
 

 VEXILLOLOGICAL  

MEETINGS IN THE COVID 
TIMES  

 An article communicates three 

vexillological meetings that have 

been realized or non-realized in 

2020 and presents their flags.  

 

FLAG  

OF THE US AIR FORCE  

 The USAF flag was introduced 

in 1951, i.e. three and half year 

after this new component of the US 

armed forces was delimitated from 

the US Army. In blue field, the 

shield and crest from the Greater 

Seal of the Department of the Air 

Force are shown.  

 

 NEW FLAG OF MISSISSIPPI 

(USA)  
 On 30.6.2020, the Legislature 

of this state decided to comply with 

protests against the Confederate 

symbol on the state´s flag and to 

abolish it. In parallel, a referendum 

on the new flag was enacted. On 

3.11.2020, citizens of Mississippi 

voted for a new model with a mag-

nolia blossom in circle of the Native 

American Star in the top and ten 

lesser white stars with the motto IN 

GOD WE TRUST in the bottom.  

 

FLAGS  OF SALT LAKE 
CITY (UT, USA) 

Many American cities are intro-

ducing new flags those are more 

suitable from the vexillologist´s 

view. In October 2020, the capital of 

Utah adopted new symbol, too. The 

flag consists of two horizontal stri-

pes with the endemic Sego lily 

(Calochortus nuttallii) blossom at 

the hoist of the upper stripe. The 

flag was promulgated on 6.10.2020.  

 

THE CAPITAL FLAGS  

(17)  
Our series about the capi-

tal flags continues with those of 

Paris (France) and London (United 

Kingdom).  

 

Translated by JM 
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IN  THIS  ISSUE 

Pandémie Covidu-19 během roku ochromila téměř celý svět a 

zasáhla take pochopitelně vexilologické konference, kongresy a jiná 

setkání.  

Ve Španělsku 

zavlála vlajka XXXV. 

národního kongresu, který 

uspořádala Sociedad Es-

paňola de Vexilología ve 

dnech 25. - 27. září ve 

městě Navaleno, kde se 

nachází jediné stálé 

muzeum vlajek ve 

Španělsku. Kromě před-

stavení knihy Banderas y 

Escudos de Soria zde odeznělo 14 přednášek. 

Severoamerická 

vexilologická společnost 

NAVA své 54. setkání  

uskutečnila v “tisícimísném 

virtuálním sále” Kongreso-

vé knihovny v kyberpro-

storu. Také proto vlajka 

setkání obsahovala kromě 

V jako vexilologie také 

proužky symbolu pro WiFi, 

vše v barvách NAVA.  

Plánované setkání v St. Augustine na Floridě je odloženo na příští rok. 

V Itálii se pláno-

vaná XXVI. konference v 

Brescii odložila bez 

náhrady na duben 2021, 

pokud to situace v daném 

místě a čase dovolí. Již je 

známa i vlajka konference, 

na jejímž modro-bíle kos-

mo děleném listu je 

brescijský lev v opačných 

barvách s  červeným 

jazykem, drápy a ocasem a ve vlajícím cípu listu modré číslo konference. 

Tak snad v roce 2021 bude situace příznivější. 

pex 

VEXILOLOGICKÁ  SETKÁNÍ   

V  DOBĚ COVIDU 
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VLAJKA  LETECTVA  SPOJENÝCH  STÁTŮ 

Letectvo Spojených států (United States Air Forces, USAF) vzniklo dne 18. září 
1947, kdy byl implementován záměr zákona o národní bezpečnosti z roku 1947, který re-
strukturalizoval armádu, námořnictvo a letectvo po skončení II. sv. války. Prezident Harry 
Truman jej podepsal na palubě prezidentského letadla Douglas VC-54C The Flying White 
House přezdívaného Posvátná kráva (Sacred Cow). Do té doby letectvo spadalo pod po-
zemní složku armády (United States Army Air Forces, USAAF).  

Vlajka USAF byla zavedena prezidentem Trumanem 26. března 1951 a používá se 
beze změny dodnes. Vlajku tvoří modrý (PMS Ultramarine Blue) list se štítem a klenotem 
z velké pečetě oddělení letectva ministerstva obrany (Department of the Air Force). Na 
bílé stuze pod štítem je žlutý nápis UNITED STATES AIR FORCE. Štít a klenot navrhl Ar-
thur E. Dubois, samotnou vlajku pak Dorothy G. Gatchellová. Třináct hvězd reprezentuje 
původní kolonie které vytvořily USA, přičemž tři uprostřed mezi rozepjatými křídly orla 
představují armádu, námořnictvo a letectvo. Orel bělohlavý, který je symbolem Spojených 
států a jejich letecké úderné síly, stojí na bílo-modré točenici. V modrém štítě s bílou obla-
kovou patou žlutý Jupiterův blesk s menšími blesky po stranách, všechny s červenými 
hroty doplněný křidélky. Ceremoniální vlajka (Ceremonial Departmental Flag) o poměru 
stran 33 : 26 má žluté třepení a je opatřena stuhami.  

pex 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_United_States_Air_Force  
https://www.afhistory.af.mil/FAQs/Fact-Sheets/Article/459019/united-states-air-force-seal/  



NOVÁ  VLAJKA  MISSISSIPPI  (USA) 
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Dne 3. listopadu 2020 referendum v americkém státě Mississippi 
zvolilo za novou vlajku státu vlajku s květem magnolie.  

Strom magnolie se objevil už na první vlajce Mississippi v roce 
roce 1861. Začala však americká občanská válka v jejím průběhu by-
la užívána především konfederační vlajka. Ta se také dostala na vlaj-
ku státu v roce 1894. Navrhl ji Edward N. Scudder, který umístil kon-
federační vlajku do karé vlajky tvořené třemi vodorovnými pruhy, 
modrým, bílým a červeným, které mělo šířku dvou pruhů. Po revizi 
právního řádu v roce 1906 nebyl nedopatřením zákon o vlajce z roku 
1894 obnoven, a tak až do roku 2000 byla Scudderova vlajka - ve 
třech drobně se lišících variantách - vlastně neoficiální, byť všeobec-
ně používaná. V roce 2001 proběhlo referendum o nové vlajce státu, 
ale návrh neuspěl. Protesty proti umístění konfederační vlajky na vlaj-
ce státu vedly zákonodárný sbor 30. 6. 2020 ke vzdání se vlajky a vy-
psání nového referenda o podobě vlajky státu.  

V mezidobí se používala vlajka tvořená třemi vodorovnými pruhy, 
modrým, bílým a červeným s velkou státní pečetí uprostřed. Ta byla 
30. 6. oficiálně vyvěšena i v budově kongresu ve Washingtonu. Z více 
jak 2000 návrhů komise vybrala nejdříve 147 návrhů a nakonec 18. 8. 
pět finálních návrhů, z nichž byly nakonec vybrány dva (druhý a pátý 
obrázek zdola) a do referenda byla zaslána vítězná vlajka nazývaná 
„The New Magnolia“.  

Vlajku tvoří ji pět svislých pruhů, červený, žlutý, modrý, žlutý a 
červený v poměru 6 : 1 : 14 : 1 : 6. V modrém pruhu je bílý květ mag-
nolie se žlutým středem obklopený do kruhu nahoře žlutou hvězdou 
s deseti menšími hvězdami po obou stranách a dole opisem IN GOD 
WE TRUST. Poměr šířky k délce listu je 5 : 8. 

pex 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Mississippi 

 



 

VLAJKY   HLAVNÍCH   MĚST 

(17)      
VLAJKY  SALT  LAKE  CITY  (UT, USA) 

Mnohá města ve Spojených státech zavádějí nové 

vlajky, které jsou daleko vexilologičtější než dřívější. V říj-

nu 2020 novou vlajku přijalo i hlavní město státu Utah 

v USA. 

První, naprosto ne-

vexilologickou vlajku měs-

to přijalo  13. listopadu 

1969. Na bílém listu je ob-

rázek slunce vycházející 

nad pohořím Wasatch. V 

popředí je krytý vůz prů-

kopníků osídlení a nápis „THIS IS THE PLACE“. Výjev je 

zobrazen na ploše ve tvaru včelího úlu, který se vztahuje 

k historii založení města. Po stranách jsou osadníci a na-

hoře racci. Dole je stuha s nápisem SALT LAKE CITY. 

 Druhá vlajka města 

byla přijata 4. října 2006 s 

odůvodněním, že původní 

vlajka byla zcela zaměřena 

na mormonskou historii 

města. Vlajka o poměru 

stran 1 : 2 je tvořena dvěma vodorovnými pruhy a v jejím 

středu je ovál s panoramatem hor a města a s nápisem 

SALT LAKE CITY.  

V květnu 2020 byla vy-

psána soutěž na novou 

vlajku a vítězná podoba je 

kombinací dvou návrhů. 

Tvoří ji opět dva vodorovné 

pruhy a v žerďové polovině 

horního je květ endemické 

rostliny - pěknosemence (Calochortus nuttallii, Sego Lily). 

Vlajka byla přijata 6. října 2020. 

pex 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Salt_Lake_City 
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PAŘÍŽ 

(FRANCIE) 

 

Vlajku Paříže tvoří dva 

svislé pruhy, modrý a čer-

vený se štítem městského 

znaku uprostřed. Barvy 

jsou odvozeny ze znaku 

města. 

Loď je symbolem říční-

ho obchodu na Seině, mod-

rou hlavu se zlatými liliemi 

udělil městu dauphin Karel 

roku 1358. V době prvního 

císařství byla hlava znaku 

červená se zlatými včelami, 

za druhé republiky byly lilie 

nahrazeny zlatými pěticípý-

mi hvězdami. 

 

LONDÝN 

(SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) 

 

Vlajkou City of London 

(samotný velký Londýn 

vlajku nemá) je bílý list s 

červeným svatojiřským kří-

žem a červeným mečem v 

horním žerďovém poli. Kříž 

je symbolem sv. Jiří, patro-

na Anglie a meč patří pa-

tronu Londýna - sv. Pavlo-

vi.  Vlajka je heraldická, 

první zmínka o městském 

znaku je ze 17. dubna 

1381, kdy byla vytvořena 

nová pečeť města. 

pex 


