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VLAJKY  A  ODZNAKY VESLAŘSKÝCH KLUBŮ V ČECHÁCH, 
NA MORAVĚ A VE SLEZSKU 

 

(2. část) 
 

Zatímco v letech 1864 až  1885 bylo povoleno ustavení 28 veslařských spolků, 
v následujícím období, kterým se budeme zabývat v této části stati (1) a které je ukončeno 
vypuknutím 1. světové války, jich bylo ještě o pět více. Prvním z nich byl Veslařský klub 
„Slavia“ (dále VK Slavia), jenž stále v Praze působí. Jeho historii odvíjejí sportovci od schůzky 
zástupců Veslařského klubu Triton a Českého veslařského i bruslařského klubu (dále ČVBK) 
konané 17. října 1885. Na ní se dohodli  na sloučení pod společným názvem Slavia, klub českých 
veslařů a údajně na schůzce stanovili i vlajku (2). Oficiálně se však c.k. místodržitelství 
v Čechách  (dále ČM) vyjadřovalo až k obsahu stanov spolku nazvaného Veslařský klub „Slavia“ 
v březnu 1886 a ustavení nezapovědělo výnosem č. 21342 z 28.března 1886. Ustavující valná 
hromada proběhla 17. dubna 1886 a zvolila výbor, který si funkce rozdělil na schůzi 22. dubna 
1886. Předsedou se stal Josef Renner.  

Při stanovení podoby klubovní vlajky nám příliš stanovy nepomohou. Vlajka totiž nebyla 
zmíněna ani ve stanovách z roku 1886, ani ve změněných stanovách schválených na mimořádné 
valné hromadě 21. dubna 1893 a nezapovězených výnosem ČM č. 66380 z 10.6.1893 (ani ve 
změněných stanovách schválených na valných hromadách 22.11.1887 a 21.3.1893, které ČM 
zapovědělo) (3). Teprve změna stanov projednaná na valné hromadě 21.10.1905 a nezapovězená 
výnosem ČM č. 39983 z 23.2.1906 přiznala existenci vlajky v § 8, kde se objevila věta …členové 

klubu jsou oprávněni při veřejném vystupování nositi odznaky a stejnokroj, používati ve 

stanovištích a na lodích lehkého dresu a vlajek klub representujících (4). 
Hlavičkový papír s vlajkou klubu se začal užívat patrně až od roku 1908, a tak nejstarší 

vyobrazení vlajky VK Slavia je v časopise Wassersport a v jeho almanachu pro r. 1894 (5), kde 
jsou však namalovány zřejmě chybně jen tři červené pruhy místo čtyř. Přesnější kresba vlajky je 
zobrazena na programu koncertu pořádaného klubem koncem r.  1904 (6). Zdá se, že vlajka VK 
Slavia byla ovlivněna vlajkou ČVBK. Rovněž měla šikmo dělený list, žerďová část byla červená  
s bílým písmenem „S“ kolmým (podobně jako kotva na vlajce ČVBK) na úhlopříčku dělící 
vlajkový list, vlající část byla bílá se čtyřmi červenými pruhy (obr. 1). Počet bílých a červených 
pruhů snad symbolizoval počet zakládajících členů (7). V žádném případě však vlajka 
neobsahovala kombinaci slovanských barev, které se staly v 1. světové válce pro monarchii 
nepřátelskými. Přesto „několik dobrých patriotů“ napsalo 1. září 1915 udání na policii, že VK 
„Slavia“  pluje po Vltavě s vlajkou v těchto barvách,  a přinutilo policii, aby provedla nutné 
vyšetřování (8). 

Na hlavičkovém papíře VK Slavia lze od třicátých let minulého století pozorovat, že dělící 
čára není zcela úhlopříčná, horní okraj protíná zhruba v 5/6 délky listu, takže červené žerďové 
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pole je menší než vlající. Tuto změnu částečně zohlednil popis vlajky ve stanovách ze 14. 
listopadu 1945, kde však byla zvolena konstrukce vlajky tak, aby žerďové a vlající pole bylo 
stejně velké. V § 3 bylo totiž napsáno  Vlajka a barva. Vlajka klubu jest červený obdélník, 

rozdělený sečnou vedenou z jedné sedminy délky od levého dolního rohu do šesti sedmin délky 

k hornímu rohu pravému na dvě stejná pole. V levém vrchním poli je bílé charakteristické S. 

V pravém dolním poli jest pět stejně širokých bílých pruhů, které začínají při pravém horním 

okraji vlajky a střídajíce se se stejně širokými pruhy červenými končí při dolním okraji vlajky. 

Barva klubu je vlajková červeň (obr. 2).  
Po únoru 1948 byl VK Slavia včleněn 26. května 1948 do tělovýchovné jednoty Sokol I 

Smíchov, v roce 1951 do Sokola Škoda Smíchov, v roce 1953 do DSO Spartak Škoda, později do 
TJ Naftové motory Smíchov a v roce 1975 do  TJ Slavia Praha IPS. V r. 1989 se vrátil 
k tradičnímu názvu VK Slavia a se souhlasem SK Slavia Praha vytvořil v r. 1994 samostatné 
občanské sdružení (7). V současnosti se užívá modifikovaná podoba vlajky, která byla zavedena 
patrně v roce 1985 k oslavám 100 let klubu (9). Žerďová část odpovídá popisu ve stanovách z r. 
1945, ale vlající část je červená se čtyřmi bílými pruhy (obr. 3). 

Poměrně málo informací je o dvou klubech, které byly úředně povoleny v roce 1887. 
Výnos ČM č. 2271 z 26. ledna 1887 nezapověděl ustavení spolku s názvem Bruslařský a 
veslařský klub v Náchodě podle obsahu stanov z 29.12.1886 podaných na okresní hejtmanství 
v Novém Městě nad Metují. Vlajka ani znak nebyly popsány jak v těchto stanovách, tak i ve 
stanovách datovaných 15.1.1890, kdy byl užit název Bruslařsko-veslařský klub v Náchodě a 
kdy jednací řečí už byla jen čeština. Opravené stanovy nebyly zapovězeny výnosem ČM č. 28983 
z 25.3.1890 (10). Ve 20. století spolek činnost už nevyvíjel (12). 
 Druhým klubem byl Bruslařsko-veslařský klub v Sušici. Jeho zakladatelé předložili 20. 
1. 1887 návrh stanov za účelem pouhého pořádání zábav. Ustavení však bylo zapovězeno 
výnosem ČM č. 6044 ze 4.2.1887. Opravené stanovy zaslali zakladatelé na ČM 29.3.1887 a 
tentokrát už uspěli. Výnos ČM č. 27313 z 19. dubna 1887 nezapověděl ustavení spolku podle 
obsahu stanov, které v §22 uváděly, že spolek má znak „halifax“ s 2ma vesly přes příč a nese 

název „bruslařsko veslařský klub v Sušici (11). Oproti původnímu návrhu stanov  kromě 
zvláštního druhu bruslí připevněných k botám pomocí závitů na kličku a kromě vesel  byl odznak 
doplněn názvem klubu. Ve 20. století spolek činnost už nevyvíjel (12). 
 Děčínští veslaři se sdružovali ve spolku Ruder-Club Carolus údajně už od 14. května 
1873, ale neoficiálně, protože je spolkový katastr neuváděl. O utvoření spolku zažádali až 1. 
března 1887, když se odvolali na valnou hromadu konanou 21. ledna 1887 a když přiložili text 
stanov. Valná hromada proběhla zřejmě společně s bruslaři, protože nový spolek byl nazván 
Tetschner Ruder- und Eisclub „Carolus“.  Jeho utvoření nezapověděl výnos ČM č. 34779 
z 11.května 1887 (13). 

 V §1 stanov bylo uvedeno, že jako odznak se užívá  vlajka klubu tvořená třemi 
vodorovnými pruhy, modrým, bílým a modrým, a monogramem R a C v horním rohu (er führt als 

Abzeichen eine aus drei gleichbreiten horizontalen Streifen bestehende Flagge, von deren der 

obere und untere blau, der mittlere aber weiss ist. Ausserdem befindet sich im oberen 

Stangenfelde das Monogramm R.C.).  Klubovní vlajka byla zmíněna i v §14, bodě 6, kde se psalo, 
že lodě, které jsou osobním vlastnictvím členů a jsou prověřené, mohou vyvěšovat klubovní 
vlajku. V § 16 se upozorňovalo, že ceny, které se vyhrají při soutěžích pod klubovní vlajkou, 
přecházejí do majetku klubu. 

Dne 29.3.1899 zaslal spolek ČM zcela přepracované stanovy, které změnily název spolku 
na Tetschner Ruder- und Eislaufverein „Carolus“. Popis vlajky zůstal v § 1, navíc však byl 
doplněn údajem o černé barvě značky R.C. (obr. 4). Oprávnění k užívání klubovní vlajky na 
soukromých lodích se dostalo do § 20, bodu 6. Upozornění na vyhrané ceny bylo vypuštěno. ČM 
přepracované stanovy nezapovědělo výnosem č. 53413 z 20.4.1899 (14).  

Vlajka klubu, resp. spolku se údajně použila poprvé v roce 1886 (15). Její symbolika je 
zřejmá, protože bílá a modrá se v té době užívaly jako městské barvy. Vlajka byla vztyčována na 
stožár před budovou loděnice a v r. 1889 vlála na půl žerdi vzhledem k úmrtí v císařské rodině 
(16). K 25. výročí klubu v roce 1898 složil student práv Karl Jirsch píseň oslavující vlajku klubu 
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(17). Objevila se v ní slova „Ja! Nehmt das volle Glas zur Hand/Es soll dem Bunde klingen,/Um 

den das blau-weiss-blaue Band/Sich festigend mag schlingen.“ 
Před rokem 1906, nejspíše v roce 1902, došlo k úpravě názvu na Ruder- und Eislauf-

Verein „Carolus“ Tetschen. Patrně v té době se změnila barva monogramu z černé na bílou, jak 
dokládají dopisní papíry (obr. 5) a popis vlajky (18). Spolek vyvíjel svou činnost minimálně do 
října 1938, jak o něm píše článek Ztráty našeho veslařství změnou hranic (19).   

Dne 5. dubna 1888 sepsali Eduard Bělohradský a Alois Benda návrh stanov litovelského 
spolku Littauer Eislauf- und Ruderverein. Na zavedení vlajky, ani znaku však při psaní stanov 
nepomysleli. Ustavení spolku nebylo zapovězeno výnosem c.k. místodržitelství na Moravě (dále 
jen MM) č. 14085 z 10. května 1888, takže ustavující valná hromada mohla proběhnout 14. 11. 
1888. Stanovy doplněné dvěma novými paragrafy (žádný však nestanovil symboly) nezapověděl 
výnos MM č. 32030 z 9.8.1899. Není známo, zda spolek užíval vlajku, i když se dochoval 
stavební plánek spolkového altánu z r. 1892, který počítal s vlajkovým stožárem (20). Výmaz 
spolku provedl dekret ZSP na Moravě č. 63096 z 13.5.1925 (21), poté co se spolek rozešel 20. 
dubna 1922.   

Poměrně málo informací existuje o spolku Eis und Ruderclub „Austria“ se sídlem 
v Lanškrouně. Jeho ustavení nezapověděl výnos ČM č. 107875 ze 6.prosince 1888 podle stanov 
z 3. listopadu 1888 (22). Symboly v nich nebyly zmíněny a ve 20. století už spolek činnost 
nevyvíjel (12). 

Labskoústečtí veslaři se sdružovali ve spolku Ruderclub Regatta bez úředního schválení 
již od roku 1874 (23). Po čase jejich činnost ustala, až v roce 1888 rozhodlo několik mladých 
Ústečanů, že veslařský spolek obnoví. Dne 15. 9. 1888 zaslali ČM návrh stanov spolku 
Ruderverein „Aussig“, v němž popsali vlajku v § 1 jako černo-červeno-zlatou s bílým AR 
v modrém karé (obr. 6) („der Ruderverein Aussig…führt eine schwarz-roth-goldene Flagge mit 

weissem AR im blauen Stangenfeld“). Napoprvé neuspěli, ustavení spolku nebylo zapovězeno 
výnosem ČM č. 26025 z 26.března 1889 poté, co předložili opravené stanovy (24).  

Text popisující vlajku zůstal nezměněn po 17. prosinci 1902, kdy se odsouhlasilo připojení 
ústeckých bruslařů k veslařům a upravení názvu na Ruder- und Eislaufverein Aussig, i po valné 
hromadě 24.10.1925, kdy se na připomínku roku založení předchozího spolku upravil název na 
Ruder und Eislaufverein Aussig von 1874. Změna stanov nebyla zapovězena výnosem ZÚ č.  
63183/19A 561 z 10.2. 1930, ale protože byla vlajka popsána v § 3, byl spolek vyzván, aby 
předložil povolení k užívání vlajky nebo o povolení zažádal. Ačkoliv se jednalo o běžný postup, 
ústečtí činovníci v tom spatřovali šikanu od československých úřadů, kterým měly údajně vadit 
pangermánské barvy  na vlajce. Činovníci tvrdili, že vlajku spolek užíval od roku 1874 a že 
povolení získal od ČM v roce 1910. Když však ZÚ tuto informaci nepotvrdil, Policejní 
komisařství v Ústí n.L. zakázalo vlajku spolku výnosem č. 6906 z 26.2.1933. Poté, co o vlajku 
spolek zažádal předepsaným způsobem, ZÚ povolila spolku její užití výnosem č. 310564/19A 
3025/3 ai 32 z 29.8.1933 a tradiční vlajka opět zavlála 17.9.1933 při 12. spolkové regatě (25).  
S pangermánskými barvami na spolkové vlajce měli němečtí veslaři problémy i v roce 1919, když 
ji chtěli vyvěsit při oslavách 45. výročí trvání spolku (26). Spolek vyvíjel svou činnost minimálně 
do října 1938, jak dokládá článek Ztráty našeho veslařství změnou hranic (19).   

Z vexilologického hlediska stojí za pozornost text domácího řádu, který labskoústecký 
spolek schválil 20. 10. 1934 a vydal tiskem. § 56 uváděl, že vlajkové gala má na starost správce 
loděnice a povel k vyvěšení vlajek dává pouze předseda spolku nebo jeho zástupce. O tom, že se 
správce loděnice o vlajkové gala staral příkladně, svědčí jeho výroční zprávy.  Na konci roku 
1933 tvořilo vlajkové gala 86 vlajek, o čtyři roky později systematickou výměnou s veslařskými 
kluby doma i v zahraničí se podařilo zvýšit počet vlajek na 109 (27).  

Rybník Vajgar v Jindřichově Hradci byl sice k veslování vhodný, ale zpočátku se na něm 
jen bruslilo. Dne 28. nebo 29. listopadu 1874 (28) byl ve městě založen Eislauf-Verein zu 
Neuhaus, jehož stanovy nezapovědělo ČM 24. února 1875 pod č. 10544 (29). Změněné stanovy, 
kdy už spolek nesl český název Spolek bruslařský, schválilo ČM o pět let později. Ani v jedněch 
stanovách nebyl popsán odznak, i když minimálně od r. 1879 existoval. Každý člen si jej musel 
opatřit a zaplatit za něj poloviční cenu 6 kr, druhá polovice se hradila ze spolkové pokladny. Zdá 
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se, že v té době ještě nebyla zavedena spolková vlajka, protože se za příznivého počasí vyvěšoval  
na kluzišti pouze červenobílý praporec (30).  

V osmdesátých letech 19. století začali členové spolku veslovat a 21. března 1891 ho 
přejmenovali na Bruslařský a veslařský spolek v Jindřichově Hradci. Ani ve změněných 
stanovách, které ČM nezapovědělo výnosem č. 88035 z 11.srpna 1891 (31), se o vlajce 
nedočteme. O její existenci se poprvé dovídáme až ze zprávy, že 15. května 1927 byla zahájena 
veslařská a plavecká sezóna v Jindřichově Hradci vztyčením vlajky klubu (32). V té době se 
spolek nazýval Veslařský a bruslařský klub Vajgar, když 12. července 1923 byl přijat nový 
název.  V roce 1934 si vlajku klub vyměnil s veslařským odborem SK Třeboň (33). Její podobu 
máme zachycenou na dopisním papíře klubu užitém v roce 1944 (34) a u Vosátky (35). List 
vlajky (obr. 7) byl šikmo dělen na modré žerďové pole se žlutou růží a žlutým šikmo položeným 
nápisem VAJGAR. Vlající pole se skládalo z pěti vodorovných, střídavě žlutých a modrých 
pruhů.   

Po skončení 2. světové války se VBK Vajgar stal nejprve členem Tělocvičné jednoty 
Sokol Jiholen. Od roku 1953 byl součástí Dynama a 7. února 1956 se sloučil s TJ Slovan 
Jindřichův Hradec. Dne 1. ledna 2005 získali veslaři nezávislost a z oddílu se stali Veslařským 
klubem Vajgar Jindřichův Hradec. Vlajka, kterou uvádějí na svých webových stránkách (36), 
je však barevně obrácena. Růže a nápis jsou tedy modré a žluté pruhy jsou jen dva. Tato varianta 
vlajky se v praxi neužívá.  

Také Veslařský klub Perun, jenž nebyl zapovězen výnosem MM č. 9715 z 31.března 1893 
ještě s německým názvem Ruderclub Perun a jehož ustavující schůze se konala v ostravském 
Přívoze 1. května 1893, asi zpočátku vlajku neužíval. Web uvádí z té doby jen jeho znak, což byla 
kotva propletená písmenem P (37). K počeštění názvu spolku a k zavedení nových symbolů došlo 
patrně na valné hromadě 28. března 1912. Od té doby se totiž na tištěných dopisních papírech 
užívalo modré stylizované písmeno P. Přešlo i do středu bílé vlajky s červeným šikmým břevnem, 
v níž vyplňovalo modrý ovál  (obr. 8). Jejího autora není možné spolehlivě zjistit (38). Ve 
stanovách, které nezapověděl výnos MM  č. 18784 z 19.4.1915, nové symboly nebyly popsány. 

Kromě této vlajky se v prvomájovém průvodu v roce 1920 nesla i bílá vlajka, kde na 
tmavším šikmém břevnu byl světlý nápis VK PERUN. Existenci takové vlajky dokládá i odznak, 
kde je šikmé břevno červené a název žlutý (obr. 9). Výnos  ZSP v Brně č. 40449/VIII ze 4.6.1920 
vzal na vědomí změnu stanov Veslařského klubu Perun na základě usnesení valné hromady 
z 1.2.1920, v nichž byl popsán jen kroj, ale ne znak a vlajka (39). Ta se však určitě vztyčovala, 
protože soupis inventáře klubu z 13.12.1928 zmiňoval dva stožáry pro prapor a jakousi „vlajku 
kajakové regaty“, která byla v roce 1931 oceněna na 200 Kč (40). 

Na tradiční vlajku se nezapomnělo ani po začlenění klubu do TJ Sokol Přívoz I v roce 
1948 a následném přejmenování jednoty na Sokol Ostravsko-karvinské elektrárny v Přívoze (v té 
době byla nesena v průvodu, jak dokládá fotografie na obálce tohoto čísla Vexilologie), ani po 
splynutí s oddílem Sokola Vítkovické železárny Klementa Gottwalda v r. 1951, kdy krášlila 
diplom udělovaný na závodech v září 1952. V r. 1957 došlo k předáni veslařského oddílu do TJ 
Lokomotiva Ostrava a v r. 1966 k začlenění do TJ Vysoká škola báňská v Ostravě. V černobílém 
provedení zdobila vlajka program Přeborů Moravy ve veslování konaných u příležitosti 80 let 
trvání veslařského oddílu Perun v září 1973 a program 2. ročníku veslařských závodů o Hornický 
kahan v roce 1974 (40). Vlajka se užívá i nyní, poté co se klub v roce 1992 osamostatnil a vrátil se 
k názvu Veslařský klub Perun doplněnému o slovo Ostrava (37). 
 Na konci 19. století vzniklo ještě několik spolků, které provozovaly veslování, ale příliš se 
o nich neví. To platí o Spolku bruslařském a veslařském v Soběslavi i o Plaveckém a 
bruslařském klubu „Sázava“  v Ledči nad Sázavou, jejichž zřízení ČM nezapovědělo v r. 
1894. V  případě soběslavského spolku k tomu došlo 13.ledna 1894 pod č. 74 a hned v témže roce 
se stal členem Ústřední jednoty veslařské z Čech. Stanovy sice symboly nezmiňovaly, ale podle 
Wassersportu byla vlajka zavedena podle vzoru VK Blesk (41). Dobrovolné rozejití spolku vzalo 
na vědomí ČM 23.11.1911 výnosem č. 8A 4833 (42). V případě ledečského spolku byl výnos ČM 
č. 114897 vydán 22. srpna 1894 a § 33 stanov zněl: Klubový odznak stanoví domácí řád (43).  

Díky soupisu J. Martykána  je známa vlajka Bruslařského a veslařského klubu 
zábavního ve Vodňanech. Utvoření spolku nezapověděl výnos ČM č. 168582 z 24. října 1896 
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(44), v roce 1919 došlo ke změně názvu na Sportovní klub, když si jeho členové ke sportování na 
řece Blanici přidali kopanou. V osmdesátých letech minulého století se klub jmenoval TJ 
Vodňany JčDZ a nyní FK Vodňany. Spolek patrně od svého založení užíval světle modrou 
trojúhelníkovou vlajku s modrobílým lemováním a s bílou šikmo postavenou pěticípou hvězdou 
vepsanou do vlajky (obr. 10) (45). V osmdesátých letech minulého století se vlajka vztyčovala při 
sportovních akcích a měla rozměry 120 x 190 cm.Vlajku doplněnou u žerdi nápisem FK Vodňany 
(obr. 11) najdeme vyobrazenou  na webu klubu (46). Současný sekretář klubu se domnívá, že 
původní vlajku navrhl kolem roku 1900 továrník Klein (47). 

Na začátku 20. století se začalo provozovat veslařství v několika sportovních klubech,       
o nichž není mnoho údajů k dispozici: od roku 1900 ve Společnosti veslařů vzniklé z veslařského 
odboru Českého bruslařského spolku v Kroměříži. Z ní se utvořil v r. 1902 veslařský odbor S.K. 
Haná, v r. 1903 změnil název na Čeští veslaři v Kroměříži a od r. 1904 užíval název SK Haná 
Kroměříž, ačkoliv úředně byl povolen až výnosem MM č. 22194 ze 14. května 1905 (48). Vlajka 
kroměřížského klubu poprvé údajně zavlála při veslařských závodech v r. 1902 na trati                 
u Zámečku (49), ale její podoba je neznámá. 

Výnos Slezské zemské vlády (dále SZV) č. 26918/58/v z 26. listopadu 1902 nezapověděl 
utvoření spolku nazvaného Bruslařský a veslařský spolek Lucina se sídlem v Polské Ostravě 
podle obsahu stanov datovaných 31.5.1902 a podaných 28.9.1902. Ustavující valná hromada, 
která proběhla 11. 12. 1902, schválila stanovy, v nich však symboly nebyly popsány. Nedozvíme 
se o nich ani po valné hromadě 7.7.1921, která stanovy změnila a přijala nový název spolku  
Sportovní klub „Lučina“ ve Slezské Ostravě (výnos SZV č. XII-96 z 12.1.1922 je vzal na 
vědomí), ani po valné hromadě 2.3.1928 dále měnící stanovy  (výnos ZSP v Opavě č. XII-1018 
z 3.4. 1928 je vzal na vědomí). Pokud se vůbec někdy zavedly, jejich platnost skončila v roce 
1950, kdy byl spolek vymazán výnosem ministerstva národní bezpečnosti Praha č. 260/00-
15/VB/3a z 15. června 1950 (50).      

Veslařských závodů na Labi v Roudnici se zúčastnili 28. září 1902 i členové Sportovního 
klubu Kralupy. Utvoření tohoto spolku nezapověděl výnos ČM č. 64612 z 5. 4.1902 (51). Asi 
v roce 1905 se klub rozešel, což vzal na vědomí výnos ČM č. 245967 ze 17.10.1905. 

V roce 1903, patrně 17. listopadu (51), nezapovědělo ČM výnosem č. 243515 utvoření 
Veslařského klubu Libochovice. Jeho stanovy se sice nedochovaly, ale znám je Domácí a jízdní 
řád z 12. prosince 1903 zmiňující existenci kroje (52). Spolek zanikl po vypuknutí 1. světové 
války.  

V roce 1905 bylo úředně schváleno ustavení dalších tří veslařských klubů – dvou 
německých a jednoho českého. V Lovosicích proběhla valná hromada 2. dubna 1905 poté, co ČM 
výnosem č. 50164 z 8.března 1905 schválilo stanovy spolku Lobositzer Ruder-Club. Vlajka 
v nich byla popsána v §3 Die Vereinsflagge besteht aus 4 gleich breiten Längsstreifen welche  die 

Farben blau-gelb wiederholen, in der linken Ecke die gelben Buchstaben LR führen. Popis byl 
dost nepřesný, protože neuváděl barvu karé. To bylo podle vlajkové tabule (53) bílé, písmena L a 
R však na rozdíl od popisu nebyla žlutá, ale černá (obr. 12).   Lovosičtí veslaři zcela evidentně 
zvolili lovosické městské barvy, žlutou a modrou. Na popis vlajky neměla vliv změna stanov (do 
§ 3 byl vsunut výraz Abzeichen – odznak a přidán § o kroji) nezapovězená výnosem ČM č. 
277500 z 12. 11. 1906, ani změna stanov uskutečněná na mimořádné valné hromadě 30.8.1912 
(nezapovězeno výnosem ČM č. 161024 z 3.6.1913) (54). V roce 1934 si vlajku klub vyměnil 
s veslařským odborem SK Třeboň (33). Spolek vyvíjel svou činnost minimálně do října 1938, jak 
dokládá článek Ztráty našeho veslařství změnou hranic (19). 

ČM výnosem č. 196091 ze 17.8.1905 nezapovědělo utvoření spolku Deutscher 
Ruderclub in Karlsbad, ani výnosem č. 88116 z 27.4.1908 (51) změnu jeho stanov. Protože se 
v Národním archivu dochovaly pouze registraturní pomocné knihy (tzv. elenchy), ale nikoliv 
stanovy tohoto spolku, nelze zjistit, zda v nich byla vlajka popsána, ani rok, kdy došlo 
k přejmenování spolku na   Deutscher Ruderverein Karlsbad.  Vlajka byla podle vlajkové 
tabule (53) bílá s tmavě modrou pěticípou hvězdou u žerdi a s tmavě modrými iniciálami 
D.R.V.K. našikmo mezi dvěma šikmo položenými modrými pruhy (obr. 13).  

Můžeme jen spekulovat, že první vlajka karlovarského veslařského klubu měla iniciály 
D.R.C.K. a že popis zněl Die Vereinsflagge ist weiss mit dunkelblauem Stern im oberen Felde und 
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zwei dunkelblauen Querbalken; zwischen diesen dunkelblau verschlungenen Buchstaben 

„D.R.C.K.“ Takto byla totiž popsána ve stanovách vlajka spolku, který měl vzniknout připojením 
Deutscher Wintersportvereinu ke karlovarskému veslařskému spolku (v popisu byly pochopitelně 
iniciály „D.R.W.G.K.“, protože se nový spolek měl jmenovat Deutsche Ruder- und Wintersport 
Gesellschaft, Karlsbad). Ke spojení však nakonec nedošlo, takže se ani vlajka nezměnila (55). 
Spolek vyvíjel svou činnost minimálně do října 1938, jak o něm píše článek Ztráty našeho 
veslařství změnou hranic (16).   

Rok 1905 je také počátkem  Českého veslařského klubu. Spolek byl založen 25. 
listopadu 1905 po roztržce ve VK Slavia a existuje dodnes. Jeho utvoření nezapověděl výnos ČM 
č. 260410 z 1.11.1905 a jeho sídlo bylo zpočátku na Smíchově. Teprve se změnou stanov 
nezapovězenou výnosem ČM č. 8A 3226/1/375599  z 16.12.1913  se sídlem stala Praha. Není 
známo, kdy byla zavedena bílá vlajka s červeným šikmým pruhem a bílými iniciálami Č 
V K oddělenými bílými tečkami mezi trojicí bílých lipových lístků, jak ji vyobrazila vlajková 
tabule (53) (obr. 14). Na programu ustavující valné hromady se v bodě 5 počítalo s diskusí           
o klubovních barvách, ale ve stanovách změněných na mimořádné valné hromadě 11.4.1908 a 
nezapovězených výnosem ČM č. 105291 z 11.5.1908 je zmínka o vlajce jen v § 8: Práva 

členů….Každý činný člen…má právo 1) 

…účastniti se…sportovních podniků 

pod vlajkou… V následujícím roce a 
v roce 1910 se užívaly dopisní papíry    
s vlajkou s lipovými lístky (56), v roce 
1911 však byly natištěny nové dopisní 
papíry s vlajkou, na níž trojice lipových 
lístků chybí (obr. 15). Taková vlajka je 
zobrazena i na obálce Výroční zprávy 
za rok 1912 (57), na obálce stanov 
tištěných v roce 1935 a na dopisních 
papírech užívaných ve dvacátých a 
třicátých letech minulého století. V roce 
1933 vytažením státní a poté klubovní 
vlajky byla zahájena veslařská sezóna 
(58). V r. 1940 proběhl slib závodníků 
dokonce při vlajkovém gala (viz 
obrázek v textu). 

Konkrétní údaj o vlajce se dostal 
až do stanov  schválených valnou hromadou 30.1.1920 a nezakázaných výnosem ZSP č. 8A 3942 
ai 1920/116692 z 27.4.1920. V nich byla vlajka popsána v § 6. Barva klubová jest bílá. Klubovní 

vlajka jest bílá s červeným úhlopříčným pruhem, vedeným z levého spodního, do pravého horního 

rohu s bílým nápisem „Č.V.K.“. Před a za tímto nápisem nalézají se tři lípové listy.  Únor 1948 
zastavil rozvoj klubu a spolek byl vymazán ze spolkového katastru 21.10.1950   na základě 
výnosu ministerstva národní bezpečnosti z 15. června 1950 č. 260/00/15/VB/3a (59). Úplně však 
nezanikl a v březnu 1948 byl nuceně zařazen do Sokola Podolí. Když byl Sokol Podolí zrušen, 
násilně vzniklá tělovýchovná jednota byla přiřazena k n. p. Jawa. Užívalo se pro ni několik názvů, 
které se postupně měnily: Spartak Nusle, Spartak JAWA, Spartak Závody 9. května, později (snad 
1968) Spartak Praha 4. Tato TJ se v roce 1990 přejmenovala na Sportovní kluby Praha 4 a tento 
název je používán dosud. 

Na přelomu 50. a 60. let minulého století se užívala upravená verze vlajky (obr. 16), kde 
byla písmena nahrazena dalším, třetím lipovým trojlístkem. Po uvolnění v roce 1968 a 1969 došlo 
k návratu k původní klubové vlajce. Ta vlaje před klubovnou na Veslařském ostrově v Praze 
Podolí a je popsána i v článku 26 stanov schválených členskou schůzí 19.2.2009. Článek 26 nese 
název Klubové barvy a vlajka a zní takto: 1. Klubové barvy ČVK jsou bílá a červená. 2.  Vlajka 

ČVK je bílá s červeným úhlopříčným pruhem vedeným z levého spodního rohu do pravého 

horního rohu s bílým nápisem "ČVK". Mezi jednotlivými písmeny jsou tečky v osové linii písmen a 

před a za tímto nápisem jsou vyobrazeny tři bílé lipové listy (60). 
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Dne 19. července 1907 se konala valná hromada Veslařského klubu Hodonín, jehož 
ustavení nezapověděl výnos MM č. 32208/Ref 2304 z 7.6.1907.   Spolek podle Martykánova 
soupisu (61) zavedl  v roce 1911 vlajku s modrým žerďovým třetinovým klínem a sedmi 
vodorovnými pruhy, střídavě bílými a modrými. Do středu modrého klínu byl položen bílý 
trojúhelník tak, že se jeho vrcholy dotýkaly středů stran klínu (obr. 17). Toto datum lze ale 
zpochybnit, protože ještě v roce 1920 užíval spolek razítko, kde byla vlajka v podobě prosté 
bikolory (62). O tom, že se taková vlajka užívala, svědčí odznak, na který upozornila  K. Štursová 
(63). V devadesátých letech minulého století byl  uložen v archivu pražského ČVK, byl bílomodrý 
a nesl nápis V.K. Hodonín. 

Dne  9. března 1920  na mimořádné valné hromadě změnil klub stanovy a název na Český 
veslařský klub v Hodoníně, což  vzal na vědomí výnos ZSP v Brně č. 33990/1920/3900 
z 8.5.1920.  Vlajka ve stanovách nebyla nadále popsána. Patrně v roce 1924 (64) byla upravena. 
Její novou podobu máme doloženou až na dopisních papírech z r. 1947 (34), kde je do každého ze 
čtyř trojúhelníků vzniklých vložením bílého trojúhelníku do modrého klínu přidáno po jedné ze 
žlutých iniciál názvu klubu (ČVKH) (obr. 18). Jeden exemplář této vlajky byl uložen do měděné 
skříňky a zazděn v roce 1928 při kladení základního kamene nové klubovny (65). V roce 1950 byl 
ČVK v Hodoníně včleněn do DSO Baník Hodonín, v roce 1957 do TJ Slovan Hodonín, v r. 1973 
patronát převzaly Hodonínské cihelny, n.p. V r. 1978 oddíl přešel pod dřevařské závody ZPD 
Hodonín a v roce 1979 se stal veslařským oddílem TJ Tatran Hodonín. V té době užíval vlajku 
bez písmen ve velikosti 140 x 275 cm. V roce 1993  byla schválena registrace stanov staronového 
veslařského klubu, který se vrátil ke svému původnímu názvu, a to Veslařský klub Hodonín       
s historickou modrobíle pruhovanou vlajkou a s bílými písmeny VK a modrým písmenem H        
v modrobílém žerďovém klínu  (obr. 19) (66). 

Na rozdíl od hodonínského klubu si veslařský klub v Uherském Hradišti zvolil název 
Český veslařský klub již v prvních stanovách, které nezapověděl výnos MM  č. 2618 ze 7. února 
1908 (67). Ustavující valná hromada se konala 20. února 1908  a podoba vlajky byla schválena 
ještě v tomto roce. Její černobílé vyobrazení lze vidět například na fotografii ze závodů v roce 
1908 (68). Podle vlajkové tabule (53) měla devět vodorovných pruhů, střídavě červených a bílých, 
a modrý kanton v horním rohu. Šířka kantonu odpovídala šířce pěti pruhů a byl v něm bílý 
předmět připomínající tři pštrosí péra z městského znaku a bílá pěticípá hvězda (obr. 20). Je 
otázkou, zda kresba ve vlajkové tabuli byla přesná a zda se ve skutečnosti neužívala vlajka, která 
byla popsána až ve stanovách z 26.4.1929 (69). §23 Barva klubu. Barvy klubu jsou: bílá, červená 
a modrá. § 24 Znak klubu. Znak klubu jest vlajka červeně a bíle pruhovaná, v jejímž levém 

horním rohu jest obdélníkové modré pole úhlopříčkou barvy bílé ve dvě stejné části rozdělené. 

V horní části uprostřed jest znak královského města Uh. Hradiště a v dolní pěticípá hvězda barvy 

červené (obr. 21). Vlajka. Znaku klubu používá se též jako vlajky klubovní a to podle potřeby 

v různých velikostech a v příslušné úpravě také jako odznaku. Oproti vyobrazení ve vlajkové 
tabuli byla jiná barva hvězdy a celý městský znak. Vyobrazení vlajky na dopisních papírech klubu 
známe až z konce třicátých (70) a čtyřicátých let minulého století (33). 

Po únoru 1948 byl klub včleněn do Spartaku Hradišťan, v šedesátých letech do TJ 
Slovácká Slavia Uherské Hradiště. V současnosti nese název Veslařský klub Morávia Uherské 
Hradiště a na svém webu (71) vyobrazuje vlajku, kde lze místo devíti pruhů napočítat deset (pět 
bílých a pět červených). 

Dne 4. prosince 1908 nezapovědělo ČM výnosem č. 253568 ustavení Bruslařského a 
veslařského klubu Polná. Ustavující valná hromada se uskutečnila 13. 12. 1908.  Na mimořádné 
valné hromadě 14. 2. 1909 se jednalo o klubových odznacích a byl vybrán "návrh firmy Svoboda 
v slovanských barvách tvaru okrouhlého" (72). Spolek byl jednohlasně rozpuštěn valnou 
hromadou sice již 12. května 1921, ale vymazán byl až výnosem ZÚ v Praze č. 4374 z r. 1931 
(73).  

O několik měsíců později, přesně 23. března 1909, proběhla ustavující hromada 
Veslařského klubu Jordán v Táboře, poté co výnos ČM č. 38800 z 27. února 1909 ustavení 
nezapověděl. V jeho vlajce byly údajně české národní barvy - bílá a červená (74). Lze tedy 
předpokládat, že vlajka již před rokem 1918 měla stejnou podobu, jako je vyobrazena na 
hlavičkovém papíře z 40. let minulého století, kde obě barvy najdeme. Vlajka klubu totiž nebyla 
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popsána ve stanovách z r. 1909, ani ve změněných stanovách schválených mimořádnou valnou 
hromadou 29.3.1912 a řádnou valnou hromadou 27.2.1913 a nezapovězených výnosem ČM č. 
214839 z  13.7.1913 (75). V obou případech byla jen zmíněna v §8, kde se psalo, že   členové 

klubu jsou oprávněni při veřejném vystupování nositi odznaky a stejnokroj, používati ve 

stanovištích a na lodích lehkého dressu a vlajek klub representujících, resp. vlajek klubovních. Na 
hlavičkových papírech (34) a u Vosátky (35) měla vlajka tři vodorovné pruhy, červený, bílý a 
červený, a červené písmeno J v bílém oválu ve středu vlajky, který zčásti zasahoval do krajních 
červených pruhů (obr. 22).  

V roce 1933 zaslal VK Jordán v rámci výměny vlajku hrušovským veslařům (76) a 
v následujícím roce třeboňským (33). V počátcích klubu v něm aktivně působilo mnoho polských 
studentů tehdejší hospodářské akademie v Táboře, barva vlajky a vesel nemusela být tedy úplně 
náhodná. Po r. 1945 měnil klub název na Sokol Tábor, pak Tatran Tábor a po r. 1960 se stal 
součástí tehdy velké a finančně silné TJ Vodní stavby Tábor. V současnosti nadále zůstává 
veslařským oddílem TJ Vodní stavby Tábor a název VK Jordán používá jako historický včetně 
původní vlajky (77).             

Ustavení druhého veslařského klubu v Ústí nad Labem s názvem Aussiger RK Aussig 
nebylo zapovězeno výnosem ČM č. 175398 z 8. července 1910 (51). Ustavující valná hromada 
proběhla 22.7. 1910 za účasti členů židovského vyznání (78).   Podobně jako na vlajce Ruder- und 
Eislaufverein „Aussig“ obsahovala vlajka pangermánské barvy, černou, červenou a žlutou, ale 
nikoliv v takové míře, protože podle vlajkové tabule (53) byla bílá a pangermánské barvy 
vyplňovaly jen kanton. Ve vlající části byla vyšita osmicípá černá hvězda (obr. 23). Spolek 
vyvíjel svou činnost minimálně do října 1938, jak o něm píše článek Ztráty našeho veslařství 
změnou hranic (19).   

V roce 1911 nebyla zapovězena ustavení dvou veslařských klubů. Veslařský klub Plzeň mohl 
zahájit svou činnost poté, co obdržel výnos ČM č 8A 3025/1 z 22.7.1911. Podobně jako ve 
stanovách  táborského klubu nebyla vlajka popsána, pouze v § 8 bylo uvedeno, že členové jsou 
oprávněni vlajku užívat (79). Její list byl podle vlajkové tabule (53) šikmo dělen  na bílé žerďově 
pole s modrým P a modré vlající pole (obr. 24). Vlajka se ale dlouho neužívala, protože se spolek 
brzy rozešel. V archivu ČVK Praha byl ještě v devadesátých letech minulého století uložen 
odznak s touto vlajkou, jak zjistila Štursová (63). 

Delší trvání měl Veslařský klub Nymburk,  i když  jeho stanovy schválilo ČM až po 
opravách výnosem č. 8A 3379/1 z 14.8.1911. V původních stanovách se psalo o „praporu 
klubovém“ v §18  takto: v levé třetině zeleného pole jsou v trojúhelník ustavena červená písmena 

V.K.N.; od nich středem pole táhne se červený pruh, v opravených stanovách byl zjednodušen 
Prapor klubový: v levé třetině zeleného pole jest červené písmeno N; od něho středem pole táhne 

se červený pruh (80). Pokud se vlajka (obr. 25) v této podobě užívala, nebylo to dlouho, protože  
v almanachu z roku 1914 (81) byla otištěna kresba těžko popsatelné bílé vlajky (obr. 26) s řadou 
červených čar a se zeleným písmenem N značícím patrně iniciálu názvu města. Podle údajů na 
naskenovaném dokumentu z r. 1947 (82) vlajku navrhl v roce 1911 architekt inženýr Novotný a 
užívala se od založení klubu 6. října 1911. Do vlajkových poměrů 2:3 ji upravil v roce 1946 
MUDr. Fr. Čištín. Ten stanovil i odstín barev. Vlajkový list měl být světle kávový, pruhy tmavě 
karmínové a písmeno smaragdově zelené (obr. 27). Fr. Čištín navrhl i odznak (obr. 32), který 
schválila výborová schůze 23. března 1947. Protože obsahoval městský znak, požádal klub 
30.3.1947 Místní národní výbor v Nymburce o povolení. Rada MNV kladně rozhodla 1.4.1947 a 
souhlasné stanovisko vydala 2. dubna 1947 pod čj. A 942/2-47. Vlajka se užívala i v roce 1950, 
kdy již klub působil jako veslařský oddíl Sokola Nymburk. V současné době je organizačně 
začleněn jako oddíl veslování Lokomotivy Nymburk a historickou vlajku mají nymburští veslaři  
vyobrazenou na svých dresech (82). 

V roce 1912 vznikl v Brně konečně i český  klub. O schválení stanov a název Český 
veslařský klub zažádal 22.5.1912, k čemuž se kladně vyjádřilo MM výnosem č. 42972/3340 
z 23. května 1912. Ustavující valná hromada proběhla 4.6.1912 v brněnském hotelu Slavia. Zda se 
na ní jednalo o vlajce, není známo. Ve stanovách nebyla popsána, v §8 bylo jen uvedeno, že 
členové  mají právo …účastniti se…sportovních podniků pod vlajkou a jménem klubu. Vlajku 
klubu, o jehož vytvoření usilovali brněnští veslaři již od roku 1894, známe až z hlavičkových 
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papírů užívaných klubem od března 1918. Popsána je v čl. 6  stanov, které byly schváleny na 
valné hromadě 30.10.1920 a potvrzeny výnosem ZSP na Moravě č. 13754/VIII ze 14.2.1921. 
Klubovní vlajka. Barva klubovní jest modrobílá. Klubovní vlajka představuje obdélník složený 

z osmi podélných pásů střídavě modrých a bílých a u rukojeti ze dvou příčných pásů tvořících 

s obdélnými čtverce střídavě modré a bílé (obr. 28).  
Je možné, že před touto vlajkou se užívala vlajka tvořená třemi vodorovnými pruhy, 

bílým, červeným a bílým (83). O vlajce se zmiňoval i Lodní řád z roku 1921, když v čl. 2 uváděl, 
že Každá zábavní loď musí býti opatřena před jízdou klubovní vlajkou. Stanovy byly upraveny a 
schváleny na valných hromadách 28.11.1927, 18.11.1929 a 17.11.1930, ale popis vlajky se 
nezměnil. Po únoru 1948 byl klub vymazán z evidence 28.9.1950 (84), což vzal na vědomí KNV 
Brno 11.10.1950 pod č. 937/1950-III/1. Nezanikl úplně, byl začleněn jako veslařský oddíl do 
Zbrojovky Brno. V současnosti je opět samostatný a kromě vlajky užívá i znak (obr. 33)  
odvozený z ní (85). 
 I rok 1913 byl bohatý na vznik veslařských klubů. Výnosem ČM č. 1828 nebylo 
zapovězeno utvoření spolku Tetschner Ruderverein Normania, který měl krátce působit 
v Horním Žlebu u Děčína poté, co došlo k rozkolu mezi veslaři z děčínského spolku Ruder- und 
Eislauf-Verein „Carolus“ a část jich ze spolku vystoupila. Zánik spolku vzal na vědomí výnos ČM 
č. 810 v roce 1918 (86), takže není jisté, zda spolek stihl zavést vlajku. Výnos Slezské zemské 
vlády č. X-471 ze 7. února 1913 nezapověděl utvoření spolku Towarzystwo „Zwiazek 
Strzelecki“ v Cieszynie, který ve stanovách uváděl plavání a veslování, ale symboly nezmiňoval 
(87). Naproti tomu právní nárok na užívání vlajky uvedli v § 8 tvůrci stanov  Veslařského klubu 
„Borek“ v Rokycanech, jehož utvoření povolil výnos ČM č. 8A 783/58621 z 12.3.1913 (88). Na 
dopisních papírech, které jsem měl k dispozici, vlajka vyobrazena nebyla. VK Borek vyvíjel svou 
činnost především v meziválečné době, poslední zápis z výborového jednání je z 21. 7. 1941 (89).  
 Větší pozornost vlajce věnovali k radosti vexilologů zakladatelé Klubu vodních sportů 
„Praha“, jehož účelem kromě pěstování plachtění, plavby motorovými čluny bylo i pěstování 
veslování. Jeho stanovy schválil výnos ČM č. 8A2997 ai 1913/243975 z 31.7.1913. Právní nárok 
na užívání symbolů byl vyjádřen  v §8 …Členové klubu jsou oprávněni při oficielním vystupování 

nositi odznaky a stejnokroj, používati ve stanovištích a na lodích lehkého dressu a vlajek klub 

representujících.  
Po ustavující valné hromadě, která se konala 11.10.1913,  požádali předseda a jednatel 

pražský magistrát o povolení, aby mohli užívat na vlajce a klubovní čepici městský znak. Pražský 
archivář Josef Teige žádost doporučil, a tak ani městská rada nic nenamítala a povolení vydala 
výměrem č. 8165 praes. z 5.11.1913 (90). Nákres klubovní vlajky (obr. 29) a vlajky předsedy 
(obr. 30)  s žádostí o povolení byl pak poslán policejnímu ředitelství v Praze 26. listopadu 1913. 
Aniž spolek vyčkal, až povolení dojde, již 4. února 1914 použil vlajku na hlavičkovém papíře a 
její kresbu vlepil  do změněných stanov, které schválila valná hromada 14. února 1914. Změnu 
stanov nezapovědělo ČM výnosem č. 8A 2997/2/76804 ai 1913 z 24.3.1914. Vlajka klubu byla 
popsána v §1 jeho vlajka jest s povol. praes. rady král. hlav. města Prahy ze dne 5./11.1913 č. 
8165 odznak pražský v levé horní čtvrtině na modrém poli, na němž vodorovně vlnitý vždy jeden 

úzký bílý a pod ním široký červený pruh s užším pruhem pole šestkráte se střídají. §2 odznakem 

jest miniatura vlajky. §12 zněl vlajka předsedy sestává z odznaku král. hlav. města Prahy 

umístěného ve středu modrého pole na všech čtyřech stranách ohraničeného střídajícími se 

trojúhelníčky v barvách bílých, červených a modrých. 
 Policejní ředitelství v Praze ale vlajku zakázalo  výměrem 25916/pr z 5.11.1914 „kvůli 
barvám států nám nepřátelských“. S tím se nechtěl klub smířit a prostřednictvím policejního 
ředitelství se odvolal 21. 11.1914 k místodržitelství v Praze. V odvolání uvedl, že modrá, bílá a 
červená jsou i zemské barvy Moravy, Chorvatska, Bosny, Krajiny, Přímoří, tedy „národů, které 
vedle ostatních rakouských národů vynikají chrabrostí a dostávají svým vlasteneckým 
povinnostem“. Argumentoval i tím, že by podobně barvy nepřátelské Belgie mohly být na závadu 
některým německým spolkům. Vysvětloval, že už v listopadu 1913 volili vlajku tak, aby 
neobsahovala závadné barvy a sestavení. Klub na vlajce symbolicky vyznačili modrými vlnami, a 
aby tato barva nebyla na překážku, zvolili pruskou modř na rozdíl od kobaltové nebo 
ultramarinové,  jež  je  užita  na  vlajkách  klubů  dnes  států  nepřátelských.  Vlny  vyznačili  šesti 
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vlnitými dvojpruhy z tenoučké bílé a čtyřikrát tak široké červené. K ní přiložili sytě červenou 
(tureckou červeň) a ne obecně obvyklou rumělku. Klub připomněl, že v pražském znaku je navíc 
císařská žlutá barva a znak je černě konturován, takže vlajka není jen trikolorou. K odvolání 
přiložil originální vlajku a ceník vlajek firmy Max Gebauer, aby doložil, že výroba vlajek je 
nákladná. Za jejich zhotovení a za vytištění legitimací s vlajkou klub zaplatil už mnoho set korun, 
takže by zákazem utrpěl materiální škody. Navíc si vlajky vyměnil s tuzemskými a zahraničními 
kluby a těžko by vysvětloval příčiny eventuální změny. Nechtěl by ani vítat členy, kteří se vrátí 
z válečného tažení, pod vlajkou jinou. Na závěr vyjádřil klub ochotu změnit vlajku předsedy. 
 Zákaz policejního ředitelství potvrdil výnos ČM č. 8A 2800/1/345391  ze 14.12.1914 a 
odůvodnil jej tím, že vlajka klubu je provedena ve slovanských barvách. Odvolat se mohl klub 
během 4 týdnů k vídeňskému ministerstvu vnitra, čehož klub využil. Sepsal stejné argumenty jako 
pro místodržitelství, ale odvolání podal prostřednictvím policejního ředitelství až 21. ledna 1915. 
Proto ministerstvo vnitra odvolání zamítlo výnosem č. 5234 z 28. února 1915 a jako důvod uvedlo 
podání odvolání po uplynutí zákonné lhůty. Vedení klubu se však ani nyní nevzdalo a  14.8.1915 
požádal předseda policejní ředitelství v Praze, aby povolilo vyvěsit klubovní vlajku pouze ad hoc 
při příležitosti oslavy 85. narozenin císaře. Výměr č. 24268 pr policejního ředitelství z 16.8.1915 
však byl opět zamítavý. Dne 8.2.1923 sdělil místopředseda klubu ZSP v Praze, že členové byli 
povoláni do válečné služby po vypuknutí války a klub přestal vyvíjet činnost. ZSP  vzala na 
vědomí oznámení o zániku spolku pod č. 128002 ai 1925/2191935   z 23.4.1925 (91). 
 Dne 10. 12. 1913 nezapovědělo ČM výnosem č. 8A 3939/369265 utvoření Veslařského 
závodního spolku pražského, jenž si stanovil, že bude podporovat veslařský sport, pořádání 
veslařských závodů, slavností a zábav nepolitického rázu. Ve chvíli, kdy zakladatelé spolku 
sepisovali stanovy, neměli ještě představu o vlajce, a tak slovy „jeho vlajka jest“ naznačili v § 1, 
že popis vlajky bude jeho součástí. Ustavující valná hromada proběhla 19.2.1914 a 1. května 1914 
požádal výbor spolku ČM o povolení odznaku a vlajky. K žádosti připojil kovový odznak 
v podobě bílé, červeně lemované, vlajky nesoucí žlutou pěticípou hvězdu (obr. 31). ČM žádost 
přeposlalo pražskému policejnímu ředitelství a to vydalo podmínečný souhlas výnosem č. 12193 
z 18.6.1914. Vlajka se objevovala na dopisních papírech spolku v letech 1914 až 1924. Dne 
18.2.1926 rozhodla mimořádná valná hromada o likvidaci spolku, v Úředním listě ji však 
vyhlásila až 1.12.1935. Oznámení o dobrovolném rozejití vzal na vědomí výnos ZÚ v Praze č. 
9836 z 12.12.1935 (92). 
 Zdá se, že posledním veslařským klubem, jehož ustavení nebylo zapovězeno před 
vypuknutím 1. světové války, byl  Veslařský klub v Hradci Králové. Jeho spisy se v archivech 
nedochovaly, takže jen ze spolkového katastru (93) se dozvídáme, že byl ustaven na základě 
výnosu ČM č. 8A 2489 z  22.7.1914. Výnos ZÚ v Praze č. 2311 vzal v roce 1919 na vědomí 
patrně jeho rozejití (86). 

Období 1. světové války bylo krušné nejen pro veslaře, ale pro spolkový život vůbec. 
Veslařské závody se neorganizovaly, mnozí veslaři narukovali a někteří se už z války nevrátili. 
K dalšímu rozmachu veslařských spolků došlo až po vzniku Československa. 
  
Poznámky: 
(1) První část mé stati nazvané Vlajky a odznaky veslařských klubů v Čechách, na Moravě a 

ve Slezsku byla otištěna ve Vexilologii č. 153, s. 2963 až 2979 a je přístupná i na 
http://www.veslo.cz/symbolika-prvnich-veslarskych-klubu-v-ceskych-zemich/2792117/ 
vlajky_odznaky_veslI_obr.pdf 

(2) Fotoreprodukce záznamu z kroniky z roku 1885. In: 120 let veslařského klubu Slavia 
Praha, Praha [2005],  s. 7. 

(3) Národní archiv (dále NA), fond České místodržitelství - všeobecné (dále jen f. ČM), ka 
3941, sg. 30/116/5; f. ČM, ka 4477 (K2096); f. ČM, ka 4507 (K9291); f. Presidium 
policejního ředitelství v Praze (dále jen PP), ka 2040, sg. V/28/108. 

(4) NA, f. PP, ka 2679, sg. V/28/108. 
(5) Wassersport, 1892, s. 187 a „Wassersport“-Almanach für 1894, 19. Jg., Berlin 1894, s. 

291. 
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(6) Program koncertu pořádaného Veslařským klubem Slavia 29. listopadu 1904  In: 120 let 
veslařského klubu Slavia Praha, Praha [2005],  s. 15. 

(7) http://www.vkslavia.cz 
(8) Archiv hl. města Prahy (dále AMP),  f. Spolkový katastr (dále SK), ka 586, sg. XIV/16. 
(9) Barevná fotografie z oslav. In: 120 let veslařského klubu Slavia Praha, Praha [2005],  s. 

71. 
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(13) NA, f. ČM, ka 4338, sg. 30/259/132; f. ČM, ka 4482 (K3270). 
(14) NA, f. ČM, ka 4338, sg. 30/259/132; f. ČM, ka 4549 (K20366). 
(15) Gedenkschrift herausgegeben vom Ruder- und Eisclub „Carolus“ in Tetschen zum 

25jährigen Gründungsfeste in den Tagen des 13., 14. und 15. August 1898, s. 5. 
(16) Wassersport ze 14.2.1889, s. 209. 
(17) Gedenkschrift herausgegeben vom Ruder- und Eisclub „Carolus“ in Tetschen zum 
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Tetschen, Berlin-Friedenau 1931, s. 175. 
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(21) Moravský zemský archiv (dále MZA), f. B40, ka 712, sg. 63096/25. 
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(46) http://www.fkvodnany.wz.cz/ 
(47) Mail od Vladimíra Petříka z 27.9.2010.  
(48) MZA, f. B 40/I, kn. 437c Kroměříž – město. 
(49) A. Dubovský: Z historie Kroměříže. Dějiny tělovýchovy a sportu. Kroměříž 1999, s. 138. 
(50) ZAO, f. ZVlS Opava, ka 4770, sg. X-99, f. KNV Ostrava, ka 550, sg. 262, f. Policejní 

ředitelství Mor. Ostrava, ka 2116. 
(51) Spolkové spisy, které byly uloženy ve fondu  ČM, 3. manipulační období (1900-1910), se 

nedochovaly. V tom případě pocházejí čísla výnosů  z elenchů a data vydání dohledala 
v podacích knihách mgr. V. Měšťánková z NA, za což jí děkuji. 

(52) http://noviny.libochovice.cz/index.php?art=793 a upřesňující mail z 25.10.2010 od 
Antonína Glance, autora článku v Libochovických novinách. 

(53) Vlajková tabule Ausländische Ruder- u. Segel-Vereine (dále jen vlajková tabule) byla 
vydána v Německu mezi roky 1911 (obsahuje již vlajku Veslařského klubu Plzeň) a 1918 
(zobrazuje ještě vlajku Rakouska-Uherska) a přináší barevná vyobrazení 34 veslařských a 
jachtařských klubů v Rakousko-Uhersku. Rozměr tabule je 130 x 200 mm a jednotlivých 
vlajek 13 x 21 mm. Za poskytnutí barevné fotokopie této tabule vděčím dr. Arnoldu 
Rabbowu z Braunschweigu. Pro zajímavost lze uvést, že RC „Nassovia“ vydala již v roce 
1883 vlajkovou tabuli rozměrů 62 x 87 cm obsahující 125 veslařských a 15 jachetních 
spolků z celého světa.  

(54) NA, f. ZÚ, ka 176, sg. 2125/1913. 
(55) NA, f. ZÚ, ka 367, sg. 7409/1920. 
(56) NA, f. PP, ka 2679, sg. V/28/106. 
(57) Takovou vlajku vyobrazuje např. Vexilologie č. 72, s. 1404. 
(58) Vodní sporty, 1933, č. 3, s. 78. 
(59) NA, f. ZÚ, ka 184, sg. 3226/1913; NA, f. ZÚ, ka 353, sg. 3942/1920; AMP, f. SK, ka S15-

10.01 sg. XIV/174. 
(60)  E-maily od Josefa Blechy, předsedy klubu, z 19.11. a 25.11.2010. 
(61) Vexilologie č. 74, s.1451. 
(62) MZA, B40, ka 3837, inv.č.  4334. 
(63) Výzkumná zpráva Počátky českého veslařství ve sportovních památkách uložená 

v knihovně Muzea tělesné výchovy a sportu pod signaturou F971. 
(64) J. Kolařík v publikaci 80 let veslařského oddílu v Hodoníně, Hodonín: TJ Tatran, 1987, 

změnu vlajky zařadil do kapitoly 1921 – 1924, píše na s. 15 „v tomto roce“, což podle 
kontextu odpovídá poslednímu roku tohoto období. 

(65) Vodní sporty, 1928. Srovnej s fotografií z této slavnosti v časopise Malovaný kraj č. 5 z r. 
2007, s. 9. 

(66) http://www.vkhodonin.banda.cz/ 
(67) MZA, f. B 40/I, kn. 437 Uherské Hradiště - město. 
(68) Fotografie byla otištěna v brožuře TJ Slovácká Slavia veslařský oddíl Uherské Hradiště 

1908 – 1978 a na s. 21 Zpravodaje města Uherské Hradiště č. 7 z 1. 7. 2009 – viz 
www.kkuh.cz/zpravodaj.php?id=78 

(69) Za poskytnutí výpisu ze stanov děkuji PhDr. Jiřímu Čoupkovi, řediteli SOkA v Uherském 
Hradišti.  

(70) NA, f. Svaz kanoistů RČS, ka 5.  
(71) http://www.veslovani-uh.cz/ 
(72) Za laskavé prohlédnutí fondu Bruslařský a veslařský klub Polná děkuji Petru Dvořákovi ze 

SOkA Jihlava. 
(73) NA, f. ZÚ, kn. 396. 
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(74) Historie tělovýchovy a sportu na Táborsku. Tábor: OV ČSTV, 1990, s. 68. 
(75) NA, f. ZÚ, ka 181, sg. 2726/1913. 
(76) Archiv města Ostravy. f. ČVK Odra Hrušov. 
(77) E-mail od Josefa Mládka, předsedy veslařského oddílu, z 16.11.2010.  
(78) P. Janák: Historie veslování v Ústí nad Labem do roku 1938. Závěrečná práce. Praha, KU 

– KTVS, 2001. Přetiskuje fotografii nazvanou „Veslaři pod Střekovem“, na níž je 
zachycena i vlajka klubu. 

(79) NA, f. ZÚ, ka 47, sg. 3025/1911. 
(80) NA, f. ZÚ, ka 48, sg. 3379/1911; ZÚ, ka 543, sg. 6540/1922. 
(81) „Wassersport“-Almanach für 1914, 39. Jg., Berlin 1914, s. 470. 
(82) http://avk.nymburk.cz/ 
(83) K. Štursová totiž našla v archivu ČVK Praha odznak s takovou vlajkou. Navíc uvnitř 

vlajky měl být zlatý nápis „Čes. veslař. klub“ na horním bílém pruhu a zlatý nápis 
„v Brně“ na spodním bílém pruhu. Na červeném pruhu byl navíc žlutý nápis „Brno“. 

(84) MZA, f. B40, ka 3215, sg. 3539/50. 
(85) http://www.cvkbrno.cz/ 
(86) V NA byly zkartovány  podací knihy spolkového oddělení Zemského úřadu v Praze, takže 

není možné zjistit přesné datumy. 
(87) ZAO, f. ZVlS, ka 4687, sg. X-471. 
(88) NA, f. ZÚ, ka 167, sg. 783/1913. 
(89) Za laskavé prohlédnutí fondu Veslařský klub Borek děkuji Pavlu Součkovi ze SOkA 

Rokycany. 
(90) AMP, f. Presidium, inv.č. 2178, sg. 6/2. 
(91) NA, f. PP, ka 2685, sg. V/28/233; f. ZÚ, ka 182, sg. 2997/1913; AMP, f. SK, ka 602, sg. 

XIV/0331. 
(92) AMP, f. SK, ka 603, sg. XIV/339; AMP, f. Presidium, inv.č. 2284, sg. 14/143. 
(93) SOkA Hradec Králové, f. OÚ Hradec Králové, ka 1290, kniha Rejstřík spolkového 

katastru. 
 

In continuation of his article from Vexilologie No. 153 (Sept 2009) A. Brožek brings 

information about flags and burgees of 18 rowing clubs established in the Czech lands 

between 1885 and 1914. Due to the fact that many of them were founded by German citizens of 

Austria-Hungary living in Bohemia, Moravia and Silesia, national symbolism was deeply 

rooted in their flags. Namely, whilst original (German) rowing clubs displayed on their flags 

either municipal (Fig. 4-6, 12-13, 23) or those with aquatic sports connected (i.e. blue and 

white) colours, the subsequently founded Czech branches of those clubs or rival Czech clubs 

set up in the same towns reveled in a strong national feeling. Therefore, the majority of them 

used flags in red and white colours in various combinations, predominantly striped ones (Fig. 

1-3, 14-16, 22, 26-27). On the other hand, some later established German rowing clubs 

designed their burgees in Pan-German colouring (Fig. 6, 23). Generally speaking, colours of 

flags were quite often an object of controversy in Bohemia. A combination of W-R-B was 

prohibited in the Hapsburg monarchy during WW1 as “colours of states hostile toward 

Austria” (Fig. 29-30) and political consequences appeared also in later years, too. Regardless 

of their apolitical status, the Czech rowing clubs troubled with their flags during WW1 if 

Slavonic colours of white, red and blue had been used on them. On the contrary, German 

rowers faced problems with their symbols designed in black, red and gold in Czechoslovakia 

between 1918 and 1938.  
 

NOVÉ ZNAKY 
 
MAKEDONIE 

Po 63 letech došlo ke změně státního znaku Makedonie. Stalo se tak na základě Zákona    
o znaku Republiky Makedonie (Закон за грбот на Република Македонија), který byl přijat 
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makedonským parlamentem (Собранието на Република Македонија) dne 15. listopadu 2009 a 
publikován v úředním věstníku (Службен весник  на Република Македонија) č. 138, ročník 

LXV dne 17. listopadu 2009 s účinností od 25. listopadu 2009.  Nebyl 
však přijat znak zcela nový, jak by se dalo předpokládat, ale došlo pouze 
k úpravě stávajícího státního znaku z doby, kdy Makedonie byla 
jugoslávskou svazovou republikou, a to tak, že z něho byla pouze 
vypuštěna stříbrná, červeně lemovaná pěticípá hvězda (obr. 1).  

Dosud užívaný státní znak přijal parlament Lidové republiky 
Makedonie (jež byla od 2. prosince 1945 svazovou republikou 
Jugoslávie) na svém druhém zvláštním zasedání dne 27. července 1946 
Zákonem o znaku LR Makedonie. Byl navržen podle designu státního 
znaku Svazu sovětských socialistických republik, který se stal vzorem 
pro státní znaky nejen ostatních svazových republik Lidové (od 7. dubna 
1963 Socialistické) federativní republiky Jugoslávie, ale i několika 

dalších zemí tehdejšího sovětského bloku. Článek 1 tohoto zákona popisuje znak takto: „Znak 

Lidové republiky Makedonie tvoří pole obklopené věncem z pšeničných klasů, plodů máku a 

tabákových listů, jež je v dolní části překryt stuhou s lidovým motivem. 

Stuha nese nápis N.R. Makedonija. Mezi vrcholy klasů je pěticípá hvězda. 

Ve středu pole se rýsuje pohoří, pod kterým teče řeka. Za pohořím 

vychází slunce.“  Dva dny na to je tento zákon s vyobrazením znaku 
otištěn v listu „Nova Makedonija“ včetně výkladu, kde se uvádí: „Znak 

Lidové republiky Makedonie je symbolem svobody a bratrství 

makedonského národa a bohatství makedonské země. Pšeničné klasy, 

plody máku a listy tabáku představují bohatství makedonské země a 

rozmanitost jejího hospodářství. Pěticípá hvězda symbolizuje národně 
osvobozenecký boj, díky němuž makedonský lid získal svobodu. Národní 

motiv na stuze představuje bohatství a krásu národa. Uprostřed se 

nachází pohoří Pirin, největší v Makedonii, které bylo centrem národně 
osvobozeneckého boje v minulosti, a pod ním teče řeka Vardar, 

nejslavnější v republice, představující jednotu všech částí Makedonie a 

ideu Makedonců pro národní sjednocení. Slunce symbolizuje svobodu a 

tvořivý život v Lidové republice Makedonii.“ (obr. 2).  Znak byl následně 
popsán také v článku 8 Ústavy Lidové republiky Makedonie ze dne 31. 
prosince 1946, kde se již ale neuvádí, že na stuze je nápis N.R. 
Makedonija. Proto se nápis po tomto datu na státním znaku, který 
následně doznal i mírné grafické úpravy, již neobjevuje (obr. 3).      

V souvislosti s rozpadem Socialistické federativní republiky 
Jugoslávie a vyhlášením nezávislosti  republiky Makedonie dne 15. září 
1991 vyvstala i otázka nových symbolů země. O okolnostech přijetí nové 

státní vlajky jsme již informovali ve Vexilologii č. 87 na s. 1710, č. 88 na s. 1722 a č. 98 na s. 
1896 až 1897. Všeobecně se předpokládalo, že za nový státní znak bude přijat znak vycházející 

z nejstaršího známého makedonského znaku (zlatý korunovaný 
dvouocasý lev na červeném poli), který je vyobrazen v erbovníku 
Korjeniće-Neoriće z roku 1595. Neochota poslanců parlamentu 
zastupujících různé politické strany dohodnout se na novém znaku byla 
však důvodem, proč se až do roku 2009 nezměnil, přestože bylo 
vypracováno mnoho návrhů nového státního znaku. Nakonec byla proto 
dána přednost návrhu na pouhou úpravu stávajícího státního znaku, pro 
kterou hlasovalo 80 z celkem 98 poslanců makedonského parlamentu. 
Podle barevného vyobrazení v přijatém zákoně je pohoří modré barvy, 
slunce je zlaté na světle modré obloze, krajina pod pohořím je tmavě 
modré barvy, řeka má stejný odstín modré jako pohoří a má světle modré 

vlny. Věnec tvoří zlaté pšeničné klasy, světle hnědé makovice, zelené listy tabáku a bílé kvítky. 
Stuha v dolní části je červená se stříbrnou výšivkou národního motivu. V zákoně je rovněž 
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uvedena lhůta jednoho roku (tj. do 25. listopadu 2010), do které musí státní instituce a orgány 
nahradit dosud užívaný znak novým. Pro jisté dokumenty je stanovena lhůta dva roky, v případě 
bankovek a mincí dokonce pět let.                 
                                                                                                                    Josef Hubka 
 
Odkazy: 
Службен весник  на Република Македонија č. 138, ročník LXV  ze dne 17. listopadu 2009 
Grb i Zastava č. 5/2009, s. 11-14. 
Nordisk Flaggkontakt č. 50/2010, s. 51. 
Aleš Brožek : Lexikon vlajek a znaků zemí světa, 2. vydání, Praha 2003 
http://flagspot.net/flags/mk).html#coa    
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Republic_of_Macedonia.svg        
 
 

VEXILOLOGICKÁ   LITERATURA 
 
Prapor – znamení, které sjednocuje, sestavili Vilém Walter a Vlastimil Schildberger ml., Brno : 
Brněnský městský střelecký sbor, 2008, ISBN 978-80-254-4071-1, 104 strany textu, 
doprovázeného mnoha černobílými a barevnými fotografiemi na křídovém papíře, cena ani náklad 
neuvedeny 
 

Je s podivem, kde všude se může náhodný čtenář setkat s kvalitními vexilologickými 
informacemi, které ho často překvapí precizností a podrobností, dokonce i v odborných 
publikacích výjimečnou. Nepodivil jsem se, když jsem se v ročence Moravské genealogické a 
heraldické společnosti v Brně G+H informace setkal se stejnojmennou studií našeho člena ing. 
Josefa L. Hrdého, protože vím, že vexilologickým tématům se zhusta věnují i heraldici. Tento 
článek přibližuje laikovi souvislosti vzniku a významu spolkových praporů, které ilustruje na 
praporu Brněnského městského střeleckého sboru; naše čtenáře jsme s ním seznámili ve 
Vexilologii č. 152, s. 2950-2952. Až později jsem se dověděl, že v citované ročence MGHS byl 
přetištěn ze sborníku jmenovaného střeleckého sboru, vydaného v upomínku požehnání jeho 
praporu v katedrále sv. Petra a Pavla u příležitosti Dne Brna 19.8.2007 a k 15. výročí obnovení 
Brněnského městského střeleckého sboru v roce 2008. Za finanční podpory Statutárního města 
Brna vydal Sbor tuto svou 3. publikaci, v níž se kromě historie a současnosti sboru a českého 
střelectví na Moravě a v Brně zejména, bohatě dokumentované černobílými i barevnými kresbami 
a fotografiemi, věnuje především jeho symbolu – praporu. Po již citovaném obecném poučení      
o roli a významu praporu v životě lidského společenství a o historii praporů používaných 
brněnskými střelci v minulosti přináší i  pozoruhodné podrobnosti spojené s jeho svěcením. Jde 
např. o závazný postup pro svěcení praporu podle dochovaných tradic z poloviny 18. století, jak 
byly poprvé kodifikovány v rakousko-uherských vojenských předpisech z 19. století, resp.            
o praporové tradice a obyčeje, o postavení a úloze praporečníků a praporů v rakouské armádě, 
v ozbrojených silách Československa i České republiky, s mnoha doprovodnými ilustracemi a 
ukázkami. Sborník dále informuje o dalších historických praporech spojených s městem Brnem, 
zejména pak o praporech brněnských ostrostřelců, jakož i jejich novodobých variantách z let 1993 
a 2007. Závěr patří zasvěcenému pojednání o vexilologii obecně, o vexilologickém názvosloví a 
vexilologické kurtoasii (držení a nesení praporu, vzdávání pocty, ceremoniály s praporem, 
pozdravy) s přihlédnutím k použití praporů v ozbrojených silách. Graficky a dokumentačně 
zdařilá, po odborné stránce vyčerpávající a na první pohled překvapivě kvalitní práce ve sborníku 
vydaném místní zájmovou organizací však má jednoduché vysvětlení: za jejím vznikem stál člen 
Vexilologického klubu v letech 1989-2001 Vilém Walter, vedle již zmiňovaného J. Hrdého autor 
hlavních vexilologických článků v tomto sborníku. Oběma brněnským vexilologům je třeba 
vděčně poděkovat za vynikající prezentaci našeho oboru na veřejnosti a našim členům doporučit, 
aby si u vydavatele tento sborník obstarali, protože je neocenitelnou pomůckou všem, kteří se 
vedle současných vlajek a praporů zajímají i o historická praporová témata a o vexilologii obecně.
                                                                                      -jm- 
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Askeri Müze Bayraklar ve Sancaklar Koleksiyonu (Sbírka vlajek a praporů Vojenského muzea), 
zpracoval pracovník muzea İlkay Karatepe, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Istanbul 
2008, ISBN 978-975-409-492-3, 264 stran textu na křídovém papíře s mnoha barevnými 
fotografiemi, vč. katalogu 128 tureckých a 18 zahraničních vojenských praporů a vlajek, náklad 
1000 kusů, cena neuvedena. 
 

Vojenské muzeum v Istanbulu vydalo po 12 letech nový, reprezentativní katalog své 
vexilologické sbírky, jejíž založení se datuje do r. 1726. Katalog obsahuje  popis a vyobrazení 128 
tureckých a 18 trofejních zahraničních vojenských praporů z této sbírky. Na křídovém papíru 
formátu 220 x 278 mm je každý exponát, kterému je věnována minimálně jedna strana katalogu, 
vyfotografován v barvě (zpravidla jen jedna strana) a doplněn evidenčními údaji (název, 
registrační číslo, datování a původ, rozměry) a jeho oboustranným popisem a charakteristikou. 
Publikace zahrnuje vedle katalogu praporů a vlajek i zmínky o dalším historickém materiálu ze 
sbírek muzea, souvisejícím s prapory. Jde především o praporové čnělky, koňské oháňky 
připojované na standarty k označení vojenské hodnosti (tughy), bandalíry, praporové stuhy či 
ozdobné schránky na koránové miniatury, připevňované ke čnělkám osmanských praporů. Sbírka 
však zahrnuje i originály nařízení o zavedení některých typů praporů, historické inventární 
seznamy a alba s vyobrazením vlajek, a to ať již z osmanského či republikánského období 
Turecka, stejně jako popisuje další vojenských předměty, spojené s prapory. Tady mám na mysli 
pruhy látky s nápisy a koránovými citáty, našívané na list praporu, pouzdra na svinuté prapory, 
medaile zavěšované na list praporu apod. sbírkový materiál. Pro zájemce o vývoj vojenských 
praporů přináší tato cenná publikace podrobný historický úvod, který se na 30 stranách věnuje 
historii praporů a vlajek obecně (mj. zásluhu o jejich vznik přikládá Číňanům a Indům), symbolu 
půlměsíce a hvězdy a jejich odrazu v symbolice turkických předchůdců, praporům a vlajkám 
osmanského období tureckých dějin se zřetelem na prapory a vlajky používané ve vojsku a 
válečném loďstvu. Byť se vyznačuje tradičním sebestředným pojetím dějin tohoto symbolu, jak je 
známo i v jiných pomocných historických disciplínách v Turecku, přesto je tato kniha cenným 
zdrojem informací pro turečtiny znalého vexilologa, minimálně o významu, který vlajkám a 
praporům připisuje oficiální turecká historiografie.               -jm- 
 
V Levných knihách nabízejí za 69,- Kč publikaci "Vlajky" vydanou v edici Nové obzory. Kniha 
vel.218x290 mm v rozsahu 46 stránek. Původní publikace byla vydána Really Useful Map 
Company (HK) Ltd. Robert Frederick Ltd. 4 North Parade, Bath, BA1 1LF, Anglie. Vytištěna 
kvalitně v roce 2010 v Číně. Jedná se práci pro mládež, ale třeba něco zajímavého sdělí i 
pokročilejším zájemcům o vexilologii. Člení se na kapitoly: Vlajky v průběhu času. Vlajky dle 
světadílů vč. map. Mezinárodní vlajky. Signální vlajky. Praktické činnosti. Rejstřík.                     
K jednotlivým vyobrazeným vlajkám uvádí následující faktografická data: datum přijetí, poměr 
stran, hlavní město, datum vyhlášení nezávislosti a význam vlajky.           V.M. 

 
 

RŮZNÉ 
  

ZE SETKÁNÍ NĚMECKÝCH VEXILOLOGŮ 
Ve dnech 9. a 10. října 2010 se v Drážďanech uskutečnilo již 18. setkání německých vexilologů. 
Mělo komornější ráz než některá předchozí; zúčastnilo se ho 19 německých vexilologů. Ze 
zahraničních účastníků pak členové ČVS J. Martykán, P. Exner, J. Hubka, L. Hnát a také R. 
Klimeš, který je současně členem Německé vexilologické společnosti (DGF). Po zahájení 
předsedou DGF J. Majewskim přivítal účastníky dr. Bauer, ředitel Vojenského historického 
muzea bundeswehru v Drážďanech (Militärhistorisches Museum der Bundeswehr in Dresden),     
v jehož prostorách se setkání konalo. Spolu se svým kolegou dr. Lassem pak provedli účastníky 
sbírkami muzea  s důrazem na vojenské prapory i na historické vojenské stejnokroje, čepice a 
přilby.V sousedství schůzovní místnosti si ve vedlejších sálech a na nádvoří mohli účastníci 
prohlédnout artefakty ze zbraní z II. světové války i některé pozdější, které se měly stát součástí 
připravované expozice. Odpoledne zahájila tradičně hodnotná přednáška E. Günthera o znacích, 
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vlajkách a symbolech saských okresů po územní reformě z r. 2008.Ve svém vystoupení, 
přínosném i pro německé účastníky, se R. Klimeš zabýval symboly Bonnu a jeho městských částí. 
Potom následovala 1. část  výroční členské schůze DGF. Společná večeře proběhla v restauraci 
„Watzke“ s kvasnicovým pivem z vlastního minipivovaru. Cestou do hotelu jsme se z labského 
nábřeží pokochali pohledem na noční panorama nasvíceného Starého města s moderní mešitou na 
obzoru. Po skončení 2. části VČS, mezitím co jsme nedělní dopoledne procházeli nesmírně 
fotogenickým vnitřním Starým městem s obnoveným chrámem Frauenkirche, Zwingrem, 
kachlovou galerií wettinských panovníků, Semperovou operou, městským zámkem, Albertinem, 
novou synagogou a potvrdili si, že Drážďany dostály své pověsti Florencie na Labi, přednesl  A. 
Rabbow velmi zajímavou přednášku o praporech Stasi, 
která našla značnou odezvu mezi účastníky. 
Následovala přednáška J. Martykána, která seznámila 
přítomné s procesem tvorby a schvalování vlajek a 
znaků moravských krajů, vč. některých nepřijatých 
návrhů. Na konci setkání se rozproudila čilá diskuse, 
zejména o pojetí a vzájemném vztahu oficiálních a 
„dekorativních“ vlajek. V tradiční burze vexilologické 
literatury vystavili a nabídli své publikace i členové 
ČVS. V sále vyzdobeném kromě vlajek DGF a vlajky 18. setkání německých vexilologů i vlajkou 
ČVS byla umístěna velká nástěnná mapa světa s vlajkami všech států, u některých i jejich 
správních subjektů, vydaná péčí DGF a mapou SRN v papírovém i textilním provedení se 
zemskými vlajkami a znaky, vč. historických a vlajek národnostních menšin. List vlajky 18. 
setkání dělí červený žerďový klín na horní černé a dolní žluté pole. V klínu lev ve skoku a dva 
svislé pruhy, vše bílé. Poměr šířky k délce je 3:5. Barvy listu opakují barvy německé vlajky a 
vlajky DGF, figury – lev a dva svislé pruhy jsou převzaty ze znaku Drážďan, kde jsou ovšem tyto 
figury černé ve zlatém štítu. Autorem návrhu je předseda DGF Jörg Majewski.  Při návratu do 
Prahy jsme se stihli svézt na 110 let staré visuté dráze na drážďanském předměstí Loschwitz. 
Výbor ČVS děkuje německým kolegům za pozvání i na jejich příští setkání.                                         
L. Hnát 
 

JIŘÍ LOUDA DEVADESÁTILETÝ 
Před  deseti lety upozornil P. Fojtík na „kulaté“ životní  jubileum Jiřího Loudy ve Vexilologii č. 
118 a mne těší, že příležitost psát k devadesátinám proslulého heraldika a vexilologa jsem dostal 
tentokrát já. Plukovník v. v. Jiří Louda, dr. h. c., oslavil 3. října 2010 v Olomouci významné 
životní výročí a výbor naší společnosti mu k němu poslal gratulaci. Nebudu zde líčit životní osudy 
jubilanta, členům naší společnosti spíše doporučím, aby si přečetli jeho autobiografii Svým 
dějinám neutečeme, kterou nedávno vydal Radioservis. Raději jsem zalistoval složkou 
s korespondencí, aby se mi vybavily detaily spolupráce J. Loudy s naším klubem. Popudem, 
abych ho písemně oslovil v září 1971, byl televizní pořad o heraldice nazvaný Tajemství znaků a 
vysílaný 21. července 1971. O Jiřím Loudovi jsem věděl, že kreslí heraldické znaky, ale netušil 
jsem, že má vztah i k vexilologii. Na záběrech však byly zachyceny Loudovy kresby vlajek. Na 
můj dotaz mi J. Louda odpověděl obratem pošty, že  „i vexilologie je mým oborem“ a že mu 
„před Olympiádou vyjde v německém nakladatelství Bertelsmann kniha. Ta bude zahrnovat vedle 
státních znaků také vlajky, a to státní, válečné, obchodní a hlav států.“ (Myšlena byla tehdy  
publikace  Flaggen und Wappen der Welt von A bis Z, kterou má určitě ve svých knihovničkách 
řada členů České vexilologické společnosti.) Dne 30. dubna 1972 jsem vyjádřil J. Loudovi 
potěšení, že dal najevo zájem o členství ve Vexilologickém klubu, a vyslovil naději, že v květnu 
dostane 1. číslo našeho zpravodaje, který se měl jmenovat Vexilologické listy. 10. června 1972 
jsem J. Loudovi poděkoval, že projevil zájem přispívat do Vexilologických listů, a upřesnil, že náš 
zpravodaj vyjde asi v červenci jako dvojčíslo. První Loudovy příspěvky psané pro náš zpravodaj 
jsem dostal v dopise datovaném 1. dubna 1974. Týkaly se státních znaků Řecka, Baham a Čadu a 
zařadili jsme je hned do Vexilologie č. 11, která nesla ještě dubnové datum. V srpnu 1975 jsem 
informoval J. Loudu, že od září budu na vojně, a požádal ho, aby příspěvky o nových státních 
znacích posílal J. Martykánovi, který po mně převzal starost o Vexilologii. Shodou náhod jsem 
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absolvoval prezenční službu v Olomouci, kde J. Louda stále žil,  takže jsem ho a jeho milou 
manželku konečně poznal i osobně (J. Louda nikdy nejezdil do Prahy na výroční členské schůze).  
V roce 1983 se funkce redaktora vrátila do mých rukou, a proto se frekvence dopisů mezi J. 
Loudou a mnou zvýšila. Často jsem J. Loudu vybízel, aby připravil pro Vexilologii  zprávy           
o nových státních znacích nebo aby alespoň potvrdil správnost kreseb nových státních znaků a 
jejich popisů ve chvílích, kdy měl málo času. Využíval jsem přitom jeho mimořádné znalosti 
britské a kanadské heraldiky, takže se ve Vexilologii objevily jeho články o znaku Saskatchewanu, 
Nového Brunšviku či Ostrova prince Eduarda. Řadu dopisů jsme si též vyměnili, když se chystal 
do tisku Česákův článek o praporech korunních zemí Rakousko-Uherska a kdy mne zajímal 
Loudův názor na některá heraldická tvrzení autora článku. Konečná verze Česákova článku vyšla 
ve Vexilologii v říjnu 1989 a krátce na to došlo k sametové revoluci a k diskusím o podobě 
nových státních symbolů. Využil jsem toho, že J. Louda  byl ve středu dění, a požádal ho, aby 
popsal proces přijímání federálního znaku. Loudův text, v němž jsem původní neutrální název 
poněkud nešťastně změnil na „Jak jsem navrhoval federální znak“, jsme otiskli jako jeden 
z hlavních článků ve Vexilologii č. 78. V září 1992 pak vyšla jako hlavní článek 86. čísla 
Vexilologie další stať J. Loudy, kterou nazval Standarty rytířů Podvazkového řádu. I v dalších 
letech J. Louda nezanevřel na náš zpravodaj a opravoval heraldické popisy v článcích před jejich 
zveřejněním ve Vexilologii. To už jsme se oba scházeli na půdě parlamentu při 
zasedáních podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Proto mne těší, že jsem mu mohl s ostatními 
členy podvýboru osobně gratulovat, když jeho výtvarné ztvárnění znaku České republiky i 
prezidentské vlajky přijali poslanci v prosinci 1992. A další gratulaci, tentokrát písemnou, 
posílám dnes k jeho devadesátým narozeninám.                           A. Brožek 

 
AMERIČANÉ CHYSTAJÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES 
Příští mezinárodní vexilologický kongres se  opět uskuteční mimo Evropu (1. až 5. srpna 2011 ve 
Washingtonu, D.C.) a panují obavy z menší účasti. Organizátoři proto rozeslali 250 vexilologům 
e-mail, v němž upozorňují na webové stránky kongresu (www.washingtonflagcongress.org). 
Osobám, které potřebují vízum do USA, nabízí Ted Kaye (treas@nava.org) zvací dopis. Využijí 
tuto nabídku také čeští vexilologové?                                           abr 
 
 
TERMÍNY VÝBOROVÝCH SCHŮZÍ 
V klubovně v Blahoslavově ul. 2 proběhnou schůze výboru v roce 2011 v těchto termínech: 5.2., 
4.6., 1.10. a 3.12. vždy od 13 hodin.               Výbor ČVS 
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