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ALEŠ BROŽEK

ČESKÉ, MORAVSKÉ A SLEZSKÉ MĚSTSKÉ VLAJKY
STANOVENÉ MINISTERSTVEM VNITRA V LETECH 1920 AŽ 1950

Kupodivu je mezi vexilology' málo známo, že do roku 1950 povolovalo, schvalovalo či stano-
vovalo českým a moravským městům barvy, prapory či vlajky ministerstvo vnitra (dále jen
MV). I když v názvu stati uvádím rok 1920, první vexilologický výnos MV pochází až z roku
1927. Rok 1920 však byl pro stanovení městských vlajek klíčový. Dne 30. března 1920 totiž
přijalo Národní shromáždění zákon č. 252 Sb., kterým se vydala ustanovení o státní vlajce,
státních znacích a pečetích. Pro městské vlajky byl významný druhý odstavec paragrafu 10,
jenž zněl: „Ministerstvo vnitra má právo pozměňovati znaky veřejné kromě znaku státního“

Meziveřejné znaky patří městské znaky. Z nich se odvozují městské barvy, takže oprávnění pro
ministerstvo vnitra se dalo vztáhnout i na ně. Liberálním výkladem $10* se zmíněný paragraf
rozšířili na případ, kdy se jednalo o propůjčení nového znaku a povolení městských barev. Práv-
níci totiž usoudili: Může-li MV změnit dosavadní městský znak, může jej změnit do té míry, že
z původního znaku zbude velice málo, takže změněný znak ve skutečnosti je znakem novým.
Tomu lze zajisté na roveň klást i případ, kdy se propůjčuje znak úplně nový, kde město dosud
znaku vůbec nemělo.

Z třetího odstavce $ 10 (Každé nepřiměřené užívání praporův a vlajek státních, jakož i všech
znaků veřejných, jest zapovězeno) vyplývalo pro úředníky MV, že obec sama se nemůže usnést,
že bude užívat barvy, ani že MVnestačí vzít usnesení na vědomí, nebo prohlásit, že proti užívání
řečených barev nemá námitek.MVmuselo vystupovat jako primárníčinitel a městské barvy, re-
spektive vlajky proto zpočátku povolovalo, později stanovovalo. To už se odvolávalo na zákon
č. 269 Sb. z 21. října 1936 o užívánívlajek, znaků a jiných symbolů..., konkrétně na první odsta-
vec $3 (Ministerstvu vnitra náleží v jednotlivých případech k žádosti stanoviti anebo z vážných
důvodů měniti vlajky a znaky svazků územní samosprávy...).

Třetí odstavec $ 3 zákona z r. 1936 stanovoval, že se k žádosti měl trojmo přikládat barevný
nákres a přesný popis vlajky. Nákres vlajky měl zobrazovatobě její strany, což se málokdy dělo,
protoževlajky byly jednoduché, zpravidla bikolory nebo trikolory. Zákon neurčoval postup po-
dávání žádosti, ale ten byl obdobný jako u žádostí jiného obsahu, které vyřizovalo MV. Obec
se obracela na MV prostřednictvím okresní nebo nebo zemské správy politické (dále jen ZSP),
resp. od r. 1928 okresního nebo zemského úřadu (OkÚ, resp. ZÚ), v Praze, Brně nebo Opavě,
případně od r. 1945 prostřednictvím Zemského národního výboru (ZNV) v Praze a Brně a tyto
úřady sdělovaly MV eventuální námitky.

Vydanývýnos zasílaloMV buďúřadu první instance (okresnímu úřadu) nebo druhé instance
(zemskému úřadu) a ten podle textu výnosu MV vytvořil výnosvlastní. Jednu kresbu vlajky si
ponechávalo MV ve svých aktech neboji předalo Archivu ministerstva vnitra (dále jen AMV),
který se před vydáním výnosu MV povinně vyjadřoval k podobě městskévlajky. Jeho vyjádření
bylo pro MV směrodatnější než vyjádření zemského archivu, na něž se někdy obec odvolávala.
Druhou kresbu si ponechával OkÚ a třetí kresba opatřená kulatým razítkemMV se vracela obci.
Po roce 1945 žádající obec musela dodat 4 náčrtky vlajky a čtvrtý se předával AMV. Po vzniku
krajských národních výborů (KNV) vyžadovalo MV dokoncepět náčrtků, aby jeden mohlar-
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chivovat KNV. Tento poněkud komplikovaný postup projednávání žádosti obce trval často i ně-
kolik let a občas se protáhl i z důvodu, že spis nedošel na správnou adresu nebo se dokonce v ně-
kterém z úřadůztratil.

Vydání výnosu nebylo bezplatné. Sazebník zpočátku stanovoval pouze částku za povolení
městského znaku, později i zastanovení barev, přičemž nižší částka byla za barvyměstyse a vyšší
za barvy města?*. Následuje chronologicky řazený seznam měst, u nichž se podařilo najít kopie
výnosů stanovujících barvy nebo vlajky v Archivu MV nebo originály výnosů v archivech jed-
notlivých měst.

ČESKÝ TĚŠÍN - dne 7. června 1921 se uskutečnila 9. mimořádná veřejná plenární schůze
správní komise v Českém Těšíně. Doporučila, aby se část bývalého města, která připadla Česko-
slovensku, ustavila jako město. Zástupci německých stran požadovali, aby se ponechaly histo-
rické městské barvy“ a znak bývalého Těšína, a české strany tento požadavek podpořily“. Na zá-
kladě žádosti MV zpracoval Jaroslav Kursa z AMV souhlasné vyjádření (dále VAMV)č. 2123
z 23.8. 1923 a obdobným způsobem i VAMV č. 1245 ze 14. 5. 1925.MV povolilo užívat znak vý-
nosem 28708 z 1. srpna 1927'. V něm bylo uvedeno: Pokud se týče městských barev, jež odvozují se
z barev znaku, podotýká ministerstvo vnitra, že budou to barvy tři v následujícím správném pořadí:
modrá — zlatá (žlutá) — červená od spodu čteno, takže červená barva bude špičce praporové žerdi nej-
bližší*. Pořadí pruhů bylo tedy stanovenojinak než na vlajce polského Těšína.

Lom u Mosru - změnu znaku navrhl předseda správní komise Štěpán Klein podáním
z 16. 8. 1927, VAMV 2539z 20. 9. 1927 ji však nedoporučil. Obecní správní komise se usnesla
25. 11. 1927, že přistoupí na návrh MV, a rozhodla se pro typ A znaku. Jeho skicu zpracoval
prof. Antonín Morávek (1896—1956) a městský úřad s kresbou souhlasil 7. 6. 1928. Výnos MV
83244 z 18. července 1928 pozměnil znak a popsal městské barvy podle formulace, kterou
J. Kursa použil ve VAMV č. 32 z 11. 6. 1928, tedy Městské barvy lomské, z tohoto erbu vyvozené,
jsou: barva stříbrná (bílá) vespod, červená uprostřed a modrá svrchu?

JESENÍK — dne 21. června 1929 v 17 hodin proběhlo zasedání městského zastupitelstva. Při pro-
jednávání 17. bodu programu navrhl Dr. Karl Springs, aby barvy zastoupené v městském znaku
(černá, zlatá a zelená) byly prohlášeny městskými barvami Frývaldova, jak se tehdy nazýval Je-
seník. Městské zastupitelstvo hlasy všech 27 přítomných návrh odsouhlasilo a 27. 9. 1929 požá-
dalo MV o schválení prostřednictvím ZÚ v Brně. ZÚ v Brně později ještě sdělil, že OkÚ ve Frý-
valdově nemá podle svého oznámeníz 12. 7. 1929 námitek. Anton Blaschka zAMV" ve VAMV
č. 2047 z 12. 8. 1929 nejprve upřesnil, že Frývaldov nepožaduje barvy černá-zlatá-zelená, ný-
brž zelená-zlatá-černá, protože se popisují odspodu. Dále doporučil, aby barvy byly seřazeny
podle důležitosti, tedy „(odspodu) zlatá, resp. žlutá, uprostřed černá, špičce praporové žerdi nej-
blíže pak zelená“. Navíc ohodnotil přidání zelené do trikolory jako projev loyality, protože se
tak město vyhnulo užití starorakouských žlutočerných barev. S názorem změněného pořadí ba-
rev se ztotožnilo MV a výnosem 37882 z 23. 6. 1930 pověřilo ZÚ v Brně, aby si vyžádal změ-
něné usnesení od zastupitelstva obce. Frývaldovští zastupitelé se sešli 5. srpna 1930 v 17 ho-
din, o změněném pořadí barev referoval starosta Dr. Leo Pawlowski a změnu odsouhlasilo všech
28 přítomných členů. Když se nic naMV nedělo, požádal 20. 5. 1931 o urychlené vyřízení MV
člen zemského zastupitelstva Ervin Gróoger s odůvodněním, že 6. a 7. 6. 1931 se koná ve Frý-
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valdově jubilejní sjezd moravsko-slezského horského spolku. AMV ve svém vyjádřeníč. 2375
z 25.5. 1931 neměl námitek. MV výnosem 35771 z 30. května 1931 proto udělilo povolení k uží-
vání městských barev, odvozených z městského znaku, v tomto pořadí: žlutá — černá — zelená, při
čemž, půjde-li o vlajky nebo prapory, bude zelená u špičky žerdi. Vzhledem k tomu, že v té době
ještě nebyla stanovena sazba za povolení městských barev, MV nepředepsalo za tento úkon žád-
nou dávku"'.

JANOV NAD NISOU — město, které se v té době nazývalo Honsberk, požádalo 18. 4. 1924 MV
o schválení znaku prostřednictvím ZSP v Praze, ale neuspělo. MV totiž vydalo zamítavý vý-
nos na základě VAMV 2758 z 18. S. 1925. J. Kursa v něm uvedl řadu heraldických doporučení
včetně stanovení městských barev formoutrikolory (navrhl černou-modrou-žlutou) nebo biko-
lory (žlutá-zelená). Doporučil, aby se vybraly barvy z jednoho pole, protože návrh znaku obsa-
hoval řadu barev. Město nechalo zpracovat nový návrh znaku od prof. Karla Heidricha z umě-
lecko-průmyslové školy v Jablonci nad Nisou ve třech variantách, a jak sdělilo přípisem č. 3482
z 27. 1. 1926, městské zastupitelstvo zvolilo zeleno-žlutou bikoloru. J. Kursa ve VAMV 540
z 12. 10. 1927 měl ke kresbám znaku řadu připomínek. Doporučil schválit variantu C po odstra-
nění závad a za městské barvy zvolit bílou a modrou. Město opravilo kresbu znaku podle direk-
tiv AMVa předložilo ji ke schválení 28. 12. 1927. K němu došlo až výnosem MV 2301 z 2. listo-
padu 1931, když se MV opřelo o kladné VAMV 154z 1. 8. 1929"Společně s popisem znaku byl
ve výnosu uveden popis městských barev — modrá (vespod) a bílá (svrchu), ato iv němčině — Die
Stadtfarben sind blau (unten) und weiss (oben).

PEČKY — na město byly povýšeny usnesením vlády z 6. 3. 1925. Na schůzi městské rady 5. 8. 1925
a schůzi městského zastupitelstva 26. 8. 1925 byl schválen znak, který navrhlhistorik a heraldik
prof. August Sedláček (1843—1926). Zároveň se znakem byly schváleny městské barvy, červená,
žlutá a modrá, odvozené A. Sedláčkem ze znaku. J. Kursa však ve VAMV488 ze 17. 7. 1926 ne-
doporučil znak MVschválit, protože se A. Sedláček příliš inspiroval královéhradeckým symbo-
lem. Navrhl, aby Pečky zvolily buďjiný heraldický námět, nebo aby získaly svolení od Hradce
Králové. Pečkysice svolení dostaly, ale nechaly se umluvit J. Kursou a zadaly A. Morávkovivy-
pracování moderního znaku. Kresbu znaku předložily MVjiž 2. 7. 1928, ale jejího schválení do-
sáhly až výnosem MV 39044/7 z 3. prosince 1931. V něm byl podle VAMV 2531 z 12. 7. 1928
popsán nejen znak, ale i městské barvy, a to slovyMěstskými barvami ze znaku vyvozenými jsou:
bílá vespod, žlutá uprostřed a modrá svrchu.

DŘEVOHOSTICE -— na základě návrhu historika Josefa Pilnáčka (1883-1952), který se rovněž
intenzivně zajímal o heraldiku a genealogii, se městské zastupitelstvo usneslo 17. 8. 1931 po-
žádat MV o potvrzení barev městského znaku. Zároveň přiložilo kresbu znaku, pod níž byl
namalován prapor tvořený třemi vodorovnými pruhy, červeným, bílým a modrým. Protože
podle názoru AMV by byl totožný s moravským, umluvil archiv městskou radu, aby přistou-
pila na bílomodrou bikoloru. Ve VAMV3522 z 26.4. 1932 bylo dokonce napsáno, že městská
rada „archivu výslovně sdělila, že souhlasí popř. prosí, aby byla normována městská vlajka ve
formě bikolory“. VýnosMV 57453 ze 7. května 1932 poté povolil Dřevohosticím prostřednic-
tvím OkÚ v Holešově užívání modréa bílé, při čemž, půjde-li o vlajky nebo prapory, bude barva
bílá u špičky žerdi*.
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ŽEHUŠICE obecnízastupitelstvo se usneslo 14. 5. 1933, že podá žádost o udělení znaku v po-
době, jak jej navrhl AMV a vypracoval A. Morávek. MV znak schválilo výnosem MV 36125 ze
7. prosince 1933 poté, co se ke kresbě kladně vyjádřil AMV ve VAMV 2040 z 6. 6. 1933. Ve vý-
nosu jsou popsány i barvy slovy Barvy městyse Žehušic, ze znaku heraldicky vyvozené, jsou modrá
a zlatá, tak aby zlatá byla při špičce žerdi

ČKYNĚ - obec zaslala MV ke schválení kresbu znaku provedenou podle historického popisu
A. Morávkem. Ten kní navíc připojil kresbu městské vlajky. MV obojí schválilo výnosem 29180
z 6. listopadu 1935, v němžse psalo, že městské barvy, z tohoto znaku odborně vyvozené, jsou čer-
vená uspodu a bílá nad ní u špičky žerdi v souladu s textem VAMV 2675 z 15. 6. 1935,

ZLÍN — městský úřad předložil MV kresbu znaku vypracovanou vr. 1935 profesorem Františkem
Kyselou (1881-1941) podle starých pečetí. S kresbou vyjádřil souhlas A. Blaschka ve VAMV
1473 z 28. 6. 1935 a zároveň stanovil, jaké byměly být městské barvy. Znak schválilo MV výno-
sem 19739 z 25. ledna 1936"". Kromě popisu znaku uvedlo i popis barev: Městskými barvami ze
znaku vyvozenými jsou: modrá u spodu a zlatá (žlutá) u špičky žerdi'*.

STŘEKOV -— obec byla povýšena na město zasedáním ministerské rady 13. 3. 1936. Než jí o tom
bylo doručeno 14. 4. 1936 písemné vyrozumění, psaly Lidové noviny již 28. 3. 1936 o střekov-
ském znaku amodrobílomodrých barvách. Ty byly totiž určeny na zasedání rady obce 24.3. 1936
a schváleny zastupitelstvem 8. 4. 1936. Den nato obecní úřad vydal vyhlášku, v níž informoval
o barvách, a voliči města či poplatníci mohli uplatnit odvolání. Článek z Lidových novin se do-
stal do rukou pracovníků AMVa ti požádali 7. oddělení MV, aby zjistilo, kdo městu symboly
schválil. Řešení znaku ani stanovení městských barevse jim totiž nelíbilo. Podle znaku odvozo-
vali modro-zlato-červenou, případně modro-stříbrno-červenou vlajku. Zlatou volili podle pra-
vého pole znaku"Později byli pražští archiváři ochotni povolit vlajku tvořenou dvěmapruhy,
bílým a modrým, když město odstranilo zlatou ze znaku. Ani s tím město nesouhlasilo, a když
archiv tvrdil, že město musí zavést červenobílomodrou vlajku, pokud chce mít vlajku tvořenou
třemi pruhy, obrátilo se na Svaz německých samosprávných obcí, který se dříve zabývalzjišťo-
váním městských barev. Zajímalo je, zda některá města užívají prapory s opakujícími se pruhy
jedné barvy. AMV navštívil 11. 11. 1936 starosta města Vinzenz Repka a předložil znak opra-
vený podle pokynů AMV. Od kombinace modrá, bílá, modrá neustoupil a odvolal se na znění
zákona z 21. 10. 1936, č. 269 Sb., kde se uvádí, že přání autonomních svazků má být respekto-
váno. Nezměněné městské barvy potvrdilo společně s upraveným znakem zastupitelstvo Stře-
kova 14. 1. 1937 a 1. 2. 1937 odeslalo žádost na MV prostřednictvím OkÚ*“V té podobě je sta-
novilo MVvýnosem 17730 z 23. dubna 1937, v němž místo městských barev výhradněužilo ter-
mínu vlajka: Městská vlajka, vyvozená z vrchní části znaku, je modrá-bílá-modrá“".

MOoRAVSKÝ BEROUN - městské zastupitelstvo vyšlo z vyjádření zemského archivu v Brně, že
není spolehlivých historických dokumentů, z nichž by se daly barvy dovodit, a požádalo o po-
volení barev zelené a zlatožluté. Na této barevné kombinaci se usneslo 8. 8. 1935, kdy pouze tři
komunisté hlasovali proti. Chtělo je užít k šestistému jubileu založení města. Barvám dalo i sym-
bolický význam: zelená symbolizovala venkov, zlatožlutá bývalou příslušnost k panství Štern-
berků. A. Blaschka ve VAMV 4206 z 21. 12. 1935 namítl, že by barvy měly být zlatá a modrá, pří-
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padněstříbrná, zlatá a modrá, protože zelená je podřadnou barvou. Zároveň však připustil, že vět-
šina vlajek československých měst má spodní pruh modrý, což pro rozlišení není vhodné. Uvedl, že
jsou požadoványměstské barvy aměstský prapor, nikolivměstská vlajka, takže není nutné stanovit
rozměry. Přivítal, že město upustilo od natištění znaku na prapor. MVpoté stanovilo barvy výno-
sem 48577 z 22. listopadu 1937. V něm napsalo: Na městském praporu jest užíti této bikolory v tom
pořadí, že zlatožlutá barva budeu hrotu žerdi, jak jest vidno z připojeného vyobrazení. Zároveň bere mi-
nisterstvo vnitra na vědomí, že obec upouští od natisknutí městského znaku na praporu.

J1čÍíN - dne 25. 11. 1937 informoval MV jičínský středoškolský profesor Antonín Martínek
(1870-1945), že se v obecním zastupitelstvu a poté v místních časopisech vede spor o městské
barvy. Původně měly být černá a žlutá, pak se ustálilo mínění na modré a žluté a vr. 1937 se tvr-
dilo, že mají být stříbrná a modrá. Když MV nesdělilo svůj názor, odpověďna dotaz urgoval
15. 6. 1938, protožese blížily oslavy jubilea místního pluku, při nichž se počítalo s vlajkovou vý-
zdobou. Uvedl, že jičínský rodák a archivář Karel Kazbunda (1888-1982) a historik a archivář
Václav Vojtíšek (1883—1974) se domnívají, žeto má být bíláamodrá. MV si vyžádalo VAMV 496
z 31. 1. 1938, které vypracoval Josef Hráský"*. Ve výnosu 50638 z 23. července 1938 pak sdělilo
prostřednictvím OkÚ v Jičíně, že modrá barva má být u spodu (podle pole štítu), bílá barva (podle
bílé či stříbrné hradby) u špičky žerdi. Poměr barevných pruhů je 1:1%

PODĚBRADY -— Místní národní výbor (dále MNV) podáním ze 17.12.1945 požádal MV, aby
mohl používat v tomto lázeňském městě při slavnostních příležitostech vlastní vlajku. V pří-
loze zaslal její kresbu tvořenou třemi vodorovnýmipruhy, bílým, žlutým a červeným. Navrhl
ji patrně poděbradský archivář Jaromír Plicka (1902-1979), který se zúčastnil kursu archivářů,
na němž J. Hráský hovořil o městských vlajkách. S návrhem vyslovil souhlas ONV na schůzi
2. 1. 1946. K vlajce se vyjádřil jednak Archiv země České, jednak AMV. Zemský archivní rada
dr. Zdeněk Kristen (1902-1967) vytkl 30. 8. 1946 návrhu, že neodpovídá obecnému pravidlu
o užití všech barev ze znaku na praporu, ani druhému pravidlu o pořadí barev. Doporučil vlajku
tvořenou čtyřmi vodorovnýmipruhy, bílým, černým, červeným a zlatým, přičemž pruhy po-
psal odshora dolů. Ve VAMV 2880ze 14. S. 1947 uvedl J. Hráský, že základními barvami jsou
sice stříbrná a zlatá, ale jejich samotné užití nedoporučil, protože jednak by se porušilo heral-
dické pravidlo zakazující klást kov na kov, jednak by mohlo dojít k záměně s papežskými bar-
vami, případně i k zákroku ze strany československého katolického kléru. Protože je v podě-
bradském znaku ještě znak pánů z Kunštátu a původní znak můnsterberský, navrhl AMV při-
hlédnout při stanovení barev k jednomu, případně k oběma rodovým znakům. Při využití barev
ze znaku pánů z Kunštátu se archivu jevila nejvhodnější kombinacebílá, černá, žlutá, přičemž
černý pruhměl být užší. Rozhodl se ji však nedoporučit, protože by upomínala na barvy rakous-
ko-uherské monarchie. Kombinováním žluté a bílé s barvami ze znaku můnsterberskéhose ar-
chiv dostal k pořadí připomínajícímu barvy užívané Německem do r. 1933. Proto se rozhodl vy-
slovit souhlas s výběrem barev, které město zvolilo. Pouze pořadí stanovil v heraldicky správ-
ném sledu, tedy „bílá (barva zdi) při špičce žerdi a žlutá (barva štítu) u spodu vlajky, mezi něž by
byla vložena červená, takže v celkovém pojetí by to byly české barvy doplněnéžlutou u spoda“.
S pořadím barev stanoveným AMV souhlasilo MNVna své plenární schůzi konané 10. 10. 1947
v 18 hodin. O městské vlajce referoval náměstek předsedy MNVp. Janče a pro návrh AMV
zvedlo ruce všech 34 přítomných členů. Poté byla vlajka stanovena výnosem MVčj. B-8117-



3300 VEXILOLOGIE č.168

25/11-47-I1/3 z 20. srpna 1948 takto: Vlajka je tvaru obdélníku, jehož šířka a délka je v poměru
2:3. Má tři stejně široká barevná pole, z nichž bílé je při vrcholu žerdi (stožáru), červené uprostřed
a žluté u spodu vlajky. Městská vlajka nesmí býti větší než zároveň používaná vlajka státní. O vý-
nosu byl uvědomen ONV, kterýměl dohlédnout na zaplacení dávky 5000 Kč, a ZNV.

BRNO - Ústřední národní výbor (dále ÚNV) v Brně se usnesl 25. 11. 1947 na vlajce, která „pod
bílým polopruhem [má] červený, bílý a červený pruh“, protože „ji dosud nemá, což se projevilo
při některých příležitostech v poslední době jako nedostatek“. AMVsi vyžádal dobrozdání od
Zemské osvětové rady v Brně (vypracováno 2. 2. 1948), Zemského archivu v Brně (vypraco-
váno 9. 2. 1948) a odborný posudek od dr. Jaroslava Dřímala (1905-1975), ředitele brněnského
archivu, (vypracováno 24.4. 1948). Ten sdělil, že se tato vlajka užívala od konce 15. století (nej-
starší zmínkaje z r. 1480 a nejstarší obraz v berní knize brněnské z r. 1510) do konce 19. sto-
letí. Poté začalo Brno užívat bez jakéhokoliv schválení praporu ve velkoněmeckých barvách, po-
něvadž nebylo spokojeno s červeným a bílým praporem, připomínajícím české národní barvy.
AMV doporučil MV 21.4. 1948, aby upozornil ÚNV na publikaci „Státní vlajka a prapory při
slavnostní výzdobě soukromé“, protože ÚNV nezná rozdíl mezi praporem a vlajkou, aaby ÚNV
nákres upravil. To se stalo výnosem MV B-8117-4/5-48-II/3 z 11. května 1948, který vytkl ná-
kresu, že je na něm prapor místo vlajky a že je užit nesprávný odstín červené a nesprávná hnědá
barva žerdi. ZNV zaslal MV nové nákresy vlajky 28. září 1948 a připomněl, že ve výnosu ze
17.3. 1948 doporučil MV, abyÚNV vBrně vyhovělo. K tomu došlo výnosem MV B-8117-6/10-
1948-II/3 z 18. října 1948, který vlajku popsal takto: Vlajka má pole červené, bílé, červené a bílé,

popisováno odspodu. Pole mají stejnou šířku až na bílépole u vrcholu žerdi, jehož šíře je poloviční pole
červeného. Poměr šířky vlajky k jeho délce je 2 : 3. Vlajkový stožár (žerď) je opatřen bílo-červenými
pruhy, které sbíhají v podobě závitnice od vrcholu stožáru dolů, při čemž oba pruhy jsou stejně široké.
Stožár (žerď) vlajky je přímý, kruhového průměru, bez ozdob a z pevného materiálu. Vrchol stožáru
(žerdi) má tvar jednoduché a oblé hlavice, bílé barvy. Vlajka je na obou stranách stejná"".

ŽAMBERK — MNV požádal MV podáním z 28. 5. 1947, aby stanovilo městské barvy a dopo-
ručilo, v jakém seskupeníje užívat na vlajce či praporu. Dotazoval se, zda barvy mají být uspo-
řádány kolmo nebo vodorovně, s klínem apod., a požadoval, aby se lišily od barev jiných zemí,
států a měst. Sdělil, že rada MNV začala uvažovat o barvách zelené, žluté a červené poté, co
otázku barev konzultovala s Archivem země České. Ten město upozornil přípisem z 15. 5. 1947,
že prosté odvození městských barev z městského znaku naráží na obtíže, protože zlatá (barva
štítu) a černá (kanec), případně černá a červená (miinsterberskáorlice) budou připomínat barvy
rakouské, resp. německé vlajky. MV si vyžádalo VAMV. Vypracoval je J. Hráský 26. 4. 1948
a upozornil v něm, že návrh MNVse sledem barev zelená (trávník), žlutá (pole štítu) a červená
(polovice orlice) nepřihlíží k hlavní obecné figuře (kanci). Navíc při popisu zespoda se jedná
o státní barvy Bolívie a odshora o barvy Habeše. Aby dostál heraldickým pravidlům, navrhl jed-
nak černočervenožlutou vlajku, u níž by byl červený pruh užší, jednak žlutočernožlutouvlajku se
stejně širokými pruhy. Zároveň ale připustil návrh MNVa pro případ, že byMNV v Žamberku
trvalo na svém původním návrhu, doporučil, aby sled barev byl zelená-žlutá-červená při popisu
zespoda. Návrhy AMVprojednala rada MNV na schůzi 1. 6. 1948 a rozhodla se pro stejnou
kombinaci barev jako na bolívijské vlajce, jak uvedla v podání z 3. 6. 1948. Zároveň přiložila ba-
revný nákres a popis vlajky ve 4 vyhotoveních. Na základě toho vydalo MVvýnos B-8117-12/6-
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48-I1/3 z 8. listopadu 1948. V něm stanovilo vlajku v barvách zelené, žluté a červené. Vlajka se
skládá ze spodního pole zeleného, prostředního pole žlutého a vrchního pole červeného, při čemž po-
měr vlajkové šířky k její délce je 2:3. Všechna pole mají stejnou šířku, tj. rovnají se jedné třetině šířky
vlajky. Vlajkový stožár (žerď) je vyzdoben trikolorou, a to v pruzích červeno-žluto-zelených, sbíha-
jících se v podobě závitnice od vrcholu stožáru dolů, při čemž všechny pruhy jsou stejně široké. Sto-
žár (žerď) vlajky je přímý, kruhového průřezu, bez jakýchkoliv příkras a z pevného materiálu (dřeva,
kovu). Vrchol stožáru (žerdi) má tvar jednoduchý a oblé hlavice, červené barvy, z níž se odvíjí červený
pruh trikolory. Vlajkové pole má tvar obdélníku. Vlajka je na obou stranách stejná“. Výnos zaslalo
MV ve dvou exemplářích ONV stím, aby první předalo městu, jakmile město prokáže, že zapla-
tilo dávku 5000 Kč. Zároveň vyzvalo ONV, aby přikázalo městu opravit obrázek vlajky tak, aby
místo nesprávného odstínu zelené barvy byla použita svinibrodská nebo Mitisová zeleň, které
jsou podleJ. Hráského správným heraldickým odstínem. Ministerský referent, který vypracoval
text výnosu, jen drobně upravil popis vlajky od města, převzali popis stožáru, ale vynechal z po-
pisu odměsta podle požadavku. Hráského odstavec „Městská vlajka obsahuje podle požadavků
heraldiky (část.) barvy odvozené z barev zastoupených v městském znaku žamberském tj. polo-
vina orlice — červená, pole štítu — žlutá a trávník - zelená“.

PŘÍBRAM - na podnět muzejního pracovníka Františka Frýby (1912-1959) a městského archi-
váře Jindřicha Václava Bezděky (1897—1983), aby byla přijata vlajka tvořená barvami z měst-
ského znaku (zelenou, bílou, červenou a modrou), se rada MNV usnesla 30. 10. 1946 zavést
městskou vlajku a vyhlásit na ni soutěž. Dne 11. 11. 1946 pak požádal předseda MNV AMV, aby
mu poskytl pokyny, jak barvy uspořádat, aby vlajka vyhovovala nejen heraldickým pravidlům,
ale i estetickým požadavkům. Dne 17. 12. 1946 se rada rozhodla nevyužít námětů ze soutěže
a požádatMV o povolení k užívánívlajky. Po čilé korespondenci s AMV, v níž se řešila i úprava
městského znaku, a návštěvě pracovníků MNVu J. Hráského se dospělo ke kompromisnímu ře-
šení příbramskévlajky. J. Hráský totiž navrhoval užít pouze bílou (stříbrný kostel) a červenou
(barvaštítu), příbramští požadovali i barvu modrou. Ta byla vsunuta v podobě úzkého proužku
mezi bílý a červený pruh. Kresbu vlajky a znaku společně se žádostí o schválení zaslalMNVMV
26.7. 1949. Ke schválení došlo výnosem čj. 171/10-28/7-1949-I/3 ze 4. srpna 1949. V něm byla
vlajka stanovena takto: Vlajka se skládá ze spodního pole červeného o 2/5 celkové šíře a svrchního
pole bílého o 2/5 celkové šíře.Mezi nimi je vsunutpruh modrý o poloviční šíři, tj. o 1/5 celkové šíře. Po-
měr vlajkové šířky k její délce jestjako 2:3. Vlajka je na obou stranách stejná“

HavLíčkŮv BRop - MNVpožádal 23. 3. 1946 o změnu dosud užívaného znakua o povolení
vrátit se k původním městským barvám z doby předbělohorské. K žádosti přiložil nákres červe-
nobílé vlajky v poměru 2:3. ONV doporučil 22. 3. 1946 žádost ke kladnému vyřízení. Poté, co
MV upozornilo prostřednictvím ZNV MNV výnosem čj. B-8116-26/3-46, že je třeba přiložit
i usnesení z plenární schůze, MNV tento nedostatek odstranil a zaslal zápis z plenární schůze
MNV. Ta proběhla 30. 3. 1946 ve 14 hodin a jednomyslně schválila návrh na úpravu městského
znaku a městských barev. Rada ZNV na schůzi 27. 9. 1946 dala souhlas s užitím českého lva ve
znaku a nic nenamítala ani proti městské vlajce. Ve VAMV2881 z 8. 3. 1947 i ve VAMV 171/10-
5/1-1949 z 31. 5. 1949 se J. Hráský shodně vyjádřil, že proti pořadí městských barev není námi-
tek. Podobně vyznělo i vyjádření Archivu země České č. 3118 z 21. 8. 1948 , takže nic nebránilo
tomu, aby byla červenobílá vlajka schválena výnosem 171/10-8/8-1949-I/3 z 10. srpna 1949.



3302 VEXILOLOGIE č. 168

V něm byla popsána slovy Vlajka má pole bílé a červené, popisováno odspodu, pole mají stejnou
šířku; poměr šířky vlajky k její délce je 2:3; vlajka je na obou stranách stejná“Krátce po vydání vý-
nosu (26. 9. 1949) si jej město nechalo přepsat a vymalovat A. Morávkem na pergamen do po-
dobyprivilegia. Malíř si za to naúčtoval 12 000 Kč*".

TÝNNAD VLTAVOU — dne 27. 8. 1947 požádalo město AMV o sdělení městských barev. J. Hráský
se dotázal města na barvy znaku a následně doporučil pozměnit městský znak. Úpravy znaku
anávrh praporuavlajky odsouhlasila kulturní komise 2. 12. 1948, radaMNV 9. 12. 1948 a nako-
nec všemihlasy i 8. plenární schůze MNV31. ledna 1949. Prapor měl mít bílý pruh odpovída-
jící barvě hradeb a věží, žlutý kalicha a brány a červený paty štítu. V žádosti adresované8.2. 1949
ONVuvedl starosta, že prapor budou užívat kromě místních úřadů hlavně místní občané při vý-
zdobě svých budov vedle státní vlajky. Rada ONV žádost schválila na schůzi 4. 3. 1949 a předlo-
žila jiMV 7. 3. 1949. VAMV 171/10-11/3-1949-Arch. z 10.5.1949 doporučil, aby brána ve znaku
nebyla zlatá a aby z toho důvodu byla z městských barev vypuštěna žlutá nebo aby byla v polo-
vičníšíři, když zastupuje pouze kalich. Další VAMV 171/10-2/8-1949-Arch. z 5. 8. 1949 už ne-
bylo tak kritické a proti stejné šířce všech pruhů nic nenamítalo. MV schválilo upravený znak vý-
nosem čj. 171/10-27/7-1949-I/3 z 11. srpna 1949%, Současně stanovilo vlajku (městské barvy)
takto: Pořadíměstských barev je červená, žlutá a bílá, popisováno odspodu. Městská vlajka (prapor)
mátři stejně široká barevná pole kolmá k žerdi, z nichž bílé je u špičky stožáru (žerdi), žluté uprostřed
a červené u spodu vlajky (praporu). Poměr šířky k délce vlajky je 2:3. Vlajka (prapor) je na obou stra-
nách stejná. Pořadí barev na stožáru (žerdi) se řídípořadím městských barev“

VESELÍ NAD LUŽNICÍ — po sloučení Veselí nad Lužnicí s Mezimostím vznikla potřeba zavést
znak obsahující znaky obou městeček. Po konzultacích s J. Hráským z AMV, který doporučil,
aby byly znaky umístěny v kosmo děleném štítu, požádal MNV3.2. 1950MV o schválení upra-
veného znaku i vlajky. Ta se inspirovala dělením štítu a měla mít vrchní bílé a spodní červené
kosmo oddělená pole. VAMV 171/10-15/3-1950-Arch./1152/ z 15. 3. 1950 doporučil upravit
ve znaku polohu heraldické růže a souhlasil s červenobíločervenou vlajkou s širším prostředním
vodorovným pruhem. Znak schválilo MV výnosem 171/10-7/3-1950-I/2 z 22. března 1950“
a současně stanovilo vlajku (městské barvy) v tomto popise: Pořadí městských barev je červená,
bílá, červená, popisováno od spodu. Městská vlajka (prapor) má tři pruhy kolmé k žerdi, z nichž čer-
vený je u špičky stožáru (žerdi) a u spodu vlajky (praporu) a mezi nimi bílý pruh. Poměr pruhů čer-
vená, bílá a červená má se k sobě jako 1:2:1. Poměr šířky k délce vlajky je 2:3. Vlajka (prapor) je na
obou stranách stejná. Pořadí barev na stožáru (žerdi) se řídípořadím městských barev.

CHOTĚBOŘ - v letech 1948 a 1949 konzultovalo město s J. Hráským úpravy znaku a otázku
městských barev. Ty pak schválilo plénum MNV24. listopadu 1949 v bodě S po zprávě správce
městského muzea a archiváře Jaroslava Tichého (1912—1996), když v zápise uvedlo „Městské
barvy: červená a bílá, tato u špice žerdě“. Žádost o schválení znaku spolu s jeho nákresem zaslalo
30. 11. 1949 město AMV místo MV. Tím se vyřízení pozdrželo na ministerstvu a až 7. 3. 1950
jeho úředníci požádali AMVo vyjádření. VAMV 171/10-17/3-1950/Arch/1182 vytkl kresbě
znaku drobné nedostatky a doporučil doplnit kresbu znaku vyobrazením městské vlajky. Výno-
semMV čj. 171/10-28/4-1950-I/2 z 11. 5. 1950 schválilo MV upravený znak Chotěboře a sou-
časně stanovilo městské barvy a vlajku takto: Pořadíměstských barev je červená a bílá, popisováno
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odspodu.Městská vlajka má dvé pole, červené a bílé, popisováno odspodu; oběpole mají stejnou šířku.
Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3. Vlajka je na obou stranách stejná.

Chotěbořská vlajka byla na dlouhou dobu poslední vlajkou, která byla v Československu úředně
stanovena a schválena. Tuto situaci výrazně změnil až zákon České národní rady č. 367 z 5. září
1990, když povolil užívat prapory (vlajky) nejen městům, ale i obcím. Před tím, než jim je udě-
lil předseda ČNR,resp. předseda Poslanecké sněmovny ČR, se k podobě praporů (vlajek) vyja-
dřovala heraldická komise. Její zásluhou bylo přijetí kritérií, kde kromě jiného jsou na rozdíl od
období 1920 až 1950 schvalovány prapory (vlajky) tak, aby každý symbolbyl zcela originální. m

ADRESA AUTORA: Ing. Aleš Brožek, Keplerova 34, 400 07 Ústí nad Labem, brozekGsvkul.cz

PozNÁMKY

1) L. Mucha s B. Maškem v obecné úvodníčásti otištěné ve VexmuoLocit č. 28 zmínili jen zákon č. 269 Sb. z r. 1936 a po-
platek za povolení městských barev, v přehledu městských vlajek dávají jejich existenci do spojitosti s činností MV ve
Vexilologii č. 31-32 pouze u Havlíčkova Brodu a Příbrami a ve Vexmtorocii č. 39 u Chotěboře, tedy jen vlajky stanovené
vI. 1949 a 1950. Na existenci vlajek Brna, Českého Těšína, Jičína, Poděbrad (s jiným pořadím pruhů), Střekova a Týna
n.V. sice upozornili, ale netušili, že je stanovilo MV. 0 vlajkách 11 měst se tak čtenářVexilologie dozvídá až nyní. Ještě
více podcenil aktivitu úředníků MV Z. Svoboda, když ve Vexilologii č. 148 napsal: „Teprve zákon č. 269 z 21. října 1936
oužívání vlajek, znaků a jiných symbolů umožnil v ČSR městům právním způsobem používat či kodifikovat si své sym-
bolyiv demokratickém republikánském prostředí. Města mohla požádatministerstvo vnitra o schválení městských ba-
rev, respektive městské vlajky. Této možnosti do vzniku druhé světové války však využilo jen několik (podtrhlA.B.)lo-
kalit, např. Střekov (dnes součást města Ústí nad Labem) aVildštejn“. Navíc se nechal svést tvrzením J. Pelantav knize
Znaky a pečetě západočeských měst a městeček (Plzeň 1985), který na s. 219 napsal, že vlajka Vildštejna byla schvá-
lenaministerstvem vnitra 2.1.1936. Ztoho dne však pochází pouze VAMV a zdá se, že proces schválenínebyl dokončen.
2) Srovnej úvahy právníků MV k této otázce formulované ve výnosu MV 35771 zr. 1931 uloženém v Národním archivu
(dále jen NA), fondu Ministerstvo vnitra - stará registratura (dále jen f. MVI-SR), sg. 7/213/1, ka 2885.
3) Vsazebníku u vládního nařízení 254/1926 Sb. byly stanoveny jen dávky za propůjčení nebo za povolení úpravy
znaku městu a městysu a platily od 1. 1. 1927. Teprve v sazebníku u vládního nařízení 191/1932 Sb. byla formulace
dávky rozšířena na „za propůjčení znaku městského nebo za povolení městských barev“ a na „za propůjčení znaku
pro městys nebo za povolení barev pro městys“. V prvním případě se jednalo o 2000 Kč, ve druhém o poloviční částku
asazba platila od 1.ledna 1933. 0d 1.8. 1943 nabylúčinnosti nový sazebníks dávkou 2500 K za povolení městských ba-
rev a 1300 K za povolení barev pro městys. Nařízení vlády ČSR č.7/1947 umožňovalo účtovat za městské barvy 5000 Kč

aza barvy městyse 2500 Kč od 18.2.1947 až do 1. 5. 1952, kdy bylo zrušeno. V praxi se však od vybírání dávky za stano-
vení městských barev upustilo už v roce 1950.
4) Vseznamu neuvádíme výnosy, které stanovily obci barvy podmíněně, tedy bylo v nich uvedeno, jaké by byly, po-
kudbyoněobce požádala a poté zaplatila dávku. Vtom případě (např. u výnosu pro Bohušovice nad Ohřía Klatovy) byl
vpopisu městských barev použit podmiňovací způsob. Nelze vyloučit, že sev budoucnu podaří najítještě dalšívýnosy.
Kopie některých výnosů, které se týkaly stanovení barev (např. Dvorců a Javorníka), byly předány do Německa 20. 2.
1939 a nikdy nebyly vráceny. Bez jejich prostudování nelze zjistit, zda proces stanovení barev byl ukončen či nikoliv.
(To, že AMV pro Dvorce odvodil žlutou a červenou a pro Javorník bílou a červenou, na věci nic nemění.)
5) Vmuzeuv polském Těšíně je vystavena městská kniha z r. 1833, v níž je vyobrazen těšínský prapor tvořený třemi
vodorovnými pruhy, červeným, modrým a žlutým. A. Znamierowski oněm tvrdív knize Pieczecie i herby Slaska Ciaszyn-
skiego (Górki Wielkie-Cieszyn 2011) nas. 50, žev Polsku je to nejstarší městský prapor se třemi vo dorovnýmipruhy.
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6) Datum podle materiálů v NA, ikdyž Lidové noviny z 10. 6. 1921 napsaly: „9.6. Dnes odpoledne konala správní komise
Českého Těšína schůzi...byl schválen německýa šlonzakovský návrh, aby obec se ustavila jako město a aby užívala sta-
rých barev městských, totiž červeno-modro-žluté a starého městského znaku, jehož užívajítaké Poláci v Polském Těšíně“.

7) Ojednáních vedoucích ke schválení českotěšínského znaku psal Emerich Němec ve Zprávách Okresního muzea
vČeském Těšíně vříjnu 1954 a časopise Těšínsko, 1970, č.4, s. 1-3, kdetvrdil, že znaka barvy schválilvýnos ZSPv Opavě
č. I-1770/2 ze 4.8.1927 (na jednom místě se dopustil překlepu v letopočtu a chybný letopočet 1920 se dostal i do Vexi-

LOLOGIE Č. 39, s. 710). Na to, že výnos ZSP pouze parafrázuje stanovisko MV, upozornil až Karel Miller v článku Městský
znak Českého Těšína otištěném v časopise Těšínsko, 1990, č. 4, s. 9-10. Vyšel přitom ze spisů uložených jednak v Zem-
ském archivu v Opavě, f. Zemská vláda slezská, ka 3294, jednak v SOkA v Karviné, f. 0kÚ Český Těšín, ka 57. Jájsem měl
vNAk dispozici f. MVI-SR, sg. 14/125/24, ka 1554.

8) Úředník MV v textu výnosu nepoužil Kursův doplněk, že barvy jsou vzaty z erbu (rumělka věžových střech, zlato
těšínské orlice a modř štítová), viz NA, f. Archivní registratura - Ústřední archiv ministerstva vnitra (dále jen f. AR-

ÚAMV), 1918-34, ka 93.

9) NA,f. AR-ÚAMV 1918-34, ka 93; f. MVI-SR, sg. 15/23/19/1, ka 1570.
10) 0 životě tohoto archiváře a jeho aktivitách při navrhování městských vlajek více v mém článku otištěném ve
VExILoLocii č. 151, s. 2926-2931.

11) NA,f. AR-ÚAMV 1918-34, ka 93; MVI-SR, sg. 7/213/1, ka 2885.
12) NA, f. AR-ÚAMV 1918-34, ka 93; MVI-SR, sg. 7/144/8, ka 2862.
13) NA, f. AR-ÚAMYV 1918-34, ka 93; MVI-SR, sg. 7/155/21, ka 4987.
14) NA,f. AR-ÚAMV 1918-34, ka 93; MVI-SR, sg. 7/211/5, ka 2884.
15) NA, f. AR-ÚAMV 1918-34, ka 93; MVI-SR,sg. 7/180/3, ka 2880.
16) NA, f. AR-ÚAMV 1935-45, ka 167; MVI-SR, sg. 7/137/20, ka 2860.

17) J. Čarekv knize Městské znaky v českých zemích (Praha 1985) mylně uvádí číslo výnosu jako 19339.

18) NA, f. AR-ÚAMV 1935-45, ka 168; MVI-SR, sg. 7/187/1, ka 4996.

19) Ačkoliv schválený znakmá toto pole stříbrné, aby bylo v souladu s městskými barvami, je zarážející, že většina re-
nomovaných heraldických publikací včetně V. Rudy (Znaky severočeských měst, Most 1970), J. Čarka, A. Zelenky (Su-

detendeutsches Wappenlexikon, Passau 1985) a J. Augustina (Česká republika v symbolech, znacích a erbech, Sokolov

1997) reprodukuje neschválený návrh znaku.
20) V žádosti zdůvodnili neochotu změnit městské barvy skutečností, že ca 1000 majitelů domů si modrobílomodré

vlajky již pořídilo, takže by změnou praporů utrpěli hospodářskéztráty. Vyvěsili je 26. 4. 1936 při odhalení pomníku
T. G. Masarykovi, 3. 5. 1936 při oslavách povýšení obce na město i 9.8.1936 při otevření mostu E.Beneše, aniž by si stě-
žoval nějaký úřad čiměsto. Více o střekovských vlajkách v mém článku otištěném ve Vrx1moLocii č.43, s. 833 a 834.

21) NA, f. AR-ÚAMV 1935-45, ka 168; MVI-SR, sg. 7/159/1, ka 4990; Archiv města Ústí nad Labem,f. Archivměsta Stře-
kova, sign. 6-1, ka 29. V. Hladíková v publikaci Dva pomníky TGM ve Střekově (Ústí nad Labem 2008) reprodukuje vý-
nos OkÚ Ústí n.L. 33996 ze 4.5.1937, který parafrázuje text výnosu MV. Výnosy jsou sice v češtině, ale popis znaku byl

přeložen A.Blaschkou i do němčiny. Pikantníje, že písař na MV se v přepisu překladu dopustil dvou chyb, jednu opra-
vil písař 0kÚ, ale zároveň vytvořil další chyby. Na chybné „in diesen“ místo správného „in dessen“ později MV přišlo
a 13. 5. 1937 požádalo 0kÚ o opravu výnosu, což 0kÚ patrně neprovedlo.
22) Některé prameny uvádějí datum 5. 8. 1935.

23) NA,f. AR-ÚAMV 1935-45, ka 168; MVI-SR, sg. 7/167/6, ka 4992.

24) 0 životě tohoto archiváře a jeho aktivitách při navrhování městských vlajek více v mém článku otištěném ve
VExILOLoGI1 č. 154, s. 2990-5.

25) NA, f. AR-ÚAMV 1935-45, ka 168; MVI-SR, sg. 7/149/19, ka 4985.

26) NA, f. AR-ÚAMV 1935-45, ka 168.
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27) NA, f. AR-ÚAMV 1946-48, ka 35; f. Ministerstvo vnitra - nová registratura (dálejen MVI-NR), sg. B8117, ka 4963.
28) Podrobnosti jsem uvedl v článku Vlajky a prapory měst příbramského okresu, VExILoLociE č. 70, s. 1355-61, v němž
jsem čerpal především z fasciklu Městský znak a vlajka uloženého v SOkA Příbram.
29) NA, f. AR-ÚAMV 1946-48, ka 35; f. MVI-NR, sg.171/10, ka 8680.
30) NA, f. MVI-NR, sg.171/10, ka 8679; f. AR-ÚAMV 1946-48, sg. VII/2/1946 a sg. VI1/2/1947, ka 35.
31) Sborník pracívýchodočeských archivů č.2, 1972, s. 13-32,
32) Toto datum je chybně interpretováno v Pamětní knize města Týna nad Vltavou, s. 138 - přístupno na http://digi.
ceskearchivy.cz/DA?id=227 jako den, kdy MV schválilo městu znak a vlajku. tato nepřesná informace se pak dostala
ina http://old.tnv.cz/zastupitelstvo-a-rada-vyznamne-dokumenty/2006-02-09-1.html Srovnej článek z českobudě-
jovického Hlasu Lidu z 29. 9.1949 „Městský znaky Týně nad Vlt. bude upraven“, kde je vlajka popsána.
33) J. Čarek chybně uvádí čj. výnosu MV jako 171/10-27/7-1949/3.
34) J. Čarek chybně uvádí čj. výnosu MV jako 171/10-1950-1/2.
35) NA, f. MVI-NR, sg.171/10, ka 8680.

SUMMARY

Until 1950, the colours andflags ofCzech towns were permitted, approved or determined by theMinis-
try ofthe Interior. On 30"March 1920, the National Assembly namely endorsed the State Flag, Arms
and SealsActM0 252 that stipulated in the second article ofthe Para 10 asfollows: “TheMinistry ofthe
Interior is authorized to modify the public emblems excluding the State arms."

As the municipal arms belong to the public emblems, the colours derived from them may be also
consideredfor subjects of theMinistry's authorization. Liberal legal interpretation of this stipulation
extended the competence of theMinistry of the Interior to granting new town arms and/or permission
of its municipal colours. As the third article of the guoted Para “imposed a ban on any excessive use
of the State flag and all public emblems" the ministerial officials deduced that the town itself cannot
decide about its colours without the previous warrant of theMinistry. IheMinistry ofthe Interior had
to be the primal authority in this procedure that originally permitted and later even determined mu-
nicipal colours andflags, respectively.

This practice was enacted by law on 21* October 1936 when the relevant regulation of the display
offlags, arms and other symbols of local self-government was adopted under N? 269. Thefirst article of
the Para 3 stated that theMinistry ofthe Interior was entitled to determine or to amendflags and arms
of municipalities in particular cases and for serious reasons. The same act also ordered procedural
reguirements the applying municipality had to follow, i.e. to submit a colour drawing and an exact de-
scription ofthe askedflag in three copies to theMinistry via superior district or regional detachment of
the Ministry or the district authority since 1928; those authorities provided their potential objections
to the application.

TheMinistry ofthe Interior issued its ruling and sentitto the relevant district or regional authority
that created its own decree in conformity with the decision of the Ministry. TheMinistry ofthe Interior
consulted its own Archives about the received design ofmunicipal colours orflag, one copy ofwhich was
deposited in the Archives. The second copy ofministerial warrant remained at the district or regional
authority superior to the applicant who got the third copy stamped by theMinistry. Archives attached
to all those levels of civil service were examined byAleš Brožek who presented data on twenty munici-
pal flags obtainedfrom copies ofthe Ministry's rulings deposited either at the Archives oftheMinistry
ofthe Interior orin the archives ofparticular towns.
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MĚSTSKÉ VLAJKY STANOVENÉ VÝNOSY
MINISTERSTVA VNITRAV LETECH 1920 AŽ 1950

|!aIiČeský Těšín Lomu Mostu Jeseník Janov nad Nisou
1.8. 1927 18.7. 1928 30.5. 1931 2.11. 19311iiiPečky Dřevohostice Žehušice Čkyně
3. 12. 1931 7.5. 1932 G ŽK 1OBO 6. 11. 1935iTi1Zlín Střekov Moravský Beroun Jičín
25. 1. 1936 23.4. 1937 22. 11. 1937 23.7. 1938:|TiPoděbrady Brno Žamberk Příbram
20.8. 1948 18. 10. 1948 8.11. 1948 4. 8. 1949

L|iHavlíčkův Brod Týn nadVltavou Veselí nad Lužnicí Chotěboř
10. 8. 1949 11.8. 1949 22.3. 1950 11. 5. 1950
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Vimperk Vimperk
vlajka užívaná po 2. světové válce vlajka udělená roku 2007

=<-

NOVÉ VLAJKY

ANJOUAN (KOMORY)

BAYELSA (NIGÉRIE)

BĚLORUSKO
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ZBYŠEK SVOBODA

PROBLEMATIKA NAŠICH MĚSTSKÝCH VLAJEK

V předcházejícím článku náš pracovitý kolega Ing. A. Brožek pečlivě shrnul poznatky zís-
kané z příslušných fondů registratury ministerstva vnitra od dvacátých let až do roku 1950
a podrobně ověřoval, jaký byl úřední osud návrhů praporů a vlajek, které v tomto údobí spolu
se žádostmi o udělení znaku podávala některá česká a moravská města a také slezský Český
Těšín. Je jeho nespornou zásluhou, že se tak podařilo zjistit města, jimž byly tehdy znaky
a vlajky formálně uděleny. Neméně cenné jsou poznatky o jednáních probíhajících v procesu
vzniku některých městských praporů či vlajek. V této souvislosti konstatoval, že „je mezi
vexilology málo známo, že do roku 1950 povolovalo, schvalovalo či stanovovalo ministerstvo
vnitra českým a moravským městům barvy, prapory či vlajky.“?

To všakneodpovídá skutečnosti. Docent L.Mucha již v sedmdesátých letech v souvislosti se sou-
pisem vlajek a praporů československých měst si byl této základní skutečnosti vědom, i když sám
příslušné archivní fondy neprocházel a spoléhal se na údaje získané z odborné literatury či z ko-
respondences jednotlivými zástupci městských národních výborů, muzeí a archivů. S přísluš-
nými fondy Archivu Ministerstva vnitra, který byl základním odborným pracovištěm minister-
stva, přirozeně pracovali čas od času kolegové heraldici, kteří se pochopitelně věnovali výlučně
městským znakům. Výjimkou byl snad jen dr. J. Pelant, který se ve své práci o západočeských
znacích a pečetích zmínil o vlajce městečka Skalná (původně Vildštejn).* V souvislosti s mou
činností v heraldické komisi a v podvýboru pro heraldiku a vexilologii jsem si postupně z téhož
fondu? pořídil výpisy o barvách, vlajkách a praporech asi padesáti měst, včetně dalších informací
ze soupisů z roku 1938a nakoneci z fondu ministerstva vnitra — nové registratury, ovšem jen
o městech, nezastoupenýchjiž ve fonduArchivuMV, například Brna.*'Těmito výpisy jsem dopl-
nil pracovní dokumentaci vzniklou anketním soupisem městských vlajek a praporů v Českoslo-
vensku, který provedl náš Vexilologický klub v sedmdesátých letech minulého století.“ Dílčí vý-
sledky této dotazníkové akce ostatně využil docent Muchav publikaci Klíč k našim městům, kde
stručně uvedl zdroje informací o jednotlivých městských vlajkách a praporech.

Při schvalování, přesněji doporučování nových komunálních vlajek k udělení na základě zá-
kona o obcích ČNR č.367/1990*% bylo žádoucí mít pokud možno nejúplnější přehled o měst-
ských praporech či vlajkách vyskytujících se vminulosti na území dnešní České republiky. Právě
k tomuto účelu sloužil a slouží můj výše zmíněný dokumentační soupis praporů, který je ne-
zbytný především k tomu, aby kdysi třeba jen navržené, případně krátce neoficiálně používané,
či dokonce různými orgánystátní moci a správy schválené podoby praporů mohly být využity
k tvorbě vlajek současných. Pokud jsou i dnes unikátní, mohou se realizovat v původní nezmě-
něné podobě, pokud ale byla jejich podoba již schválena jiné lokalitě, tak se alespoň využijí jejich
barvy při konstrukci vlajek nových.

Co se týče městských znaků, na které podoba vlajek navazuje, rozhodla heraldická komise,
že za oficiální podobu českých městských znaků budou považovány pouze znaky publikované
v Čarkově kompendiu vydaném ve spolupráci s Archivní správou ministerstva vnitra), nikoli
však jejich blasony, které budou v případě potřeby na vyžádání měst upřesňovány. Nově bude
městu znak udělován jen v případě, že město (městys) samo výslovně požádá o jeho změnu či
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upřesnění. Vzhledem k tomu, že oficiální souhrnná práce o českých městských praporech či do-
konce vlajkách neexistovala, a navíc nebylo možné jednoznačně stanovit kriteria oprávněnosti
užívání dosavadních městských vlajek, bylo dohodnuto, že bude nezbytné všechny vlajky (tehdy
ještě prapory), včetně městských, udělovat nově. Jedinou výjimkou bylo samozřejmě hlavní
město Praha, jehož prapor, určenýjiž v roce 1886 prof. Josefem Emlerem, byl nejnověji úředně
kodifikován právě vroce 1990.'*Od počátku jsme se totiž rozhodli důsledně řídit zásadou, že ne-
lze schvalovat, přesněji doporučovat k udělení vlajky v téže podobě, jakou již používají obce jiné,
což ovšem muselo systémověplatit i pro města. K tomu nás vedla především ta okolnost, že naše
města v minulosti užívala převážně jen městské „barvy“ v podobě jednoduchých praporů, tvo-
řených dvěma či třemi vodorovnými pruhy, nejčastěji bílým a modrým či bílým a červeným (ty
ovšem před vznikem Československa byly nerozlišitelné od českých zemských a navíc v údobí
1918 až 1920 sloužily zároveň jako československé státní prapory).

V údobíprvní republiky, protektorátu a v poválečném údobí se městské prapory vyvěšovaly
pouze ojediněle. Svědčí otom i výsledky výše zmíněné dotazníkové akce našeho klubu v sedm-
desátých letech dvacátéhostoletí. Již tehdy dvacet měst, která, přestože měla o svých barvách či

praporech jistou povědomost, konstatovala, že je již nepoužívají. Mnoho dalších respondentů
jen sdělilo, jak prapor kdysi vypadal, či v jakých barvách je uložen v muzeu, ovšem bez dalších
bližších údajů. U jistého počtu se sice připustilo občasné použití, ale často jen k jednorázovépří-
ležitostné oslavě (Aš, Bělá pod Bezdězem, Benešov, České Budějovice, Český Krumlov, Hor-
šovský Týn, Hořovice, Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Janské Lázně,Jihlava, Jindřichův
Hradec, Karlovy Vary, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralovice, Kraslice, Liberec, Litoměřice, Most,
Náchod, Netolice, Nymburk, Nýřany, Opava, Opočno, Ostrava, Ostrov nad Ohří, Pelhřimov,
Písek, Plzeň, Poděbrady, Přeštice, Rychnov nad Kněžnou, Sušice, Teplice, Tišnov, Týn nadVlta-
vou, Ústí nad Labem, Unhošť, Vimperk, VysokéMýto, Žatec).

Ještě je třeba připomenout, že již v roce 1938 proběhla úřední dotazníková akce"', při níž se
ředitel státního archivu prostřednictvím okresních úřadů na základě zákona č.269/1936 Sb. ob-
rátil na všechna města, městyse i obce (!) s dotazem, jaké znaky, značky (sic!) či místní barvy
(nikoli prapory či vlajky) užívají, a to na základě jakého privilegia či schválení. Dochované ar-
chivní materiály o této akci jsou sice neúplné, ale i tak sdělilo na 162 lokalit, že žádné barvy ne-
používají. Jiné, jako například město Žleby, pouze lakonicky sdělilo, že „Město zdejší užívá míst-
ních barev — bíle červenou. U špičky žerdi jest barva bílá. Barev těchto užívá se z dávné zvyklosti.“*
A tak po roce 1990 zbylo vlastně jen několik málo živých historických, tzv. „vydržených“ pra-
porů, o které města sama měla zájem, a tyto se nově udělily v původní doložené podobě rozhod-
nutím předsedy sněmovny. Šlo tehdy o Český Těšín — Rozh. č. 13 z 1.2. 1994, Brno — Rozh. č. 16
ze 17. 5. 1994, Příbram — Rozh. č. 1322. 5. 1994 aVysokéMýto — Rozh. č. 91 z 13. 2. 1996. Ještě
před zapojením vexilologických expertů do práce heraldické komise udělil předseda České ná-
rodní rady Rozh.č. 444 z 27. 6. 1991 Ratiškovicím (okr. Hodonín) prapor tvořený dvěma vo-
dorovnými pruhy, bílým a modrým, čímž vlastně předešel pravděpodobným budoucím spo-
rům město tuto nejjednodušší a v minulosti nejčastěji používanou kombinaci barevných pruhů.
Vznikl tak závazný precedens udělení určité podoby listu vlajky té lokalitě, která o tuto podobu
požádá jako první.

Další navrhované vlajky byly doporučovány buďse stejnými původními barvami, ale v jiné
kompozici (např. Jeseník, býv. Frývaldov, místo vodorovných pruhů pruhy svislé —- Rozh. č. 47 ze
14. 1.2000), případně kdysi stanovené barvy byly použity v zcela nové konstrukci. Tak se postu-
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povalo například u Havlíčkova Brodu — Rozh. č. 992 3.4. 1996, Zlína - Rozh. č. 10 z 15. 7. 1993,
Veselí nad Lužnicí — Rozh. č. 32 ze 27. 5. 2008, Dřevohostic — Rozh. č. 37 z 8. 6. 2004, Chotě-
boře - Rozh. č. 3722. 10. 2008 a Lomu uMostu — Rozh. č. 22 z 13. 5. 2003. Město Znojmo, které
si díky vinařským slavnostem jako jedna zmála lokalit udrželo zvyk pravidelně jednou za rok vy-
věšovat své městské barvy, požádalo již v polovině devadesátých let o udělení vlajky doplněné
o modré karé se šachovanou žluto-červenouorlicí - Rozh.č. 15z 15.5. 1994, čímž se zřetelně od-
lišilo od Prahy.

O jednoduché „pruhové“ vlajky odvozené z původních praporů však města zájem téměř
neměla. Čestnou výjimkou byla Kadaň, která si udržela povědomí svých barev, modré a bílé.
V roce 1999 mnejejí starosta kontaktoval a projevil zájem o udělení vlajky v těchto barvách.
Městské zastupitelstvo totiž navázalo spojení s německými rodáky a dokonce dosáhlo zapůjčení
historického originálu modro-bílého městského praporu k pořízení kopie. Na rozdíl od pováleč-
ných informací'* měl tento původní prapor pruhy vodorovné, a protože v této podobě nebyla ku-
podivu doposud žádnávlajka udělena, má od začátku tisíciletí Kadaň svou vlajku opět ve svých
původních jednoduchých barvách — Rozh. č. 92 z 8. 10. 2001.

O příležitostně používanou „třípruhovou“vlajku nemělo po roce 1990 zájem ani město Vim-
perk, které požádalo o udělení zcela nové, čistě vexilologické vlajky a následněji získalo Rozhod-
nutím č. 15 z 19. 1.2007. Jde o ojedinělý případ, kdy město přes existenci unikátního a občas po-
užívaného, ale neuděleného praporu, dalo přednost udělení vlajky nové, barevně navazující na
podobu městského znaku (viz barevná příloha).'*

Jako ukázku dalšího zajímavého vývoje městské vlajky po roce 1990 uvádím osudy Ing. Brož-
kem citované městské vlajky Veselí nad Lužnicí.'* Třeba ovšem podotknout, že ke spojení Ve-
selí nad Lužnicí s Mezimostím došlo již za války k 1. lednu 1943 na základě nařízení protekto-
rátního ministra vnitra, a to pod německým názvem Frohenbruck. Po válce se občané Mezi-
mostí pokusili osamostatnit, avšak státní orgány to již nepovolily. Dvojměstí se zřejmě poku-
silo smířit i prostřednictvím jednotné společné symboliky a počátkem roku 1950 se mu kromě
znaku dostalo také vlajky. Její popis byl natolik důkladný, že si neodpustím jeho část ocitovat:
„Pořadí městských barev je červená, bílá, červená, popisováno od spodu. Městská vlajka (prapor) má
tři pruhy kolmé k žerdi, z nichž červený je u špičky stožáru (žerdi) a u spodu vlajky (praporu) a mezi
nimi bílý pruh. Poměr pruhů červená, bílá a červená má se k sobě jako 1:2:1.“ Nejméně jedna věta

z tohoto popisu je nadbytečná, stejně tak je jedno, zda
NÁVRH PROVEDLA | Verámomemkéo jsou symetrické pruhy popisovány odshora či odspoda.Malé náměstí 15/.

3971 82 Veselí a.ložnicíDD Je otázkou, zda se tato vlajka vůbec někdy používala,
s.. protože na jednání heraldické komise 18. 3. 1994 se jen
+: předběžně a informativně bez konkrétní představy ho-

vořilo o možnosti udělení vlajky Veselí nad Lužnicí.

M

/
|| Město poté zaslalo návrh místní písmomalířky V. Ku-

chválkové, na němž byl do bílého pruhu vlajky z roku

k 1950 přidán městský znak (oBR.1). Při dalším jednání
** komise 14. 4. 1995 nebyl pochopitelně tento návrh do-
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F poručen. Tajemnice, tehdy již heraldického podvýboru
dr. Havrdová pak zprostředkovala 26. 10. 1995 setkání
ve sněmovněse starostou Nestávalem, kde jsme mu vy-

OBR. 1 světlili, proč nelze nalist vlajky klást městský znak. Při

MĚSTSKÝPRAPOR|POMĚR: 1:40
DATUM : 2/94
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této příležitosti jsem mu poskytli řadu námětů k možné podobě vlajky. Nejvíce se mu tehdylí-bil jednoduchý čistě heraldický převod městského znaku, který jsem považoval za optimální.
Následujících dvanáct let však Veselí nadLužnicí nijak nereagovalo a teprve v roce 2008 po-žádalo o udělení vlajky v doporučené podobě, kterou jsem po celou dobu vedl v patrnosti (viz
obálka) aměsto ji konečně obdrželo Rozhodnutím č. 32 ze 27. 5. 2008. Tento případ je klasickou
ukázkou dlouhodobého procesu vzniku či úprav vlajek. Nejde ovšem o nijak ojedinělou záleži-
tost. Léta eviduji návrhy desítek obcí, které vminulosti požádaly o udělení symbolů, ale po ne-
doporučení původního nevhodného návrhu se odmlčely a po nějaké době — zřejmě s novým za-
stupitelstvem a starostou — svou žádost znovu podávají, obvykle v kvalitnější podobě.

Smyslem úprav historických městských praporů bylo a bude vždy zachovat historické barvy
dané městským znakem a původním odborným názorem Archivu Ministerstva vnitra a dodržet
při tom základní zásadu, totiž nedopustit duplicitu či zaměnitelnou podobu s ostatnímijiž exis-
tujícími komunálními vlajkamia přirozeně anis vlajkami jiných států. Ve všech případech musí
být po odborném posouzení pochopitelně vždy zohledněno přání města, takže například vlajka
Janova nad Nisou byla Rozh. č .65 ze 17. 2. 2006 doplněna černým a žlutým pruhem.Bylo to ne-
zbytné, protože původní prapor tvořil opět bílý a modrý pruh, který — ato nejen v pohraničních
oblastech — patřil k vůbec nejfrekventovanějším typům městských praporů. Zajímavé je, že ně-
které městské barvy a vlajky nebyly dodnes z nejrůznějších důvodů využity, upraveny a následně
kodifikovány, a to jak pro nezájem, tak pro nedořešené spory (např. stejná podoba historických
praporů Poděbrad, Hradce Králové a navíci Týna nad Vltavou).

Městské barvy, prapory a někdy i vlajky, podrobně vypsané Ing. Brožkem z fondů minis-
terstva vnitra (stará a nová registratura), až na několik (Čkyně, Dřevohostice, Janov n.Nisou,
Jeseník, Lom u Mostu, Moravský Beroun, Pečky, Veselí, Zlín, Žamberk a Žehušice), známejiž
nejen z klubového soupisu, ale především z fondu Archivu Ministerstva vnitra, jehož posudky
vždy musely předcházet konečnému správnímu rozhodnutí ministerstva vnitra. Tyto popisy se
až na gramatickou formu prakticky vůbec neliší", takže z čistě účelového informativníhohle-
diska mají pro posuzování nových návrhů vlajek měst stejnou vypovídající hodnotu jako ná-
sledné rozhodnutí ministerstva vnitra. Okruh našich znalostí ale rozšiřují v ověření skutečnosti,
že ještě těsně po válce měla některá města zájem o udělení znaku, barev, praporu či dokonce
vlajky, i když dva poslední termíny byly ve spisech užívány dosti nesystémově.

V návaznosti na předcházející článek Ing. Brožka bych ještě rád doplnil jeho soupis měst-
ských barev, praporů a vlajek extrahovaný z fondu nové registraturyMV právě o jím postrádané
prapory Dvorců (původně Hof, dříve okres Moravský Beroun, nyní Bruntál), který zní: „Měst-
ské barvy heraldicky správně odvozené z výše uvedeného blasonu by byly : červená u spodu (podle
barvy štítového pole) a žlutá (podle heraldické figury) u špice žerdě, a to tak, jak bylo na předlože-
ných návrzích archivem barevně vyznačeno. Poměr barevných pruhů musí býti 1 : 1.“% Dvorce podruhé světové válce ztratily statut města. Nová vlajka byla obci udělena až Rozhodnutím č. 52 ze
4.6. 1998, samozřejmě s přihlédnutím na výše uvedené barvy, takžeji tvoří červený list se žlutou
osmicípou hvězdou a se dvěma šikmými žlutými pruhy.

Obdobně je vhodné doplnit i další postrádané, byť jen barvy, a to u Javorníka (původně
Jauernig Stadt, postupně v okresech Frývaldov, Jeseník a Šumperk!), které zní: „městské barvy,
z tohoto znaku správně vyvozené, jsou červená a bílá, při čemž bílá barva jest u špičky žerdi" Také
tato obec se po dlouhých desetiletích Rozhodnutím č. 51 ze 17. 6. 2009 domohla hezké vlajky na
základě výše dokumentovaných a tedy ověřených barvách.
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Socialistické údobí samostatným komunálním symbolům sice nepřálo, ale přesto i v této
době, kdy se vedle státní vlajky či praporu vyvěšovaly rudé a sovětské prapory, vzniklo kjednorá-
zovémupoužití několik málo městských praporů (Aš, Havlíčkův Brod, Holýšov, Cheb, Kraslice,
Neratovice, Nymburk, Opava, Ostrava),které pak byly většinou pozapomenuty. Z uvedených
se dodnes oficiálně užívá jen vlajka Ostravy, a to zřejmě i proto, že jejím autorem byl Jiří Louda
a její kompozice odpovídá jak heraldickým, tak vexilologickým zásadám. Několik ze zmíněných
měst požádalo o udělení nových, vexilologicky kvalitních vlajek. Byla to města Aš — Rozh.č. 37
z 8.6.2004, Havlíčkův Brod — Rozh. č. 992 3.4. 1996, Kraslice — Rozh. č.9923.4. 1996. Zbýva-
jící města, Nymburk a Opava, patří k nemnoha lokalitám, které svého času doplnily list praporu
se dvěma pruhy městským znakem obdobně jako další města (Cheb, Chomutov, Jablonec n. Ni-
sou, Jičín, KarlovyVary, Liberec, Pelhřimov, Přerov, Ústí nad Orlicí a Vyškov). V současné době
považujeme prapory uvedených měst za historické, ovšem vzhledem k tomu, že těmto městům
nebyly uděleny rozhodnutím předsedy sněmovny v podoběvlajky, vybočují svou podobou zře-
telně ze současného českého systému komunálníchvlajek, protože nesplňují další základní vexi-
lologický požadavek, jímž je neumísťování městského znaku nalist vlajky.Tento nenápaditý
a fádní způsob konstrukce praporů a dekorativních korouhvíje navíc charakteristický pro Ně-
mecko a Rakousko, kde se rozšířil v průběhu 19. století. Jeho největším nedostatkem je, že při vy-
věšení vpodobě vlajky se vyznačuje špatnou rozeznatelností na střední a větší vzdálenost. K této
nevelké skupině dnes neoficiálních praporůse řadí sice historicky vzniklé, ať již jednorázově či
trvaleji užívané nebo dokoncejiž nepoužívané městské prapory Benešova, Českých Budějovic,
Domažlic, Hradce Králové, Kolína, Mělníka, Mladé Boleslavi, Náchoda, Písku, Poděbrad, Ta-
chova a Teplic, které ale opět nemohou být kodifikovány rozhodnutím předsedy sněmovny, pro-
tože nejsou unikátní.

Všechny uvedené problematické prapory výše uvedených skupin by bylo vhodné postupně,
se souhlasem měst a samozřejmě na základě jejich iniciativy časem upravit tak, aby mohly být
znovu uděleny v podobě unikátních, tedy vzájemně nezaměnitelných městských vlajek. Na-
pomoci tomuto procesu se průběžně snaží naši experti sněmovního podvýboru pro heraldiku
avexilologii. Do této vexilologicky záslužné činnosti by se podle svých možností měli zapojit ak-
tivně i další členové naší České vexilologické společnosti, neboť mají po celé republice možnost
bezprostředně sledovat využívání městských symbolů. Případ od případu by seměli snažit takt-
ním způsobem ovlivňovat městské radní a zastupitelstva, aby se rozhodli své komunální sym-
boly řádně stvrdit rozhodnutím předsedy sněmovny. Do té dobyzáleží jen na příslušných měs-
tech, zda tyto v současné době nesystémovéa neoficiální prapory budou používat, ovšem s tím,
že jsou považoványjen za historické. Podle striktně formálního výkladu vexilologické hierar-
chie by tak měly být při společném prezentování s jinými vlajkami vyvěšovány v pořadí až za
sněmovnou udělenými vlajkami komunálními,“*tedyi obecními.

Domnívám se, že problematika městských praporů byla u nás v minulých letech průběžně
a zodpovědně řešena. Vzhledem k jasným kritériím stanoveným již na počátku existence heral-
dické komise a důsledně prosazovaným podvýborem pro heraldiku a vexilologii jsme dokázali
v České republice vytvořit v tvorbě vexilologických symbolů optimální demokratický systém,
který spojuje jak odborný historický přístup, tak zájmy a přání obcí, městysů, městských částí
(obvodů) aměst. m

ApRESA AUTORA: PhDr. Zbyšek Svoboda, Roháčova 73, 130 00 Praha 3, zbysvob(ďseznam.cz
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1) Brožek, A., České, moravské a slezské městské vlajky stanovené ministerstvem vnitra v letech 1920 až 1950. In: Vex1.0-
L0GIE č. 168 s. 3295.

2) Ing. Brožek poněkud uměle vytváří spor o existenci vlajky Skalné (původně Vildštejna). Srv. pozn. 1 předcházejí-
cího článku. Nepovažuji za rozhodující, zda byla vlajka schválena jen archivem, nebo ažv konečné fázi ministerstvem,
čizda město bylo oprávněné užívatvlajku až po zaplacení příslušného finančního obnosu, případně, zdajivůbecněkdy
užívalo, což ostatně ani často s jistotou nevíme. Z odborného účelového hlediska je podstatné stanovisko odborného

pracoviště, tedy Archivu ministerstva vnitra. 0 něm se právě zmiňuje dr. J. Pelant ve své práci Znaky a pečetě západo-
českých města městeček, Plzeň 1985, s. 219-220 atona základě údajů vNA, AMV, 1935-1945, VII/2, kart. 168. Vlajka Vild-
štejna byla odborně schválena 2. 1. 1936, obdobně jako v témže údobí městské barvy a prapory jiných měst uváděných
v předcházejícím článku Ing. A.Brožka. V roce 2008 se S. Kasíkovi podařilo přesvědčit podrobným a komplikovaným
heraldickým rozborem zastupitelstvo Skalné a následně podvýbor ku změně znaku a tedyi vlajky, atak Rozhodnutím
č.39z22.10. 2008 bylyvodorovné pruhy nalistu vlajky změněny z dřívějších bílo-černo-bílých na žluto-modro-žluté.
Tovšakneznamená, žetu po desítkylet nebyla povědomosto vlajce Vildštejna - Skalné, ať již užívané či nikoli, kterou
proto musíme véstv evidenci, i kdyby jen proto, že po změně znaku a vlajky v roce 2008 je bílo-černo-bílá kombinace

pruhů vlajky volná k případnému uděleníobci jiné.
3) NA, Archiv ministerstva vnitra (dále AMV - nově se však tento fond nazývá AR-ÚAMV - pozn. red.), 1935-45, VII.
4) NA, AMV, 1935-45, VII, 2, kart. 166, 167.
5) NA, MV-Nováregistratura, B 8117, kart. 4963. —- AMV se k vlajce Brna nevyjadřoval, protože iniciativa ke kodifikaci
vyšla od Ústředního národního výboru v Brně a odborný posudek vypracoval Zemský archiv v Brně.
6) MuchaL.- Mašek B., Vlajky a prapory československých měst, 1978 In : Vex1noLoc1E č.28, s. 439-454. Mucha L., Vlajky

a prapory československých měst, 1979, In : Vex1LoLoGIE č.32-33, s. 523-554 a Mucha L., Vlajky a prapory československých
měst (Druhá etapa soupisu), 1980, In : VEx1LoLoG1E č.39, s. 709-717.

7) Liškak.- MuchaL., Klíč k našim městům, Praha 1979. - Zajímavé je, že v roce 1990 předseda Vexilologického klubu
a přední znalec československých městských praporů dr. L. Mucha osobně nepovažoval za vhodné udílet znaky a pra-
porytaké obcím, protože se domníval, že na ně mají právo jen města a městyse. I proto se zřejmě odmítl podílet na čin-
nosti heraldické komise, ke které jsem ho zval, i proto, že sám nebyl ani heraldikem, ani historikem.
8) Zákon České národnírady č.367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 4.září 1990, 8 5-,„...Pokud obecnemá his-
torický znaka prapor, mohoujíbýt najejí návrh předsednictvem České národní rady znak a prapor uděleny.“ Rozšířen záko-

nem č. 128/2000 Sb. 0 obcích (obecnízřízení) 8 34 a) z 12.listopadu 2000 v následujícím znění:
(1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.

(2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce
udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce. Kancelář Poslanecké sněmovny
zašle údaje o udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce neprodleně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.

(3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné sub-
Jjekty mohou užívat znak obce jen sjejím souhlasem. Kužívání vlajky obce není nutnýjejí souhlas.

4) Má-li městský obvod nebo městská část svůj znak a vlajku, platípro jejich užívání odstavec 3. (Podtrženo Z. S.)

9) ČarekJ., Městské znaky v českých zemích. Praha 1985.

10) Zákon České národní rady č.418 o hlavním městě Praze z 9.října 1990, s 5 a naposled zákon č.131/2000 Sb. o hlav-
ním městě Praze z 12. listopadu 2000, s 15.

11) NA, AMV, 1935-45 VII 2, kart. 166,167 - Dotazy byly rozesílány od 11. února 1938 s tím, že mají být zodpovězeny
do 31. října 1938 ajen „vzhledem k mimořádným událostem“ byl termín prodloužen do 30. listopadu 1938! Je vidět, že

vodňuje následovně: „Pro evidenci znaků a vlajek (praporů, barev), jichž jsou svazky územní samosprávy podle zákona
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čís.269/36 Sb.z.a n. oprávněny užívati, žádá správa archivu ministerstva vnitra, abyjí byly ode všech měst a městysů, leží-
cíchvobvodu tamního okresního úřadu, opatřeny přesné odpovědina otázky níže psaného dotazníku a tyto odpovědi zaslány
souborně v originálech nejdéle do 31. října 1938 přímo zdejšímu archivu. Užívají-li v tamním obvodu kromě měst a městysů
též některéjiné obce vlastní značky v razítku, buďtež též předloženy vyplněné dotazníky též od těchto obcí.“ Vlastní dotaz-
ník má následující body: „1. Jakého znaku (značky) užívá tamní město, městys, obec? Popis s podrobným udáním barev

a zřetelný otisk pečetidla a razítka se znakem po př. značkou. 2. Na základě kterého privilegia po př. schválení užívá město,
městys, obec tohoto znaku po př. značky? (vydavatel privilegia po př. schválení, přesné datum tohoto dokumentu). 3. Ja-
kých místních barev užívá město, městys, obec ? (Pořadí barev s poznámkou, která z těchto barevje u špičky žerdi). 4. Užívá

město, městys, obec těchto barev na základě zvláštního schválení (přesné datum tohoto schválení) či z dávné zvyklosti?“
12) Tamtéž, kart. 166 - Dopis Městského úřadu Žleby Okresnímu úřadu Čáslav z 20. září 1938.
13) VEexmoLocir, č. 32-33, s. 531.

14) Uloženo v dokumentaci Z. Svobody.
15) Toto číslo VEx1LoLocIr, s. 3302.

16) Tamtéž

17) a 18) Uloženo v dokumentaciZ. Svobody.
19) Např. uMoravského Berouna zní doporučený popis dle AMV, 1935-45, VII 2 kart. 168 „Moravskému Berounu bylo po-
voleno užívati ve své městské vlajce bikolory zelené-žluté tak, aby žlutá barva byla u špičky žerdi.“ Udělený popis dle vý-
nosu MV48577 z 22.listopadu 1937 pak zní: „Na městském praporujest užíti této bikolory v tom pořadí, že zlatožlutá barva
budeuhrotu žerdi, jakjestvidno z připojeného vyobrazení.“ Obdobně u Čkyně zní popis dle AMV, 1935-45, VII, 2, kart.167
„Městské barvy, z tohoto odznaku odborně vyvozené, jsou červená uspodu a bílá nad ní u špičky žerdě.“ Udělený popis dle
výnosu MV 29180 z 6. listopadu 1935 je naprosto stejný: „městské barvy, z tohoto znaku odborně vyvozené, jsou červená

uspodu a bílá nad ní u špičky žerdi.“

20) NA, AMV, 1935-45, VII, 2, kart.167 (Městské znaky abecedně) - koncept vyjádření dr.Hráského z 1. února 1938

kč.37113/1937 m. v. č. 521 arch. 1938.

21) NA, AMV, 1935-45, VII, 2, kart.167 (Městské znaky abecedně) - Vyjádření Archivu ministerstva vnitra z 28.ledna
1936 čís. 23191/35 M.V. ve věci spolkového praporu č.369/Arch. ai 1936.
22) VExILoLoGIz, s. 523, 527, 528, 533, 537, 540.

23) Umísťování znaku města na listy vlajek je nejen z vexilologického, alei z heraldického hlediska nesprávné a nad-
bytečné. Tuto zásadu nejpregnantněji zdůvodnil Karel Schwarzenberg ve své základní práci Heraldika čili přehledjejí
teorie... Praha 1941, s.212 (reprint 1992 s. 196) následovně: „Tím spíše je s podivem spojení znaku s erbovními barvami.

Neboť tyto barvy nejsou než náhradou znaku.“ Touto zásadou se ostatně řídilii heraldici Archivu ministerstva vnitra při
pokynech jednotlivým městům, např. Moravskému Berounu: „...Natiskování městského znaku na městskou vlajku nebo

prapor nelze z důvodů heraldických připustiti.“- viz pozn. 19, nebo podrobněji městu Jirkovu (původně Górkau): „Archiv
však se svého odborného hlediska nemůže doporučiti, aby na takovou městskou bikoloru byl dáván městský znak, ať vyšitý
nebo vytištěnýv heraldických barvách. Bylo by to nepřiměřené hromadění souznačných (gleichbedeutender) symbolů.“ NA,

AMV, VII, 2, kart. 167 - Z odpovědi čís. 5077 r. 1937 dr. A. Blaschka Policejnímu úřadu v Jirkově, který 18. listopadu
1937 požádal Archiv MV dopisem zakl. 664/1-2378/37 P ovyjádření k podobě „Stadtfahne“. Ještě před ustavením he-
raldické komise došlo k udělení praporu se znakem Světlé nad Sázavou. Rozh. č. 445 ze 27. 6. 1991.Výjimkou bylo bo-
hužel obdobné udělení Prostějovu Rozh. č. 737 z 12. 2. 1992, kdy přijednání komise byli vexilologové přehlasováni he-
raldiky s odůvodněním, že město má prapor se znakem již ušitý! Kolegové heraldici však slíbili, že s městem projed-
nají, aby znakové pole bylo upraveno na čtvercové a nebylo tedy štítové, k čemuž ale nedošlo. Navíc i popis listu pra-
poru byl heraldiky formulován bez vědomí vexilologů. Tento případ jen dává za pravdu starým Římanům,že „Exceptio
probat regulam“, tedy že výjimka potvrzuje pravidlo.
24) Exner P., Fojtík P., Svoboda Z., Vlajky, prapory a jejich používání, Praha 2013, s. 16.
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SUMMARY

While A. Brožek studied an adoption procedure ofthe municipal flags between 1920 and 1950 by the
Ministry ofthe Interior, another Czech leading vexillologist has dealt theirpractical application before
and after WWII. Due to his activity in the Parliamentary Sub-committee for heraldry and vexillol-
ogy Z. Svoboda made excerpts about colours and flags of almost fifty towns mentioned in the files of
the archivists in the Ministry of the Interior and completed them with results of the public inguiry of
municipal flags organized by the Vexillological Club in early 1970s. Namely, the Sub-committee was
reguired to be fully aware ofmunicipalflags existing on a territory of the Czech Republic in the past
in order to approve or better recommend new communal flags granted according to the Communes
Act No. 367/1990. Once existing flags — designed only, shortly unofficially hoisted or even approved
by the state administration — could became an inspiration for creation of contemporary flags. If such
flags are still unigue in their design they could be adopted in the original appearance by the relevant
town. If their shape was already used for else community their colours could be used for designing of
a new flag of this town. Since the very beginning, the Sub-committee decided on the leading principle
that thoseflags which are identical with another already granted communalflagin the Czech Republic
cannot be approved. The reason was the fact that many towns displayed mainly municipal colours in
form ofsimple stripedflags in thepast. Therefore, many municipalflags were modeled (and approved)
inform oftwo or three horizontal stripes and blue, white and red colours dominated them because the
municipal arms were also created in those colours. However, the municipal flags were sparsely hoisted
in the period of the so called First Republic (1918-1938), the Protectorate of Bohemia and Moravia
(1939-1945) andiin the post-war era (1945-1948) as documented by the already mentioned ourpub-
lic inguiry. Although the socialist period (1948—1989) also did not favour communal symbols, some
few municipal flags emerged in that time for one-time display and had been forgotten conseguently.
Thus, the onlyfew still actively displayed municipalflagsfrom the previous period remainedin Czechia
before 1990; they all were re-granted in their originalform. Some otherflags were recommended either
with "old" colours butin a new (predominantly vertical) arrangement of the stripes or with municipal
colours in completely different composition. However, the former simple flags of two or three stripes
were not popular with the town halls. Town ofVimperk was also not concerned in its historical three-
fold striped flag and appliedfor an entirely new flag (see the colour plates). It is a rare example that
town preferred the official granting ofa newflag derivedfrom the municipal arms to the use ofa unigue
and occasionally hoisted flag that was not granted officially. Town ofVeselí nad Lužnicí was granted
with its own arms andflag in 1950. As itprobablyfell in oblivion, the municipal officers took interest
in the municipal flag in 1994 again. However, their proposal - inconveniently completing the old flag
with the municipal arms (F1G. 1) —- was not recommended by the Sub-committee and their concern in
new flag suddenly disappeared. In 2008 only, they applied for municipal flag for the third time and
presented the design offered by Z. Svoboda 14 years ago (see cover). This case has been a typical repre-
sentative ofa long-term procedure oforigin or modification of the flags.

The application of historical municipalflags consists in preserving of historical colours which are
derivedfrom the municipal arms and based on an expert opinion of the Archives ofthe Ministry of the
Interior. At the same time, any duplicity or confusion with other already existing municipal or even
national flag must be out ofthe guestion. As many historical municipal flags are inconsistent with the
principles of the present Czech system of communal flags it would be desirable to modify them by the
approvalofthe relevant town andon its own initiative. Afterwards, they could begranted anew inform
ofunigue and mutually unmistakable municipal flags.
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NOVÉ VLAJKY

ANJOUAN (KOMORY)
Stát Anjouan, oficiálně Ndzuwani, který je jedním z autonomních ostrovů federativní republiky
Komorská unie, má od roku 2012 novoustátní vlajku. V únoru 2012 byl na ostrově schválen
ústavní zákon, který nahradil ústavu z roku 2002. Tímto zákonem byla zavedena i nová vlajka,
jež nahrazuje červenouvlajku s bílým půlměsícem a bílou rukou Fatimy, která byla zavedena
3. srpna 1997 při vyhlášení nezávislosti na Komorách a následně potvrzena 10. března 2002.
Novouvlajku tvoří červenýlist s bílým půlměsícem cípy k vlajícímu okraji listu. Mezi jeho cípy
jsou pod sebou čtyři bílé pěticípé hvězdy tak jako na státní vlajce Komorské unie. Poměr stran
vlajkovéholistu je pravděpodobně2:3. Vlajka je téměř shodná s vlajkou ostrova Grande Comore
(Ngazidja), která má ale modrou barvu. Na některých snímcích na internetu jsou hvězdy orien-
továny tak, že všechny směřují jedním cípem kolmo k dolnímu okraji listu. m JosefHubka
Gaceta de Banderas — Noticiario dela SEV č. 161 (listopad 2012) | https://en.wikipedia.org/wiki/Flag. ofAnjouan
www.gouvernorat-anjouan.com | http://drapeaux-sfv.blogspot.ca/2012/09/nouveau-drapeau-pour-lile-autonome.html

BAYELSA (NIGÉRIE)
Bayelsa je jedním z nejmladších států Federativní republiky Nigérie. Vznikl v roce 1996 z části
územístátu Rivers. Jeho rozloha činí 21 110 km? a žije zde přibližně 1,9 milionu obyvatel. Záko-
nem o státní vlajce, znaku a hymně Bayelsy 2012, který dne 15. srpna 2012 na zasedání Státní
výkonné rady v hlavním městě Yenagoa podepsal guvernér Seriake Dickson, zavedl tento stát
s účinností od 1. října 2012 své vlastní symboly. Ty jsou vyobrazeny včetně vysvětlení jejich
symboliky na oficiálních vládních stránkách. List státní vlajky tvoří žerdový bílý pruh široký
osm desetin šířky listu a tři vodorovné pruhy —- tmavě modrý, červený a zelený. V každém pruhu
uprostřed je na svislé ose vlajkového listu po jedné malé bílé pěticípé hvězdě. Poměr stran
vlajkového listu je přibližně 1:2. Bílá barva představuje čistotu, čest a pravdivost lidí, jejich úsilí
a spravedlnost; modrá hojnost vod a jejich vlastní zdroje, červená paměť a oběti bayelských
hrdinů. Zelená představuje bohatou vegetaci. Hvězdy symbolizují naděje a touhy obyvatel. Stát-
ní znak tvoří dělený štít s polcenou horní polovinou. V prvním zeleném poli je černá těžní věž
s červeným plamenem, v druhém červeném poli černá palma. V dolní polovině štítu je rybářský
člun se dvěma rybáři lovícími ryby při pobřeží modrého moře, nad nímž vycházízlaté zářící
slunce. Nad štítem je čelně leopardí hlava přirozených barev. Štítonoši jsou heraldicky vpravo
zlatý krokodýl a vlevo šedomodrý žralok. Štít na zeleném podstavci znázorňujícím travna-
tou krajinu protkanou bílými vodními toky. Pod štítem zlatá stuha s černým heslem „Pravda,
spravedlnosta služba“ vangličtině. Těžní věž symbolizuje nejen, že země má bohatá ložiska ropy
a zemního plynu, ale také první ropný vrt v Nigérii, nacházející se na území Bayelsy. Palma sym-
bolizuje zemědělství a dary přírody. Výjev rybolovu poukazuje na tradiční obživu místních oby-
vatel a člun na jejich zručnost. Leopardí hlava je symbolem síly, obratnosti, odolnosti a intelektu.
Krokodýl poukazuje na robustnost a obojživelnou povahu Bayelsanů, žralok pakjejich sílu a ob-
ratnost ve vodě. Heslo vyjadřuje potřebu zajistit spravedlnost pro všechny bez strachu, zalíbení
či nadržování a ochotu lidí, aby vždy chtěli poskytovat své služby lidstvu. m JosefHubka
https://www.facebook.com/bayelsa11 | http://www.vanguardngr.com/2012/08/bayelsa-flag-and-coat-of-arms
http://bayelsanow.blogspot.cz/2012/10/bayelsa-16th-anniversaryindependence.html
http://www.ynaija.com/its-official-gov-dickson-signs-bayelsa-anthem-coat-of-arms-into-law
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BĚLORUSKO
Během posledních čtyř let byl již po třetí upraven vzhled státní vlajky Běloruska. Vlajka, zave-
dená výnosem prezidenta č. 214 ze 7. června 1995 a uzákoněna Zákonem č. 301-3 o státních sym-
bolech ze dne S. června 2004, byla v roce 2008 upřesněna státní normou STB 911-2008 Státní
vlajka Republiky Bělorusko — technické údaje, a to tak, že běloruský národní ornamentje zde po-
psán a je uvedeno, že je umístěn svisle u žerdi ve středu bílého pruhu a je rozmístěn v rastru
21 x 59, přičemžšířka bílého pole tvoří 1/9 délky vlajky, šířka ornamentu tvoří 1/12 délky vlajky
a délka listu je ohraničena červeným proužkem širokým 1/21 šířky ornamentu ve vodorov-
ném směru. O rok později byl popis ornamentu z normy odstraněn a dle vyobrazení se v detai-
lech změnil jeho vzhled. Dále je zde uvedeno, že běloruský národní ornament červené barvy je
umístěn v bílém poli tvořícím 1/9 délky vlajky (bez bližší specifikace jeho rozměru a umístění)
a délka listu je ohraničena u rukávusvislým červeným proužkem širokým 1/21 šířky ornamentu
ve vodorovném směru. Dne 10. února 2012 byla Státní standardizační komisí Republiky Bělo-
ruska (Gosstandart) státní norma STB 911-2008 upravena dodatkem číslo 2, který opětovně
v detailu mění a upřesňuje vzhled státní vlajky Běloruska. Podle tohoto dodatku, jehož součástí
je i vyobrazení státní vlajky s přesnými rozměry, byly odstraněny bílé proužky podél národního
ornamentu a jeho šířka nyní odpovídá 1/9 délky vlajky, tedy kryje celou plochu bílého pruhu při
žerdi. Ostatní rozměry zůstaly beze změn. Takto upravená státní normavstoupila vplatnost roz-
hodnutím Gosstandartu č. 12 z 10. února 2012 ke dni 1. května 2012. s JosefHubka
MKC 59.080 W3meHeHne Ne 2 CTB 911-2008 focynapcrBeHHviň dpnar Pecny6nuku Bbenapyce O6uwne TexHnueckne ycnogna (HY

THA Ne 1-2012) | vexi.info č. 114 ač. 123 | http://www.vexillographia.ru/belarus/index.htm

=<-

VEXILOLOGICKÁ LITERATURA
EXNER,Petr — FOJTÍK, Pavel - SVOBODA, Zbyšek. Vlajky, prapory a jejich používání.
Základnípravidla pro vyvěšovánívlajek na území České republiky. Publikace má 68 stran for-
mátuAS na křídovém papíře smnožstvím barevných ilustrací. Vydala LIBEA,s. r. o. ve spo-
lupráci s Českou vexilologickou společností v Liberci r. 2013. ISBN 978-80-260-2445-3
Další, nečekaný dárek obdrželi účastníci S. českého národního vexilologického kongresu v Li-
berci od jeho organizátora, firmy LIBEA.Spolu se sborníkem přednášekje jim totiž zdarma ro-
zesíláno i 2. aktualizované vydání této populární příručky, jejíž vydání z roku 2004je již bez-
nadějně vyprodáno. Aktualizované vydání přináší změny podle zákona č. 213/2006 Sb., který
napravil alespoň některé odborné nedostatky původního znění zákona o užívání státních sym-
bolů č. 352/2001 Sb., pokud jde o současné vyvěšování většího množstvívlajek. Promítly se do
něj i zkušenosti autorů s dotazy uživatelů, které byly na ně či vydavatele směrovány za posled-
ních devět let. V teoretické části nedošlo samozřejmě k žádným významným úpravám, v prak-
tické části byly varianty čestného místa při vyvěšování českéstátní vlajky v řadě s dalšímistát-
ními vlajkami (uprostřed při lichém počtu, vlevo v prostřední dvojici při sudém počtu či na za-
čátku a na konci řady) nahrazeny úpravou podle zákona č. 213/2006 Sb., tj. na začátku a na konci
řady. Nově bylo také doplněno ustanovení o vzdálenosti stožárů v návaznosti na rozměryvlajek,
aby se vlajky nikdy nedotýkaly sousedních stožárů. Novinkouje i kapitolka týkající se protoko-
lárního pořadístátních vlajek odlišného od domácí abecedy, stejně jako pasáž o vyvěšovánívla-
jek národnostních menšin, resp. dalších vlajek, která reaguje na nyní tak populární vztyčování
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tzv. moravské vlajky. Další potřebnou aktualizací je zmínka o vyvěšování vlajkyEU s českou vlaj-
kou v interiéru v podobě dvou dvojic vlajek po stranách řečnického pultu, přičemž jejich „zrca-
dlovité“ uspořádání je správně označeno jako nepřípustné. Zkušenosti s použitím státní vlajky
při státním pohřbu se promítly do rozšíření a upřesnění příslušné pasáže příručky, stejně jako
otázka společného vyvěšování státní vlajky a černého praporu. Díky velkorysosti firmy LIBEA
mohou tuto publikaci členové ČVS získat od výboru za zvýhodněnou cenu 50 Kč. -jm-

ALDO ZIGGI0TO (1922-2013)
Začátkem roku postihla evropskou vexilologii těžká ztráta: 18. února 2013 zemřel v Torre
Pellice u Torina ve věku 90 let zakladatel a dlouholetý předseda Italského střediska vexi-
lologických studií (CISV) Aldo Ziggioto. I když již několik let žil stranou bádání, jeho ná-
zor byl italskými kolegy velmi ceněn. Proto loni vydali příležitostné číslo bulletinu CISV
Vexilla Italica, věnované životnímu jubileu svého zakladatele. Napsal mnoho vexilologických
publikací a článků věnovaných především italským vlajkám, do italštiny přeložil Smithovu
encyklopedii Flags Through TheAgesAndAcross The World. Byl však rovněž jedním z prvních
evropských vexilologů, s nimiž navázali dlouholetou korespondenci naši zakladatelé. Od sa-
mých počátků existence Vexilologického klubu, který vznikl ve stejném roce jako Ziggiotovo
CISV, byl spolu s O. Neubeckerem,K. Sierksmou, W. Cramptonem aW. Smithem považován
zajednoho z jeho kmotrů a patronů. Proto čeští vexilologové vyjadřují svou upřímnoulítost
nad odchodem svéhopřítele. Čest jeho památce. Výbor ČVS

REGIONAL SYMBOLS OF RUSSIA
Vexilokontakt 2013 - a special publication of the Czech
Vexillological Society in English intended for our foreign
friends — has been just published. It brings the third part
of our series dealing with the regional arms and flags of
17 Russian regions of Siberia, the Ural Mountains and the
Far East. Detailed data on the history of these symbols are
presented on 72 pages with 84 drawings and a 4 pages col-
our plate. CVS is registering the sale of the previous, this
and the next (due in 2015) issue ofVexilokontakt contain-
ing the remaining parts of this series. Everyone who will
buyall threementioned issues for a full price will be offered
Vexilokontakt 2017 (The arms and flags of the republics of
the Russian Federation) as a free bonus. The second part
concerning 18 regional symbols ofCentral Russia, the Black
Earth and the Northern Caucasus was published in Vex-
ilokontakt 2011 and is still available; unlike the first part
from 2004 that presented the flags and arms ofthen 6 Rus-
sian provinces (krai), one autonomous region, 10 autono-
mous districts and two federal cities. However, we are able
to arrange re-print ofthat part for earnest takers. The Board
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