhům zákonů, které se vexilologické problematiky týkají.
Česká vexilologie se stala vskutku živou disciplínou, která není odkázána jen na
zahraniční informace, ale naopak, sama může zahraničním vexilologům nabídnout mnoho
původních informací.
U zrodu České vexilologické společnosti stál před pětatřiceti lety doc. RNDr.
Ludvík Mucha, CSc., člověk, který se záhy tak trochu stal mým vzorem (vzhledem
k tomu, že se moje profesní dráha ubírala zcela jiným směrem než ta jeho, jsem nikdy
nemohl dosáhnout jeho znalostí). V mnohém se stal i mým učitelem - i když mě nikdy
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opravdu neučil přímo jako pedagog - jehož rady, ponaučení, oprávněné výtky i milé
pochvaly rád dodnes přijímám, ať se již týkají vexilologie, zeměpisu, historie, ale někdy i
osobního života. Možná si to ani neuvědomuje, ale naučil mě psát odborné historické
texty, orientovat se v pramenech a literatuře, či hodnotit věrohodnost získaných podkladů
(a to pochopitelně zdaleka ne jen ve vexilologii).
Známe se, i když zpočátku to bylo „jen“ prostřednictvím dopisů, bezmála čtyři
desítky let. Poprvé jsem ho písemně oslovil ještě jako žák základní školy v samém závěru
roku 1968, tedy několik let před vznikem klubu. Během těch mnoha let, co se stýkáme,
vzniklo přátelství, kterého si velmi cením. Poprvé jsem se ale se jménem Ludvík Mucha
setkal mnohem dříve, vlastně aniž bych to tušil, protože mne ještě nezajímaly takové věci,
jakými jsou tiráže v knihách. Mojí první, vpravdě školní, vlajkovou příručkou se totiž
stala malá, ale poměrně silná knížka o rozměru 12 x 16 x 3 cm, nazvaná Celým světem.
Vydaná byla sice už v roce 1958, kdy mi byly pouhé čtyři roky, ale v roce 1965, když
jsem začal nesměle objevovat barevný svět vlajek, jsem si ještě neuvědomoval, že je už
obsahově značně zastaralá. Členem autorského kolektivu, který tuto zeměpisnou příručku
připravil, byl právě i Ludvík Mucha. A tak není divu, že její součástí byla barevná příloha
nazvaná Vlajky států, s poznámkou „Vlajky jsou kresleny podle skutečného poměru délky
k šířce“. Knížku mám dodnes. Je už pochopitelně značně „ohmataná“, vlajkovou přílohu
jsem v pubertě dokonce vytrhl, abych ji měl neustále u sebe, a teprve po mnoha letech
jsem ji ve značně dezolátní podobě vložil zpět do knihy. Z vlajek mě po nesčetném
listování a srovnávání s Kapesním atlasem světa, který jsem později dostal, zaujala
především vlajka Bhútánu, kterou jiné naše publikace ještě dlouho neuváděly. Kromě
toho byla v knížce i černobílá vyobrazení státních znaků a také ukázky poštovních
známek téměř všech tehdejších zemí, včetně závislých území. Není divu. Vždyť kdo zná
Ludvíka Muchu, ví dobře, že je také filatelistou. Ale jeho snahou nebylo vytvořit
rozsáhlou sbírku známek, ve které by byl uložen ohromný majetek. I tady se projevila
především Muchova profese kartografa. Zajímal se především o mapy na známkách.
V roce 1971 se stal společně s Bohuslavem Hlinkou autorem Filatelistického atlasu
známkových zemí, který byl historickým přehledem všech států a zemí, které kdy
vydávaly poštovní známky. Také toto dílo, ačkoliv se vůbec netýkalo vexilologie, se ve
své době stalo důležitou pomůckou i pro mnoho zájemců o vlajky již neexistujících
státních útvarů, protože o nich poskytovalo důležité zeměpisné a historické informace.
Ale vraťme se ještě o několik málo let zpátky. Jestliže v knížce Celým světem jsem
jméno Ludvík Mucha nevnímal, nemohl jsem ho už přehlédnout v časopise Lidé a země
č. 9 z roku 1966, do kterého byla vložena volná barevná příloha s vyobrazením 12 nových
vlajek. Text na str. 421 – 422 měl nadpis „Vlajky zobrazené na příloze“ . Poprvé v životě
jsem se právě tady dozvěděl, že státní vlajky nejsou jen pestrobarevné obrázky, ale že
mají svoji historii, mění se a především, že mají svoji symboliku, něco vyjadřují. Ostatně,
hned za tímto stručným přehledem novinek jsem si přečetl ještě článek Josefa Česáka
„Symbolika státních vlajek“, který tuto problematiku rozvíjel v obecnější rovině. Nebylo
to ale poprvé, kdy se v časopise Lidé a země nové státní vlajky objevily. Já jsem je prvně
- tehdy bez doprovodného textu a bez Muchova jména - zaregistroval v čísle 6 v roce
1965, které přineslo 11 obrázků. Teprve později jsem si po antikvariátech sehnal starší
ročníky tohoto časopisu a zjistil jsem, že už v roce 1961 přineslo č. 4 přehled 19 státních
vlajek nově vzniklých afrických nezávislých států, které v prvním vydání knihy Celým
světem ještě pochopitelně nebyly.
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A proč na počátky České vexilologické společnosti a na své první vexilologické
krůčky vzpomínám? Není to jen 35. výročí založení naší společnosti, ale především právě
Ludvík Mucha, který se narodil 29. června 1927, tedy před neuvěřitelnými 80 lety.
Milý příteli, podruhé si dovoluji na stránkách Vexilologie použít a
opětovat toto ryze osobní oslovení, jímž jste začínal před mnoha lety
svoje dopisy, které jste mi psal. Děkuji Vám, že jste před 35 lety založil
Vexilologický klub, a tak zásadním způsobem ovlivnil život můj i
mých kolegů. Rád bych Vám nejen za sebe, ale za všechny členy
výboru České vexilologické společnosti popřál k osmdesátinám
všechno nejlepší a především to nejcennější, co člověk může mít –
zdraví a s ním úzce spojený elán do další vexilologické práce.
Za všechny české vexilology
Pavel Fojtík
The Czech Vexillological Society commemorates two important jubilees in 2007 – the
35th anniversary of its establishment in 1972 and the 80th birthday of its founder and
Honorary President Dr Ludvík Mucha to whom this issue of our journal is dedicated.
Vice-President of CVS remembers opportunities he met a name of this honoured Czech
vexillologist for the first time more than forty years ago. Mucha´s contributions to
popularization of flags in general public during the 1960s and his part in foundation of
then Vexillological Club in 1972 are also mentioned. Fojtík also professes his personal
affection to Ludvík Mucha who became a moral and professional paragon not only to
himself but to many his friends and colleagues joined at the Czech Vexillological Society.

JOSEPH J. ROSENTHAL ZEMŘEL
V Nesto u San Franciska v USA zemřel 20. 8. 2006 ve věku 95 let proslulý válečný
fotoreportér agentury Associated Press Joe Rosenthal (* 9. 10. 1911 ve Washingtonu).
Jeho jméno proslavil snímek The Iwo Jima Flag
Raising (Vztyčení vlajky na Iwodžimě), k němuž
došlo 23. 2. 1945 na strategicky důležitém a
Japonci houževnatě hájeném pacifickém ostrově.
Rosenthal byl u toho, když šest vojáků americké
námořní pěchoty nahradilo menší praporek na
vrcholu Suribači vlajkou větších rozměrů
upevněnou na šestimetrovém stožáru. Ta byla
zdaleka dobře viditelná a povzbuzovala útočící
Američany k ještě většímu úsilí ostrov dobýt.
Tento dramatický snímek (viz foto na obálce
tohoto čísla Vexilologie) obletěl celý svět a stal
se, alespoň na západní polokouli, nejznámější
fotografií druhé světové války. Rosenthal za něj
byl poctěn prestižní Pulitzerovou cenou a scéna
se už 1. 8. 1945 dostala i na poštovní známku
USA. V roce 1954 byla pak zhmotněna do
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bronzového sousoší, které vytvořil pro Arlingtonský národní hřbitov v zázemí
Washingtonu sochař Felix W. DeWeldon.

Jako filatelista jsem tuto známku dobře znal, a proto jsem se zájmem někdy
o prázdninách roku 1975 poslouchal vyprávění o historii jejího vzniku z rozhlasové
stanice Hlas Ameriky v New Yorku. Ke svému překvapení jsem se tehdy dozvěděl, že
velitel
jednotky,
která
zmiňovanou akci prováděla,
pocházel
z někdejšího
Československa. Byl to seržant
Michael Strank (ve slovenštině
původně Strenk) a narodil se
10. 11. 1919 v rusínské rodině
ve slovenské Jarabině v okrese
Stará Ľubovňa, ale už jako
tříletý se odstěhoval s rodiči do
americké Pennsylvánie. Stal se
pak americkým občanem, byl
povolán do armády a s ní
bojoval
v Tichomoří
proti
Japoncům. Proslulý snímek
však nikdy neviděl, protože
padl už 1. 3. 1945 v dalších
bojích. Nemohl tak splnit ani
přání prezidenta Roosevelta,
aby se mu přišel představit do
Washingtonu. Byl pohřben
nejprve na Iwodžimě, v roce
1949 byly jeho pozůstatky
převezeny na Arlingtonský
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hřbitov.
Začal jsem se o Strankův život více zajímat a postupně jsem se spojil s jeho
příbuznými v pennsylvánském Franklinu a nakonec i s legendárním Joe Rosenthalem.
Jeho dopis uchovávám jako vzácnou památku.
U nás byl tehdy Strank docela neznámý. Napsal jsem proto základní informace do
českého filatelistického zpravodaje Bohemoslovenika (1976), do slovenského
biografického slovníku (1991), do encyklopedie Slovakia and the Slovaks (1994) i do
některých českých a slovenských krajanských časopisů v USA (1996). Také pro ně to
byla novinka. Mých údajů použil i M. Vároš v bratislavském časopisu Život a ve své
knize Putovanie za krajanmi (1995).V jarabinské obrazové galerii je vystaven barevný
obraz s touto scénou zakomponovanou do větší skupiny amerických vojáků, kteří svou
palbou vztyčení vlajky zajišťují.
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Washington 1970.
T. W. Miller: The Iwo Jima Memorial, Arlington 1999.
M. E. Harris: Joe Rosenthal, The Road to Glory. Camera & Darkroom 1994, č. 16, s. 40 –
49.
H. Buel: Uncommon Valor, Common Virtue – Iwo Jima and the Photograph that
Captured America, New York 2006.
E. A. Brennan – E. C. Clarage: Who is who in Pulitzer Prize. Phoenix (USA) 1999, s.498.
Slovenská republika. Cestovný informátor. Cyklo & autoatlas. Martin 2002, s. 142 (heslo
Jarabina).
C. Eastwood: Flags of Our Fathers, Hollywood 2006 – film zpracovaný podle
stejnojmenné knihy.
Zmenšená kopie DeWeldonova sousoší (za ni děkuji Mgr. Jiřímu Eichlerovi).
Internetová encyklopedie Wikipedia (http://en.wikipedia.org./wiki/Joe Rosenthal).

Ludvík Mucha
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Photographer Joe Rosenthal, who won the Pulitzer Prize and international acclaim for
his soul-stirring picture of the World War II flag-raising on Iwo Jima (see the cover of
this issue of Vexilologie), died last August. Less known is the fact that Sergeant Michael
Strank, participant of the famous flag raising on Iwo Jima, was born in Czechoslovakia.
L. Mucha has contacted his relatives and even the photographer who sent him a letter
(shown in this article).

VLAJKA A ZNAK MIKROREGIONU IVANČICKO
Podle zákona o obcích mohou vznikat na území České republiky po vzájemné
dohodě územní mikroregiony. Nejsou chápány jako administrativně vymezené oblasti a
nekopírují tedy oblasti správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ale vystupují jako
malé celky, které usilují o společné propojení záměrů obcí a jejich aktivit v regionu, jehož
zájmy je spojují. Takovým mikroregionem je také Ivančicko. Vznikl v roce 2003 a dnes
sdružuje 3 města (Ivančice, Oslavany, Moravské Bránice) a 8 venkovských obcí (Čučice,
Hlína, Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Nová Ves a Nové Bránice).
Jeho protáhlé území měří 14 050 ha a má 21 510 obyvatel (2005). V čele mikroregionu
stojí správní výbor vedený předsedou.
Mikroregion má
také své symboly. Jeho
vlajku
tvoří
zelené
obdélníkové pole (1:2),
v jehož středu je symbol
mikroregionu. Je to
tmavomodré
kruhové
pole a v jeho dolní části
další, světlemodrý kruh,
nesoucí
figury
ivančického znaku – tři
žluté vinařské nádoby
uspořádané do vidlice.
Nad tímto polem je do
kruhového oblouku seřazeno devět bílých čtyřcípých hvězd v pěti velikostech:
symbolizují původních devět zakládajících obcí.
Ivančický mikroregion má také svůj symbol (nikoliv znak v pravém smyslu slova).
Ten obsahově odpovídá emblému na vlajce, není však
kruhový, nýbrž eliptický a v opisu má v zeleném eliptickém
lemu text MĚSTO MIKROREGIONU IVANČICKO
(případně
OBEC
MIKROREGIONU
IVANČICKO).Umisťuje se na úřední budovu, případně jako
silniční tabule u vjezdu do příslušného města či obce.
Lit.: Bohumil Smutný: Mikroregion Ivančicko a jeho
činnost v roce 2005. Ivančický zpravodaj, 43, 2005, č. 12, s.
12-17.
lm
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VEXILOLOGICKÁ LITERATURA
Vlajky. Knížka se samolepkami. Z anglického originálu Flags přeložil Lumír Mikulka.
Čestlice: Rebo Productions, 2006. Cena brož. CZK 99,-. ISBN 80-7234-616-4. Vytištěno
v Číně.
Víte, co je to vexiologie? Nejde o překlep autora tohoto posudku, toto slovo hned na
začátku knížky skutečně čteme. A hned se dozvíme, že „tímto důstojným vědeckým
názvem bývá označováno studium a sbírání informací o vlajkách“.
Velmi kvalitně vytištěná brožura obsahuje vyobrazení „více než 200“ barevných vlajek
států světa. Na každé stránce však najdeme jeden nebo více obrázků vlajek pouze
černobílých a úkolem dětského uživatele této publikace je najít v příloze samolepku
s chybějící barevnou vlajkou, která se na toto místo nalepí. Vlajkových samolepek je 44.
Orientaci v knížce poskytují i jednoduché barevné politické mapy. Každému státu a jeho
vlajce je věnováno několik řádek textu v rozsahu zhruba 10-30 slov, přičemž na popis
vlajky připadá zpravidla méně než polovina rozsahu. Tak o vlajce České republiky čteme:
„Stát v srdci Evropy sestává z Čech, Moravy a Slezska. Vlajka je totožná s původní
československou vlajkou.“ O Dánsku se říká, že „leží na Jutském poloostrově. Kříž na
vlajce není usazen na střed“. U německé vlajky zjistíme, že „byla v minulosti mnohokrát
zrušena a znovu zavedena“. Knížka je doporučena pro děti od tří let, takže lapidárnost
stručné informace by byla na místě, kdyby ovšem byla konkrétnější a kdyby tříleté děti už
uměly číst.
Možná že se čtenář této zprávy pozastaví nad tím, že se náš odborný zpravodaj takovou
publikací vůbec zabývá. Jsem však toho názoru, že všechny české vexilologické
publikace by měly být v našem časopise registrovány a zhodnoceny, vždyť jsou to
vexilologická bohemika a kdo jiný by o nich měl vědět než čeští vexilologové.
lm
Peníze světa
Pod tímto názvem vydává od r. 2006 svůj měsíčník náš výměnný partner Evropská
numizmatická knihovna (ENK – ing. Evžen Škňouřil). Předchůdcem uvedeného
zpravodaje byl v letech 2001-2005 obdobný časopis Svět bankovek, který vycházel
nákladem České sekce Mezinárodní společnosti pro bankovky. Ten dosáhl celkem 60
sešitů. Nový měsíčník si všímá vedle bankovek také mincí; obojí tato platidla jsou leckdy
pro vexilologa pramenným materiálem, poněvadž často obsahují vyobrazení vlajek a
praporů nebo státních znaků. V neposlední řadě zde můžeme zjišťovat nebo ověřovat i
správné znění oficiálního názvu emitujícího státu.
Nový vydavatel má statut občanského sdružení a disponuje také numizmatickou
knihovnou. Organizuje též aukce, výstavy (zejména v Náprstkově muzeu, kde se
připravuje první stálá expozice Peníze světa), vydává katalogy a zprostředkuje svým
členům (jichž je kolem 200) získávání sběratelského materiálu a novinkovou službu. Naše
vzájemná spolupráce se odrazila i v přípravě zvláštního vydání Světa bankovek (září-říjen
2004), které obsahuje černobílé pérovky státních a regionálních znaků z celého světa na
tzv. numizmatických popisných kupónech. Revizi kreseb a potřebné doplňky provedl člen
naší společnosti R. Klimeš.
lm
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RŮZNÉ
PŘEHLED MĚST, OBCÍ A VOJENSKÝCH ÚJEZDŮ, KTERÝM
BYLA UDĚLENA VLAJKA V ROCE 2006
V roce 2006 uplynulo patnáct let od udělení první nové vlajky obci České republiky na
základě zákona o obcích (obecní zřízení). Novinkou v tomto zákoně bylo, že právo na své
symboly získaly i obce a nejen města, jak tomu bylo dříve. Od té doby byly nové symboly
uděleny již více jak třem tisícům měst a obcí a také existuje přesný soupis měst a obcí,
které nově získaly svůj znak či vlajku. Města však mohla používat znak a vlajku již dříve,
některá města měla historické prapory, jiná je zavedla vlastním právním aktem, jinde
vlajky vznikly při příležitosti nějaké akce pořádané ve městě nebo při přípravě oslav
výročí založení, či povýšení obce na město. Neexistoval však žádný ucelený soupis
městských vlajek. Tohoto úkolu se ujal v polovině sedmdesátých let minulého století
zakladatel a tehdejší předseda Vexilologického kubu (nyní čestný předseda České
vexilologické společnosti) doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., kterému je věnováno toto
číslo Vexilologie. Na základě pečlivé badatelské práce v archivech a rozsáhlé dotazníkové
akce publikoval sérii článků ve zpravodaji Vexilologie (první spolu s kolegou Břetislavem
Maškem) na téma vlajek a praporů československých měst. V úvodním článku (Vexilologie
č. 28, červenec 1978) uvádí vedle soupisu 150 československých městských vlajek od Aše
po Žlutice, doplněného jejich černobílými vyobrazeními v jednotném poměru stran 2:3,
nástin historie městských vlajek na území Československa. Druhý článek (dvojčíslo
Vexilologie č. 32-33, květen 1979) přináší popisy vlajek uvedených v prvním článku,
doplněné o další podrobnosti k jednotlivým vlajkám s uvedením informačních zdrojů. Ve
speciální části se zde také věnuje vlajkám pražských měst. Závěrečná část (Vexilologie
č. 37, duben 1980) obsahuje opravy a doplňky získané na základě dalšího šetření a reakcí
čtenářů. Tento obsáhlý soupis slouží dodnes jako základní zdroj informací o městských
vlajkách v České republice - podobně jako pro městské znaky slouží Čarkova kniha
Městské znaky v českých zemích - parlamentnímu podvýboru pro heraldiku a vexilologii.
V roce 2006 byla z důvodu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a
následujícímu dlouhému období, než byl ustaven parlamentní podvýbor, vydána pouze tři
rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Všechna spadají
do 4. volebního období. Bylo jimi uděleno 131 znaků a 145 vlajek celkem 146 obcím,
vojenským újezdům a městům (z toho tři vlajky vojenským újezdům a pět vlajek
městům).
Seznam měst (psána tučně), vojenských újezdů (psána podtrženě) a obcí, jimž byly v roce
2006 uděleny vlajky, je podán v následujícím přehledu (v závorce je uvedena zkratka
okresu):
Rozhodnutí č. 65 ze 17. února 2006
Nová Ves (CB), Nový Kostel (CH), Nechvalín (HO), Janov nad Nisou (JN), Předenice
(PJ), Pěnčín (JN), Lesonice (ZN), Soběnov (CK), Ždírec (CL), Rohozec (BL), Kájov
(CK), Třeština (SU), Němčice (UO), Dušníky (LT), Horka u Staré Paky (SM),
Koválovice-Osíčany (PV), Příšov (PS), Nemyslovice (MB), Hostětín (UH), Ivaň (PV),
Šonov (NA), Chlum (BN), Vrbice (LT), Olovnice (KD), Kněževes (PZ), Dobřejovice
(PH), Suchohrdly (ZN), Vlasatice (BV), Bezdružice (TA), Tišnov (BO), Čejov (PE),
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Hněvnice (PS), Vrbice (JC), Dubenec (PB), Strážné (TU), Broumov (TA), Holubice (PZ),
Rozsochy (ZR), Nechvalice (PB), Kravaře (CL), Modlíkov (HB), Chudenice (KT),
Nelahozeves (ME), Velká Chyška (PE), Pohorská Ves (CK), Pucov (TR), Smolotely
(PB), Přepeře (SM), Jílovice (CB), Hrušky (VY), Přestanov (UL), Česká Čermná (NA),
Lažany (BL), Dolní Krupá (HB), Nemojany (VY), Vitiněves (JC), Svojek (SM), České
Heřmanice (UO), Chlumec nad Cidlinou (HK)
Rozhodnutí č. 66 ze 17. února 2006
Nalžovice (PB), Štichovice (PS), Horní Lukavice (PJ), Miroslavské Knínice (ZN)
Rozhodnutí č. 70 z 11. května 2006
Vícenice u Náměště nad Oslavou (TR), Radíkov (PR), Bílý Potok (LB), Staré Místo (JC),
Otinoves (PV), Horní Kozolupy (TA), Střížovice (PJ), Bílence (CV), Lipová (PR),
Třebenice (TR), Doubek (PH), Stará Ves (PR), Milotice nad Bečvou (PR), Buková (PJ),
Horní Dvořiště (CK), Nemojov (TU), Křešice (LT), Pištín (CB), Narysov (PB), Šumná
(ZN), Krouna (CR), Maleč (HB), Jeřišno (HB), Dolní Dunajovice (BV), Chlum (PJ),
Dolní Třebonín (CK), Čistá (MB), Vroutek (LN), Řípec (TA), Černčice (NA), Neslovice
(BO), Předotice (PI), Novosedlice (TP), Tučapy (TA), Červené Janovice (KH), Číměř
(TR), Úvaly (PH), Nedakonice (UH), Klamoš (HK), Ocmanice (TR), Sopotnice (UO),
Bítov (ZN), Zbýšov (BO), Krásná Hora (HB), Županovice (PB), Skoronice (HO),
Městečko Trnávka (SY), Studánka (TA), Chvalkovice (NA), Živanice (PA), Oplany
(KO), Hošťálkovy (BR), Nové Syrovice (TR), Banín (SY), Zádub – Závišín (CH), Drásov
(PB), Komárovice (TR), Býkov – Láryšov (BR), Jívová (OL), Budíkov (PE), Stříbrné
Hory (HB), Svojanov (SY), Chodská Lhota (DO), Vochov (PS), Křižanovice (CR), Malé
Svatoňovice (TU), Dolní Bousov (MB), Obříství (ME), Vísky (RO), Kaňovice (FM),
Moravské Málkovice (VY), Heroltice (BO), Čestice (ST), Kolešovice (RA), Dnešice
(PJ), Řepice (ST), Hradiště (KV), Brdy (PB), Boletice (CK), Zahrádky (CL), Kounov
(RK), Diváky (BV)
Černobílá a barevná vyobrazení vlajek s jejich oficiálními popisy byla publikována v další
části Vexilologického lexikonu – Vlajky obcí ČR (2006), který vyšel v únoru 2007.
Petr Exner
Publikace obsahuje i přehledné tabulky a krátké anglické resumé.

BIBLIOGRAFIE VEXILOLOGICKÝCH PRACÍ LUDVÍKA
MUCHY
1958
[Opatření předloh pro kresby státních vlajek]. Celým světem : Zeměpisné a politické přehledy
všech zemí světa / Zprac. Karel Kuchař ad. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1958. 524, [3] s.
1963
[Opatření předloh pro kresby státních vlajek]. Svět slovem - obrazem - mapou / Zprac.
[kol.]. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1963. 123, [1] s.
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1966
[Opatření předloh pro kresby státních vlajek]. Celým světem : Zeměpisné a polit. přehledy všech
států a zemí světa / Zprac. Jaromír Janka ad. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1966. 461, [3] s.
Vlajky zobrazené na příloze. Lidé a země. - Roč. 15, č. 9 (1966), s. 421-422.
1969
Nové státní vlajky od r. 1966. Lidé a země. - Roč. 18, č. 5 (1969), s. 240.
1971
Nové státní vlajky. Lidé a země. - Roč. 20, č. 5 (1971), s. 214-215.
Vlajky na známkách. Filatelie. – Roč. 21, č. 19 (1971), s. 595.
1972
Znáte žižkovskou vlajku? Zpravodaj KPŽ č. 8 (leden 1972), s.2.
Prague : the flag of the Czechoslovak capital Prague and the flags of 18 Prague towns.
The flag bulletin. - Vol. 11, No. 2 (spring 1972), s. 245-249.
[Různé] (Vexilologie pravopisně, O Vexilologickém klubu, Vexilologické zajímavosti, Kde koupíte prapory?, Vlajka terezínského ghetta?) Vexilologie č. 1-3 (leden-srpen 1972), s. 2, 11,15, 18.
Nové vlajky (Kambodža, Bangladéš, Bulharsko, Omán, Bahrajn, Papua-Nová Guinea,
Katar, Bhútán, Spojené arabské emiráty, Zaire) Vexilologie č. 1-3 (leden-srpen 1972), s.
9-10, 12, 16-17, (101).
Dotazy, odpovědi. (Anguilla) Vexilologie č. 1-3 (leden-srpen 1972), s. 12.
Náš vexilologický klub. Vexilologie č. 1-3 (leden-srpen 1972), s. 13-14.
Nové státní vlajky. Lidé a země. - Roč. 21, č. 8 (1972), s. 381-382.
Znaky a vlajky evropských států. Lidé a země. - Roč. 21, č. 9 (1972), s. 420-421, č. 10 (1972),
s. 474-475, č. 11 (1972), s. 522-524, č. 12 (1972), s. 572-573.
Zajímavosti na známkách [vlajka Papuy a N. Guineje]. Lidé a země. - Roč. 21, č. 9
(1972), s. 422-423.
Nové vlajky. (Šrí Lanka, Katar a Bhútán) Vexilologie č. 4 (prosinec 1972), s. 23, 25.
1973
Znaky a vlajky evropských států. Lidé a země. - Roč. 22, č. 1 (1973), s. 41, č. 2 (1973), s.
90-91, č. 3 (1973), s. 141, č. 4 (1973), s. 183-184, č. 5 (1973), s. 204-205, č. 6 (1973), s.
252-253, č. 7 (1973), s. 330-331, č. 8 (1973), s. 378-379, č. 9 (1973), s. 426-427, č. 10
(1973), s. 475-476, č. 11 (1973), s. 520-521, č. 12 (1973), s. 570.
[Různé] (Chyba na známce s československým praporem). Vexilologie č. 5 (duben 1973), s. 33.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 5 (duben 1973), s. 33-34.
[Různé] (Vexilologická celina československé pošty). Vexilologie č. 6 (červen 1973), s. 45.
1974
Znaky a vlajky evropských států. Lidé a země. - Roč. 23, č. 1 (1974), s. 42-44.
Nové vlajky. (Guinea-Bissau) Vexilologie č. 9-10 (leden 1974), s. 97-98.
Nové vlajky. (Bahamy, Grenada, Cookovy ostrovy) Vexilologie č. 11 (duben 1974), s. 97-98.
Státní znaky (Nauru, Grenada) Vexilologie č. 11 (duben 1974), s. 109-110.
Nové státní vlajky. Lidé a země. - Roč. 23, č. 6 (1974), s. 283.
Vlajky švýcarských kantonů. Lidé a země. - Roč. 23, č. 9 (1974), s. 424-425, č. 10 (1974),
s. 472-473, č. 11 (1974), s. 486.
Vlajky portugalských zámořských provincií. Vexilologie č. 13 (listopad 1974), s. 140-141.
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Ještě ke znaku Čadu. Vexilologie č. 13 (listopad 1974), s. 142.
1975
Vlajky a znaky zemí světa. 1. vyd. Praha: Kartografie, 1975. 181 s., il.
[Nové vlajky] (Cookovy ostrovy). Vexilologie č. 15 (duben 1975), s. 178.
Státní symboly nezávislého Surinamu /s Jaroslavem Martykánem. Vexilologie č. 17
(prosinec 1975), s. 214-215.
1976
Strank, Michael. Bohemoslovenika. – Sv. 8, č. 1 (51), s. 13.
Nové vlajky. (Saúdská Arábie) Vexilologie č. 18 (březen 1976), s. 233-234.
Nové státní znaky (Malta, Řecko) Vexilologie č. 18 (březen 1976), s. 240.
Nové a změněné státní vlajky. Lidé a země. - Roč. 25, č. 4 (1976), s. 188-189.
Nové státní vlajky II. Lidé a země. - Roč. 25, č. 5 (1976), s. 236.
Strank, Michael / s L. Brendlem a J. Česákem. Bohemoslovenika. – Sv. 8, č. 5 (55), s. 83.
Vlajky států USA. Lidé a země. - Roč. 25, č. 6 (1976), s. 284-285, č. 7 (1976), s. 331-332, č. 8
(1976), s. 378-379, č. 9 (1976), s. 426-428, č. 10 (1976), s. 475-476, č. 11 (1976), s. 523-524.
K jubilejní dvacítce. Vexilologie č. 20 (září 1976), s. 263-264.
Nové státní znaky (Transkei, Malta, Benin, Vietnam) Vexilologie č. 20 (září 1976), s. 280-282.
Nové státní znaky (Guinea-Bissau, Seychely) Vexilologie č. 21 (listopad 1976), s. 296, 298.
Vlajky závislých území USA. Lidé a země. - Roč. 25, č. 12 (1976), s. 568.
1977
Vlajky a znaky celého světa / s Josefem Šubrtem. 1. vyd. Praha: Albatros, 1977. 183 s.
Nové státní znaky (Vietnam) Vexilologie č. 22 (únor 1977), s. 311.
Spojené arabské emiráty a vývoj vlajek na jejich území /s Pavlem Fojtíkem. Vexilologie č.
23 (květen 1977), s. 315-324.
Nové vlajky ve světě. Lidé a země. - Roč. 26, č. 6 (1977), s. 284-285.
Nové vlajky. (Severní Mariany, Niue) Vexilologie č. 24 (červenec 1977), s. 358-359.
Nové znaky zemí světa / s Jaroslavem Martykánem. Lidé a země. - Roč. 26, č. 7 (1977), s.
330-331, č. 8 (1977), s. 379-380.
Nové vlajky. (Tuvalu) Vexilologie č. 25 (říjen 1977), s. 386-387.
Nové státní znaky (Džibuti, Mosambik, Guatemala, Srí Lanka, Zair, Bolívie) Vexilologie
č. 25 (říjen 1977), s. 388-391.
Vlajka veslařského klubu Blesk. Vexilologie č. 25 (říjen 1977), s. 393.
Poznámky (Džibuti). Vexilologie č. 25 (říjen 1977), s. 394.
1978
Vlajky [a] znaky zemí světa. 2., aktualizované vyd. Praha: Kartografie, 1978. 187 s., il.
Nové vlajky ve světě. Lidé a země. - Roč. 27, č. 6 (1978), s. 280-281.
Vlajky a prapory československých měst / s Břetislavem Maškem. Vexilologie č. 28
(červenec 1978), s. 439-454.
Nové státní znaky (Šalomounovy ostrovy) Vexilologie č. 29 (říjen 1978), s. 464-465.
Vlajky a prapory československých měst / s Břetislavem Maškem. Vexilologie č. 29 (říjen
1978), s. 469, 472.
Vlajky a znaky členských států Malajsijské federace. Lidé a země. - Roč. 27, č. 11 (1978),
s. 519-520, č. 12 (1978), s. 564-565.
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1979
Klíč k našim městům /s Karlem Liškou. 1. vyd. Praha: Práce, 1979. 252 s., 39 s. bar. příl.
Nové státní znaky. Lidé a země. - Roč. 28, č. 1 (1979), s. 43-44.
Nové vlajky. (Tuvalu) Vexilologie č. 31 (únor 1979), s. 518-519.
Vlajky a znaky členských států Australského svazu. Lidé a země. - Roč. 28, č. 4 (1979), s.
188-189, č. 5 (1979), s. 237-238.
Vlajky a prapory československých měst. Vexilologie č. 32-33 (květen 1979), s. 523-554.
Nové vlajky a znaky. Lidé a země. - Roč. 28, č. 6 (1979), s. 283-285.
Nové vlajky. (Jura, Rovníková Guinea) Vexilologie č. 34 (červenec 1979), s. 558.
Nové státní znaky (Malajsie, Kamerun, Seychely) Vexilologie č. 34 (červenec 1979), s.
561, 567.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 34 (červenec 1979), s. 563-566.
K soupisu našich městských vlajek a praporů. Vexilologie č. 34 (červenec 1979), s. 574.
Vlajky a znaky spolkových zemí Rakouské republiky. Lidé a země. - Roč. 28, č. 7 (1979),
s. 326-327, č. 8, s. 380-381.
Vlajky a znaky Spojených arabských emirátů / s Pavlem Fojtíkem. Lidé a země. - Roč. 28,
č. 9 (1979), s. 427-428, č. 10, s. 477-478.
Náš vexilologický klub / s Jaroslavem Martykánem. Vexilologie č. 35 (říjen 1979), s. 603-605, 608.
Přírůstky vexilologické literatury v brněnské Univerzitní knihovně. Vexilologie č. 35
(říjen 1979), s. 610.
1980
Jaroslav Kursa a Jaroslav Jareš - dva autoři návrhu československé vlajky. Vexilologie č.
36 (únor 1980), s. 612-621.
Poznámka. Vexilologie č. 36 (únor 1980), s. 638.
Vlajky a prapory československých měst : Opravy a doplňky. Vexilologie č. 37 (duben
1980), s. 651-656, kresby na s. 666.
Nové vlajky. (Srí Lanka, Etiopie, Afghánistán) Vexilologie č. 37 (duben 1980), s. 663-664.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 37 (duben 1980), s. 672-673.
Nové vlajky a znaky. Lidé a země. - Roč. 29, č. 6 (1980), s. 283-285, č. 7 (1980), s. 331-332.
Český olympijský prapor. Vexilologie č. 38 (červenec 1980), s. 675-681.
Olympijské hry a vexilologie. Vexilologie č. 38 (červenec 1980), s. 682-683.
Nové vlajky (Zimbabwe, Vanuatu, Palauské ostrovy) Vexilologie č. 38 (červenec 1980), s. 693-694.
Nové státní znaky (Vanuatu). Vexilologie č. 38 (červenec 1980), s. 696.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 38 (červenec 1980), s. 700, 701.
Vlajky a prapory československých měst (Druhá etapa soupisu). Vexilologie č. 39 (říjen
1980) s. 709-717.
Nové vlajky (Palauské ostrovy, Komory). Vexilologie č. 39 (říjen 1980) s. 718.
Nové státní znaky (Španělsko). Vexilologie č. 39 (říjen 1980) s. 719, 721.
Nové vlajky a znaky zemí světa. Lidé a země. - Roč. 29, č. 12 (1980), s. 567-568.
1981
Diggerská republika. Vexilologie č. 41 (únor 1981) s. 783, 785.
Nové vlajky (Vanuatu, Madeira, Spojené arabské emiráty). Vexilologie č. 42 (květen
1981) s. 802.
Nové státní znaky (Madeira, Komory). Vexilologie č. 42 (květen 1981) s. 807.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 42 (květen 1981) s. 811.
Vexilologie v československé televizi. Vexilologie č. 42 (květen 1981) s. 813.
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Nové vlajky a znaky. Lidé a země. - Roč. 30, č. 7 (1981), s. 332-333.
Vexilologická asociace Srí Lanky. Vexilologie č. 43 (srpen 1981) s. 841-842.
Nové vlajky (Yap). Vexilologie č. 44 (prosinec 1981) s. 861.
1982
K desetiletí klubu. Vexilologie č. 45 (únor 1982) s. 871-872.
Nové vlajky (Belize, Yap). Vexilologie č. 47 (červen 1982) s. 948-949.
Nové vlajky a znaky I. Lidé a země. - Roč. 31, č. 8 (1982), s. 377-378.
Nové vlajky a znaky II. Lidé a země. - Roč. 31, č. 9 (1982), s. 426-427.
1983
Nové vlajky (Kosrae). Vexilologie č. 51 (červen 1983) s. 1084-1085.
Nové vlajky a znaky ve světě I. Lidé a země. - Roč. 32, č. 8 (1983), s. 375-376.
Nové vlajky a znaky ve světě II. Lidé a země. - Roč. 32, č. 9 (1983), s. 426-427.
Nové vlajky (Mosambik, Světové shromáždění za mír a život, proti jaderné válce).
Vexilologie č. 52 (listopad 1983) s. 1101-1103.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 52 (listopad 1983) s. 1106.
1984
Nové vlajky (Sv. Kryštof-Nevis, Severní Kypr). Vexilologie č. 54 (červen 1984) s. 1133-1134.
Nové vlajky (Brunej, Mosambik, Australská vexilologická společnost, Irská vexilologická
společnost). Vexilologie č. 55 (září 1984) s. 1142-1143, 1146.
Nové státní znaky (Malajsie). Vexilologie č. 55 (září 1984) s. 1143-1144.
Nové vlajky (Burkina Faso). Vexilologie č. 56 (prosinec 1984) s. 1156.
Nové vlajky a znaky ve světě. Lidé a země. - Roč. 33, č. 12 (1984), s. 568-569, 572.
1985
The Orbis encyclopedia of flags & coats of arms / [v redakci Williama G. Cramptona]. 1st ed. London: Orbis, 1985. 220 s., il. ISBN 0-85613-645-X [v USA tuto knihu vydalo
nakladatelství Crescent Books v New Yorku pod názvem Webster's concise encyclopedia
of flags & coats of arms - ISBN 0-517-49951-7]
Vlajka střediska lodní dopravy na Vranovské přehradě. Vexilologie č. 57 (březen 1985), s. 1175.
Nové vlajky (Kwandebele, Francouzská Polynésie). Vexilologie č. 58 (červenec 1985) s.
1186-1188.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 59 (říjen 1985) s. 1202.
Znaky a vlajky jihoafrických bantustanů. In: Afrika – Holice 1985 : sborník sympozií
v Holicích 1981 a 1983. Holice: Kult. dům – Památník Emila Holuba, 1985, s. 13-22.
1986
Nové vlajky a znaky ve světě. Lidé a země. - Roč. 35, č. 1 (1986), s. 47-48.
Nové vlajky (Svatý Vincenc a Grenadiny, Haiti, Svatý Kryštof a Nevis). Vexilologie č. 62
(červen 1986) s. 1253-1254.
1987
Flags & coats of arms. 1. angl. vyd. Praha: Geodetický a kartografický podnik, 1987.
220 s., il. [identické vydání s The Orbis encyclopedia of flags & coats of arms z r. 1985]
Vlajky a znaky zemí světa. 3. přeprac. vyd.. Praha: Geodetický a kartografický podnik,
1987. 215 s., il.
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Nové vlajky (Omán). Vexilologie č. 65 (březen 1987), s. 1289.
Nové vlajky a znaky. Lidé a země. - Roč. 36, č. 7 (1987), s. 329-331.
Nové znaky (Venezuela). Vexilologie č. 65 (březen 1987), s. 1290.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 67 (říjen 1987), s. 1321.
Náš vexilologický klub. Vexilologie č. 67 (říjen 1987), s. 1322.
Nové vlajky (13. mezinárodní vexilologický kongres). Vexilologie č. 68 (prosinec 1987), s. 1333.
1988
Nové vlajky (Vánoční ostrov). Vexilologie č. 70 (červenec 1988), s. 1366-1367.
Nové znaky (Pahang). Vexilologie č. 70 (červenec 1988), s. 1368-1369.
1989
Nové státní znaky a vlajky. Lidé a země. - Roč. 38, č. 2 (1989), s. 95-96.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 75 (říjen 1989), s. 1473-1474.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 76 (prosinec 1989), s. 1501.
Vlajková série známek OSN. Vexilologie č. 76 (prosinec 1989), s. 1502.
1990
Organizace sovětských vexilologů. Vexilologie č. 77 (únor 1990), s. 1518.
Nové státní znaky a vlajky. Lidé a země. - Roč. 39, č. 3 (1990), s. 143-144.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 78 (květen 1990) s. 1533-1534.
Co najdeme v časopise Lidé a země? Vexilologie č. 78 (květen 1990) s. 1537-1538.
Státní symboly. Lidé a země. - Roč. 39, č. 8 (1990), s. 384.
Nové vlajky (Severní Mariany, Britské indickooceánské teritorium). Vexilologie č. 79
(září 1990), s. 1557-1558.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 79 (září 1990), s. 1559-1561.
Vexilologický klub poctěn pamětní plaketou KSK. Vexilologie č. 79 (září 1990), s. 1561.
Naše nové státní znaky v prodejnách. Vexilologie č. 79 (září 1990), s. 1562.
Renesance městských vlajek? Vexilologie č. 79 (září 1990), s. 1564.
Vexilologie. Onomastický zpravodaj, 31, 1990, s. 198-199.
1991
Návrhy vlajek našich národních republik od našich čtenářů. Vexilologie č. 81 (duben
1991), s. 1601-1602.
Nové vlajky (Britské indickooceánské teritorium, Rusko). Vexilologie č. 82 (srpen 1991),
s. 1620-1621.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 82 (srpen 1991), s. 1624-1625.
Nové vlajky (Kambodža, Etiopie, Jižní Osetie, Belize). Vexilologie č. 83 (listopad 1991),
s. 1635, 1637, 1641.
1992
Nové vlajky (Severní Mariany). Vexilologie č. 84 (únor 1992), s. 1653.
Ing. Josef Česák sedmdesátníkem. Vexilologie č. 84 (únor 1992), s. 1657.
Nové znaky (Moldávie). Vexilologie č. 85 (květen 1992), s. 1672.
Nové vlajky (Dominika, Kuala Lumpur, Srbsko). Vexilologie č. 86 (září 1992), s. 1684,
1686, 1689.
Ing. Zdenko G. Alexy sedmdesátiletý. Vexilologie č. 86 (září 1992), s. 1693.
Nové vlajky ve světě. Lidé a země. - Roč. 41, č. 10 (1992), s. 636-637.
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Nové vlajky (Makedonie). Vexilologie č. 87 (prosinec 1992), s. 1710.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 87 (prosinec 1992), s. 1713.
Různé (Lidé a země). Vexilologie č. 87 (prosinec 1992), s. 1713-1714.
Nové vlajky ve světě. Lidé a země. - Roč. 41, č. 12 (1992), s. 756-758.
Strank (Strenk), Michael. In: Slovenský biografický slovník : od roku 833 do roku 1990.
Sv. 5. Martin: Matica slovenská 1992, s. 361.
1993
Vlajky ze všech stran. Magazín Dnes. 3.4. 1993, s. 49 (Česká republika, Slovensko), 7.5.
1993, s. 49 (Makedonie), 5.6. 1993, s. 49, (Kapverdy), 3.7. 1993, s. 22 (Bosna a
Hercegovina), 7.8. 1993, s. 23 (Rusko), 4. 9. 1993, s. 49 (Afghánistán).
Nové vlajky (Amapá, Tocantins). Vexilologie č. 88 (květen 1993), s. 1720-1721, 1722.
Heslo vexilologie v české encyklopedii. Vexilologie č. 88 (květen 1993), s. 1730.
Vlajky republik někdejšího Sovětského svazu. Lidé a země. - Roč. 42, č. 6 (1993), s. 375-377.
Nové vlajky (Rumunsko). Vexilologie č. 89 (listopad 1993), s. 1738-1739.
Nové vlajky (Eritrea, Kambodža). Vexilologie č. 90 (prosinec 1993), s. 1753-1755.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 90 (prosinec 1993), s. 1762-1764.
Různé (Ukrajinská heraldická společnost, Genealogicko-heraldický hlas, Orlice, Za
Karlem Liškou). Vexilologie č. 90 (prosinec 1993), s. 1764-1765.
Nové vlajky ve světě. Lidé a země. - Roč. 42, č. 12 (1993), s. 754-756.
[Vexilologická hesla] In: Slovník cizích slov. Praha: Encyklopedický dům, 1993.
[Vexilologická hesla] In: Encyklopedický slovník. Praha: Encyklopedický dům, 1993.
1994
Nové vlajky ve světě. Lidé a země. - Roč. 43, č. 3 (1994), s. 183.
Nové vlajky (Jižní Afrika). Vexilologie č. 91 (červen 1994), s. 1777-1778.
Heraldická kancelář. Vexilologie č. 91 (červen 1994), s.1781.
Ivančický městský prapor. Ivančický zpravodaj. – Roč. 23, (červenec- srpen 1994), s.7-8.
Nové vlajky (Kambodža). Vexilologie č. 94 (prosinec 1994), s. 1825-1826.
Různé (Symboly české nezávislosti). Vexilologie č. 94 (prosinec 1994), s. 1833-1834.
Vexilologický klub v Praze. Genealogicko-heraldický hlas.- Roč. 4, č. 2 (1994), s. 36-37.
Strank, Michael. In: Slovakia and the Slovaks : a concise encyclopedia. Bratislava:
GOLDPRESS, 1994, s. 623.
[Rubrika Vlajky a znaky]. Český deník. 19.10.1994, s. 10 (Ivančice), 14.12.1994, s. 10
(Pec pod Sněžkou), 21.12. 1994, s.10 (Kambodža).
1995
[Rubrika Vlajky a znaky]. Český týdeník. 13.-16.1.1995, s. 13 (Havířov), 24.-27.2.1995, s.
13 (Nivnice).
Různé (Jan Miller zemřel). Vexilologie č. 96 (červen 1995), s.1865.
[Vexilologická hesla] In: Ilustrovaná encyklopedie. Praha: Encyklopedický dům, 1995. 3 sv.
1996
Nové vlajky (Omán, Komory, Cookovy ostrovy). Vexilologie č. 99 (březen 1996), s.
1906-1907.
Různé (Středisko vexilologických informací, Tibetská vlajka na radnici městského
obvodu Praha 3). Vexilologie č. 99 (březen 1996), s. 1913-1914.
Michael Strank remembered. Jednota (The Union, Ohio). – Vol. 105, No. 5486.
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Jak to tehdy začalo. Vexilologie č. 100 (květen 1996), s. 1915-1917.
Prapory obcí a městských obcí v České republice v roce 1995 / s Pavlem Fojtíkem.
Vexilokontakt č. 6 (příloha Vexilologie č. 100), s. 1-4.
American soldier of Slovak descent helped raise flag on Iwo Jima. American Sokol
(Berwyn, Illinois). Vol. CXVIII, No. IV (June 1996), s. 1 a 3.
Memorial Day memory. The CSA journal. Vol. 106, No. 6 (May 1996), s. 11.
Memorial Day 1996. War times memories. Posel (Czech Catolic Union). Vol. LXXIII,
No. 3 (May-June 1996), s.6.
Slovak Michael Strank is remembered. Zornicka (Morning Star). Vol. 53, No. 666 (June
1996), s.8.
Oromské prapory. In: Sborník přednášek z 1. českého národního vexilologického
kongresu. Hradec Králové: SVI, 1996, s. 59-61.
1. český národní vexilologický kongres. In: Sborník přednášek z 1. českého národního
vexilologického kongresu. Hradec Králové: SVI, 1996, s. 91-92. [Přetištěno ve
Vexilologie č. 101 (listopad 1996), s. 1935-1936.]
Různé (Das Flaggenkabinett informiert…, Sedmdesát pět let ing. Josefa Česáka).
Vexilologie č. 101 (listopad 1996), s. 1945-1946.
1997
Vzpomínky na začátky Vexilologického klubu. Vexilologie č. 105 (září 1997), s. 1998-2001.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 106 (prosinec 1997), s. 2025-2026.
1998
Různé (Vexilologický klub koresponduje s OSN). Vexilologie č. 107 (březen 1998), s.
2041-2042.
Nové vlajky ve světě. Lidé a země. - Roč. 47, č. 8 (1998), s. 511-513.
Různé (Vlajková série známek OSN, Ing. Jaroslav Martykán padesátiletý). Vexilologie č.
109 (září 1998), s. 2073-2074.
Nové vlajky ve světě. Lidé a země. - Roč. 47, č. 9 (1998), s. 576-577.
Jaroslav Kursa and Jaroslav Jareš – two authors of the Czechoslovak flag design.
Vexilokontakt, special issue on the occasion of the 80th anniversary of Czechoslovakia, s. 2-9.
1999
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 112 (červen 1999), s. 2119-2121.
Naše státní vlajka. Žižkovské listy č. 2 (červen 1999), s. 11-12.
[Vexilologická hesla] In: Malá ilustrovaná encyklopedie A-Ž. Praha: Encyklopedický
dům, 1999.
2000
Naše státní vlajka [Přetištěno z Žižkovských listů č. 2 (červen 1999)]. Vexilologie č. 115
(březen 2000), s. 2160-2161.
Neznámý rukopis o Jaroslavu Jarešovi. Vexilologie č. 115 (březen 2000), s. 2170.
Posmrtná výstava Jaroslava Jareše v Kutné Hoře. Vexilologie č. 115 (březen 2000), s. 2171.
Různé (Ing. Petr Exner padesátiletý). Vexilologie č. 116 (červen 2000), s. 2189-2190.
Flags of the Czechoslovak cities in 1978 /s Břetislavem Maškem. Vexilokontakt, special
issue on the occasion of the 2nd Czech National Congress of Vexillology, s. 1-5.
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2001
Viktor Dyk, vlaj naše vlajko. Zpravodaj KPŽ č. 12 (2001), s.12.
Prapory měst a obcí bývalého soudního okresu Ivančice. In: Sborník přednášek z 2.
českého národního vexilologického kongresu. Hradec Králové: SVI, 2001, s. 68-75.
Různé (Felix Seebauer osmdesátiletý). Vexilologie č. 121 (září 2001), s. 2274.
[Vexilologická hesla] In: Universum : všeobecná encyklopedie. Vyd. 1. Praha
: Odeon, 2000-2001. 10 sv.
2002
Třicet let Vexilologického klubu (1972-2002). Vexilologie č. 123 (duben 2002), s. 2291-2293.
Různé (Jubileum Jindry Albrechtové). Vexilologie č. 123 (červen 2002), s. 2345-2346.
[Vexilologická hesla] In: Universum : všeobecná encyklopedie. 1. vyd. V Praze
: Odeon, 2002. 4 sv.
2003
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 128 (červen 2003), s. 2425.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 129 (září 2003), s. 2448, 2449.
Různé (Prof. Oleg Tarnovskij, DrSc. 1928-1997). Vexilologie č. 129 (září 2003), s. 2449-2450.
[Vexilologická hesla] In: Nové universum : všeobecná encyklopedie A-Ž. 1. vyd.
V Praze : Knižní klub, 2003.
2004
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 131 (únor 2004), s. 2485-2487.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 132 (duben 2004), s. 2514.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 133 (červen 2004), s. 2532-2533.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 134 (září 2004), s. 2556.
El libro del conoscimiento – Kniha praporů středověkých portolánů a její edice. In:
Rozpravy NTM 186 – Z dějin geodézie a kartografie 12, s. 100-104.
2005
Vexilologický klub a Klub sběratelů kuriozit. In: Klub sběratelů kuriozit 1965-2005, s. 31.
Tvůrce naší státní vlajky žil na Vinohradech. Hlas Trojky. Roč. 12, č. 10 (2005), s. 12.
2006
[Vexilologická hesla] In: Universum : [encyklopedie pro 21. století]. V Praze : Knižní
klub, 2006. 2 sv.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 142 (září 2006), s. 2745.
K bibliografii vexilologických prací Josefa Česáka. Vexilologie č. 143 (prosinec 2006), s. 2774.
2007
Joseph J. Rosenthal zemřel. Vexilologie č. 144 (březen 2007), s. 2777-2780.
Vlajka a znak mikroregionu Ivančicko. Vexilologie č. 144 (březen 2007), s. 2780.
Vexilologická literatura. Vexilologie č. 144 (březen 2007), s. 2781.
Pozn.: Bibliografie zahrnuje i články o státních znacích a obsahuje nejen práce podepsané,
ale také zveřejněné pod šifrou (lm) a anonymní, pokud bylo jejich autorství známo
sestaviteli.

Sestavil Aleš Brožek
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JAK ZÍSKAT PĚTICÍPOU HVĚZDU JEDNÍM STŘIHEM NŮŽKAMI?
V Ravenu, ročence Severoamerického vexilologického sdružení, vyšel ve 12. svazku
z roku 2005 (s. 87-99) zajímavý článek od Johna B. Harkera „Betsy Ross: An American
Legend and Patriot Revisited“ (Betsy Rossová: Americká legenda a opravené
vlastenectví). Autora téma zajímalo hlavně proto, že je potomek Betsy Rossové v páté
generaci.
Toto není recenze, pouze volná úvaha na téma podnícené jmenovaným článkem. Ten se
totiž zabývá důkladnou úvahou, co je pravdy na celé historce o Betsy Rossové, jedné
z nejznámějších žen amerických dějin, známé však pouze ve Spojených státech. Všechny
uváděné podrobnosti nemusejí nutně zajímat českého čtenáře.
Když vznikala vlajka Spojených států, bylo autorům od začátku samozřejmé, že bude
sestávat z červených a bílých pruhů a z modrého kantonu posetého bílými hvězdami. Ani
o tvaru hvězd se příliš neuvažovalo. Lidem vychovaným oběma zákony bible bylo
nesporné, že mohou být pouze šesticípé, podle biblické Šalamounovy pečeti, o jiných se
kniha knih vůbec nezmiňuje. Jinou podobu hvězd si tedy nedovedli představit. Vypravuje
se, že švadlena Betsy Rossová přesvědčila generála Jiřího Washingtona a celou vlajkovou
komisi, aby upustili od šesticípých hvězd a přijali jako symbol hvězdu pěticípou,
poněvadž se snadněji vystřihne, totiž „by one snip of the scissors“, jedním střihem
nůžkami (*). O tom, zdali nenavrhla pouze tvar hvězd, nýbrž i jejich uspořádání
v modrém kantonu nebo dokonce celý vzhled vlajky, neexistují jednoznačné dokumenty.
Vždy jsem se snažil představit si, jak se jedním střihem nůžkami získá pěticípá hvězda.
Bylo mi jasné, že je třeba látku několikrát vhodně přeložit, ale nikdy jsem se nepokusil se
tím zabývat. Až teprve shora zmíněný článek mi prozradil, jak na to. Obrázky z originálu
jsem překreslil a opatřil rozšířeným českým komentářem.
Zde je Betsyn návod k použití, jak jedním střihem nůžkami získat pěticípou hvězdu:
1. krok: Vezmi čtverec látky a přelož jej napůl, dostaneš dvojitý obdélník ABCD 1:2

A

B

C

D
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2. krok: Přelož látku tak, aby bod D ležel
uprostřed strany AC v bodě F

3. krok: Přelož trojúhelník FCG
vzhůru podél přepony FG

B

B
A

A

E

E
C

F

F D
C

G

G

4. krok: Přilož bod E k bodu F a přestřihni
složenou látku podél linkované čáry FH

5. krok: Rozviň vystřiženou látku do hvězdy

B
A
3
F/E
H
2
G
Ke 4. kroku nutno dodat, že bod H musí ležet v dolních dvou pětinách posledního
přehybu látky. O tom se článek Johna B.Harkera nezmiňuje. Je to však důležitý detail,
protože určuje konečný tvar hvězdy. Čím delší je úsečka GH, tím bachratější bude
hvězda. Tehdy bylo hvězd jen třináct, ale zkuste si jich nastříhat padesát! Ovšem v dnešní
době se na věc jde jinak, průmyslově. Je jistě obdivuhodné, jak byla zavedena do
vexilologie pěticípá hvězda, když v heraldice vždy převládala šesti nebo osmicípá hvězda
převzatá jako mnoho jiných pojmů z rytířské zbroje, v tomto případě z ostruhy.
(*) Obšírně o B. Rossové pojednává i W. Smith v knize Flags through the ages and across
the world, New York 1976, s. 193.
Jiří Tenora
Pozn. rec.: K získání amerického občanství je třeba v USA splnit řadu podmínek. Mezi ně
patří i znalost různých reálií. Ty jsou sepsány formou otázek, z nichž jedna se táže, kdo
jako první ušil vlajku Spojených států. Není se co divit, Betsyno jméno zná každý
americký školák.
lm
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JUBILEA
V letošním roce oslaví nebo již oslavili svá významná životní jubilea tito členové České
vexilologické společnosti: Adam Rimovský 11.3. – 60 let, Karel Šilháček 14.3. – 65 let,
Mgr. Zdeněk Jelínek 8.4. – 75 let, Ing. Josef Hrdý 30.5. – 75 let, František Zástěra 14.6. –
60 let, Stanislav Nohejl 21.6. – 70 let, Robert Branberger 22.6. – 60 let, Ing. Zdeněk Šobr
28.6. – 70 let, doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., 29.6. – 80 let a Ing. Zdenko Alexy 9.9. –
85 let. Jubilantům srdečně blahopřejeme!
Výbor České vexilologické společnosti
ZMĚNA ADRESY ČVS
Upozorňujeme naše členy a partnerské společnosti, že s platností 1. 4. 2007 dochází ke
změně adresy, na kterou je třeba odesílat veškerou korespondenci, popř. časopisy, které
jsou předmětem vzájemné výměny s ČVS. Vaši další korespondenci laskavě nadále
zasílejte na adresu: Česká vexilologická společnost (J. Martykán), Matúškova 14/796, 149
00 Praha 4 – Háje.
ALTERATION OF THE CVS ADDRESS
We inform our foreign members and partners that the address of the Czech Vexillological
Society has changed. Since April 1st 2007 send kindly your letters or bulletins as a matter
of exchange to the following mail address: Česká vexilologická společnost (Attn J.
Martykán), Matúškova 14/796, 149 00 Praha 4 – Háje, Czech Republic.
ADRESSÄNDERUNG IN DER CVS
Ab 1. April 2007 wird die neue Adresse der Tschechischen Vexillologischen Gesellschaft
wie folgt gültig. Wir bitten unsere ausländische Mitglieder und Partner die
Korrespondenz bzw. Bulletins an die Adresse: Česká vexilologická společnost (z.H. J.
Martykán), Matúškova 14/796, 149 00 Praha 4 – Háje, Tschechische Republik zu
schicken.
Výbor ČVS
VEXILOLOGIE (ISSN 1211-2615) – the journal of the Czech Vexillological Society (attn J.
Martykán), CZ-149 00 Praha 4 - Háje, Matúškova 14/796, The Czech Republic. E-mail
address vexilologie@centrum.cz, http://www.vexilologie.cz Editor-in-chief Aleš Brožek.
Editorial Board A. Brožek, P. Exner, P. Fojtík, P. Holas, J. Hubka, J. Martykán, L. Mucha
(chairman) and Z. Svoboda. Artwork Petr Exner. English translations Jaroslav Martykán.
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