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Když bylo 4. dubna 1994 při přistání v Kigali sestřeleno letadlo na jehož palubě byli 

prezidenti Rwandy a Burundi Juvénal Habyariman a Cyprian Ntayamiro, málokdo tušil, že 
začíná masakr, který potrvá mnoho týdnů. Znepřátelené kmeny Hutuů a Tutsijů rozpoutaly 
pod rwandskou červeno-žluto-zelenou vlajkou s velkým černým písmenem R uprostřed 
takovou smršť násilností, že po obnovení relativního klidu v zemi bylo rozhodnuto, že budou 
vytvořeny nové symboly Rwandy, které již nebudou připomínat genocidu, které padlo za oběť 
během dvou, tří měsíců podle některých odhadů až 2 miliony Hutuů, Tutsijů i příslušníků 
nejmenší etnické skupiny Twanů. 

 
Rwandská vláda již v květnu 1999 oficiálně prohlásila červeno-žluto-zelenou vlajku 

z roku 1963 za symbol hutuské nadvlády a rozhodla, že je nutno změnit znak, vlajku i hymnu. 
Ve znaku měl být klas čiroku (?, sorghum) věnec a pták. Nová vlajka měla být červeno-bílo-
modrá se znakem uprostřed listu. Červená měla symbolizovat krev všech rwanďanů včetně 
těch, kteří zahynuli během genocidy, bílá právo a zelená naději na prosperitu. Byla jmenována 
komise, která měla za úkol shromažďovat návrhy na nové symboly státu. 

 
V říjnu 1999 se ve zpravodajství CNN objevila zpráva o nové rwandské vlajce, která 

je modrá a zelená s vycházejícím sluncem. Novým mottem bylo „Jednota – práce – 
vlastenectví“ („Unity, Work, Patriotism“).  

 
Avšak teprve 31.12.2001 byly zavedeny nové symboly Rwandské republiky. Za zvuků 

trubky sejmuli během slavnostního ceremoniálu na národním stadionu v Amahoro, kde 
zahynulo během krvavých událostí tisíce minoritních Tutsiů, dva kapitáni rwandské armády 
červeno-žluto-zelenou vlajku. Nová vlajka je tvořena třemi vodorovnými pruhy, modrým, 
žlutým a zeleným v poměru 2:1:1 se žlutým sluncem s 24 paprsky ve vlající části modrého 
pruhu. Prezident Paul Kagame prohlásil, že barvy vlajky značí prosperitu, bohatství, mír a 
štěstí. Jeden z Tutsiů, který se vrátil z exilu prohlásil, že nové symboly jsou velice prospěšné, 
neboť na rozdíl od starých nás vedou k tomu být Rwanďany a nerozdělují nás na Hutuy a 
Tutsie. Na vlajce tedy není červená barva připomínající krev ani černá symbolizující smutek.  

 
Také nová hymna „Rwanda nziza“ vybraná v mezinárodní soutěži, která poprvé 

zazněla na tomto ceremonialu, velebí přírodní krásy Rwandy – země zelených pahorků a 
dřímajících vulkánů a ukazuje Rwanďany jako jeden národ a ne jako stát Hutuů, Tutsijů a 
Twanů.  
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IKIRANGO GISHYA CY´U RWANDA 
 
 
 

 
 
 
Státní znak Rwandy jak je vyobrazený na internetových stránkách ministerstva informací, 
kanceláře prezidenta republiky. 
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IBENDERA RISHYA RY´IGIHUGU CY´U RWANDA 
 
 
 

 
 
Státní vlajka Rwandy vyobrazená na internetových stránkách ministerstva informací, 
kanceláře prezidenta republiky. 
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 Fotografie ze 
slavnostního ceremo-
niálu je uvedena 
popiskem: Nová vlajka 
reprezentuje národní 
jednotu. 
 

Všimněte si 
starého státního znaku 
na řečnickém pultíku 
s nápisem REPUBLIC 
OF RWANDA. 
 
 

 
(http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/africa/newsid_1735000/1735405.stm) 



Třetí nový symbol – státní znak – má typicky africkou kompozici. Je tvořen 
kruhovým bílým polem orámovaným modrým lanem dole svázaným do plochého uzlu. 
V horní části je žlutá stuha s černým nápisem REPUBULIKA Y´U RWANDA, pod kterou je 
zlaté slunce se 24 paprsky. V pravé a levé části jsou štíty světle hnědé barvy a mezi nimi ve 
spodní části modré ozubené kolo ze kterého vyrůstá heraldicky vpravo klas čiroku (?) a vlevo 
větévka kávovníku se zelenými a červenými plody. Vrchní část kola překrývá domorodá 
chýše přirozených barev. Pod uzlem je žlutá stuha s mottem psaným černými písmeny 
UBUMWE – UMURIMO – GUKUNDA IGIHUGU. Motto prý znamená solidarita – práce – 
národní vlast. Při ceremoniálu však na řečnickém pultu byl ještě starý znak. Protože ani ve 
zpravodajství nebyla řeč o novém znaku, pouze o vlajce a hymně, je možné, že znak ještě není 
oficiálně přijat. Nicméně na internetových stránkách rwandského prezidenta je výše popsaný 
znak uveden. 

 
Petr Exner 
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