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XXI. INTERNATIONAL 
CONGRESS  

OF VEXILLOLOGY 
This year´s ICV took place in 

Buenos Aires (Argentina). The Vene-
zuelan Association of Symbollogy 
became the newest member of the 
FIAV and vexillologists Petr Exner 
and John Purcell were awarded the 
VEXILLON. 

 

FLAG OF LUSATIAN SERBS 
National flag of Lusatian Serbs 

(B-R-W) belongs to the Slavonic po-
pulation of the region known as Lusa-
tia that is situated on borderline of 
Saxony and  Brandenburg 
(Germany); it is in use since half of 
the 19th century. 

 

THE PRESIDENTIAL 
FLAG OF KYRGYZSTAN 
After succesion of a new Kyr-

gyz President Kurmanbek Bakiev to 
the office on 10.7.2005, a new presi-
dential flag was adopted by the Cent-
ral Electoral Commission on 
20.7.2005. It consists of a red field 
bordered by a narrow yellow edge 
and fringe that is charged with a yel-
low disc in its centre. Stylised arms 
are placed in the disc while a yellow 
inscription around it in a red stripe. 

 

TIES WITH FLAGS 
Neckties adorned with flags 

are very popular means of vexillolo-
gists how to "publish" their hobby. 
How and where you can obtain such 
ties on the Internet, this article advi-
ces.  

 

HERALDIC CONVENTIONS 
USED ON COMMUNAL FLAGS 

This part deals figure of a 
crescent. 

  
translated J. Martykán 

XXI. mezinárodní vexilologický kongres proběhl v Buenos 
Aires na přelomu července a srpna 2005.   

V rámci kongresu proběhlo také 19. zasedání FIAV. Jed-
ním z bodů byla volba funkcionářů FIAV. Všichni dosavadní - 
prezident Michel R. Lupant, tajemník Charles A. Spain Jr. i ta-
jemník pro kongresy  Graham M. P. Bartram - své posty obhájili 
na další funkční období. Delegáti dále rozhodovali o přijetí no-
vých členů FIAV. V určené lhůtě došly dvě přihlášky: Venezue-
lan Association of Symbollogy (venezimbol.s4u.org) a New 
Zealand Flag Institute (www.nzflaginstitute.com). Protože však 
na zasedání nebyl zástupce novozélandského institutu, byla do 
FIAV přijata pouze venezuelská asociace.  

Na závěrečném banketu bylo také uděleno několik oceně-
ní. Cenu FIAV Vexillon za nejvýznamnější příspěvek pro vexi-
lologii za poslední dva roky získali jako devátý a desátý v histo-
rii Petr Exner (Česko) a John Purcell (USA). Oba za práce týka-
jící se komunální vexilologie.  

pex 

Vlajka nového člena FIAV přijatého na zasedání FIAV - 
Venezuelan Association of Symbollogy (VENEZIMBOL) - je 
tvořena vínově červeným listem (barva: RGB 171-22-27) s lo-
gotypem asociace (bílé kruhové pole s písmenem „S“ tvořeným 
stuhou v barvách venezuelské vlajky se středem v první třetině 
délky listu). Vlajka byla přijata 4.5.2003. 
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VLAJKA LUŽICKÝCH  SRBŮ 

Ve dnech 17. a 18. září proběhlo v Německém historickém muzeu  v Berlíně 14. se-

tkání německých vexilologů. Jako již tradičně se jej zúčastnili i čeští vexilologové. Letos to 

byli Jaroslav Martykán, Petr Exner a Ladislav Hnát. Poslední jmenovaný vystoupil s před-

náškou  Die Flagge der Sorben, jejíž zkrácený text následuje. 

 

 
Vlajka Lužických Srbů je tvořena třemi vodorovnými pruhy, modrým, červeným a bí-

lým. Poměr šířky k délce je 3 : 5. 
Jako u mnoha jiných vla-
jek, ani u této vlajky ne-
lze přesně zjistit datum 
vzniku. Podle nejpravdě-
podobnější verze byla 
červeno-modro-bílá vlaj-
ky poprvé vztyčena 17. 
října 1845 v Budyšíně 
(Bautzen) při příležitosti 
písňových slavností. Je 
ovšem možné, že byla 
použita již o několik let 
dříve, roku 1842. Vlajka 
je složena z panslovan-
ských barev, které přijalo 
setkání zástupců v Berlí-
ně 23. 3. 1848, kde 

Lužické Srby zastupoval J. A. Smoler. Byla vybrána kombinace modré, červené a bílé barvy 
s modrou u žerdi, tedy shodné uspořádání jaké používala v té době (25. 2. 1848 - 7.3.1848) 
Francie. I když se později u slovanských národů prosadily pruhy vodorovné, Lužičtí Srbové 
zachovali původní pořadí barev dodnes. V červnu 1848 prapor Lužických Srbů představil na 
Slovanském sjezdu v Praze J. P. Jordan, jediný z lužickosrbských buditelů, který se sjezdu 
zúčastnil. 

V básních té doby byly barvám přisuzovány tyto významy: modrá (pomněnka) - nevin-
nost, oblohu, někdy vody Lužice, červená (růže) - východ slunce a láska, a bílá (lilie) - ne-
vinnost.  

Další období, kdy se lužickosrbská vlajka opět více používala, je období výstavby 
Lužickosrbského domu v Budyšíně, při jehož otevření 26.9.1904 na něm vlála spolu s vlaj-
kou německou, saskou a budyšínskou. A také později, v roce 1913, v době založení celoná-
rodní organizace Domowina a v letech 1918-1919 v období snah o lužickosrbskou nezávis-
lost, či připojení k Československu. Po vyhlášení tzv. norimberských zákonů 15.9.1935 bylo 
vyvěšování lužickosrbské vlajky zakázáno, proti čemuž Domowina protestovala u tehdejší-
ho říšského ministra Hesse. Po roce 1937 se lužickosrbská vlajka nevyvěšovala až do dub-
na 1945 a po roce 1949 (po založení Německé demokratické republiky) byla rovnoprávně 
vztyčována ve dvojjazyčném území Lužice na veřejných budovách společně s vlajkou NDR, 
na soukromých domech i samostatně. 

Dnes je ve Svobodném státě Sasko dovoleno vedle zemské vlajky vztyčovat i vlajku 
lužickosrbskou a ústava země Braniborsko prohlašuje lužickosrbskou vlajku jako modro-
červeno-bílou, ale její užívání neupravuje. 

Jako důkaz o povědomí o lužickosrbských barvách v českém prostředí slouží výzvy 
českých vojáků po roce 1945 k neničení tzv. protektorátních vlajek, ale k jejich poslání do 
Lužice, kde v obráceném pořadí barev sloužily jako národní vlajky, kterých bylo nedostatek. 

 
Ladislav Hnát 
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VLAJKA PREZIDENTA REPUBLIKY KYRGYZSTÁN 

 
Březnová (24.3.2005) „tulipánová revoluce“ v Kyrgyzstánu vedla ke změně režimu a 

po odchodu prezidenta Askara Akajeva z Kyrgyzstánu byl dne 10. července 2005 zvolen 
prezidentem Kurmanbek Bakijev. 

O deset dní později, 20. července, Kyrgyzská ústřední volební komise schválila kromě 
jiného také odznak a vlajku prezidenta republiky. Kurmanbek Bakijev byl odznakem o prů-
měru 77 mm dekorován během své inaugurace dne 14. srpna 2005. Odznak je vyroben ze 
zlata a stříbra, ozdoben drahými kameny a barevným smaltem. Ve středu je vyobrazen ná-
rodní hrdina Manas.  

Prezidentská vlajka je tvořena červeným listem s úzkým žlutým lemem a zlatými třás-
němi, v jehož středu je žluté kruhové pole se stylizovaným státním znakem. Okolo něj je na 
červeném mezikruží žlutý opis, nahoře „КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН“, dole  
„ПРЕЗИДЕНТИ“. 

Na žerdi je umístěna stříbrná spona s celým jménem prezidenta a daty funkčního ob-
dobí vyrytými v úředním jazyce země.  

 
Petr Exner 

 
Nový kyrgyzský prezident Kurmanbek Bakijev 
(uprostřed) s prezidentskou vlajkou při prezidentské 
přísaze. 
 
 
 
Zdroje: 
 
Kyrgyzstan endorses presidential badge and flag, RIA 
Novosti, 20 července 2005, 
http://en.rian.ru/world/20050720/40940546-print.html 
 
New Revolutionary President Sworn In, Kommersant 
http://www.kommersant.com/doc.asp?idr=1&id=600982 



 

 

Vlajky vídáme v reálném světě nejčastěji 
vyvěšené na stožárech či jako prapory na 
žerdích. Jejich vyobrazení můžeme  však 
vidět i na oblečení. Obrázky vlajek se použí-
vají např. na trikotech sportovců, kde plní 
svou rozlišovací funkci, na šátcích, kde se 
využívá jejich pestrých barev nebo dokonce 
na spodním prádle, kde vyjadřují patriotis-
mus nositele (ale někdy možná i jiné emo-
ce). 

 Vlajky se objevují také na kravatách a 
leckteré vexilologické setkání tak působí ja-
ko módní přehlídka tohoto druhu kravat. 

V běžných obchodech však na takovou 
kravatu narazíme zřídka a tak nejjednoduš-
ším způsobem, jak podobnou vlajku získat, 
je nějaký internetový obchod. V interneto-
vých vyhledávačích najdete takových obcho-
dů mnoho. 

Na horním obrázku je kravata se státní-
mi vlajkami, kterou nabízí internetový ob-
chod na adrese www.teachergifts.com za 
11,95$. 

Spodní obrázek černé vlajky s malými 
státními vlajkami je z nabídky obchodu na 
www.2002ties.com a její cena je 8$. 

Kravaty je možno zaplatit elektronicky 
přes internet, ale je nutno si uvědomit, že 
ceny bude vyšší o poštovné a balné ve výši 
cca 8$. Dodací lhůta je u 2002ties 8 dní (v 
mém případě) od objednání a zaplacení na 
internetu. 

Vlajky na kravatách obou dodavatelů 
ovšem mají pouze dekorativní funkci, málo-
která má správné barvy a poměr stran. Tím 
méně jsou dodržovány poměry šířek pruhů a 
velikosti vexilologických figur. Na horním 
obrázku jsou všechny vlajky stranově obrá-
cené (což ovšem může být jen špatně vysta-
vený obrázek v katalogu na internetových 
stránkách). Na druhé kravatě je zelená 
barva na vlajce vyšitá jako žlutá a naopak. 
Nicméně na první pohled je jasné, že se jed-
ná o vlajky a tak účelu, kvůli kterému takové 
kravaty nosíme, je dosaženo. 

pex 

OBECNÉ FIGURY NA VLAJKÁCH OBCÍ                                                     

(21) 

VLAJKY NA KRAVATÁCH 

Při popisu figury je nut-
no určit polohu  a průměr srp-
ku a orientaci jeho cípů. Šíř-
ka srpku bývá 1/3 až 1/4 jeho 
průměru. Barva je nejčastěji 
žlutá či bílá. Má-li figura obli-
čej, je nutno to při popisu 
uvést. 

 
Některá města a obce, 

která mají tuto figuru na 
vlajce: Bousín (PV), Brozany 
nad Ohří (LT), Litultovice 
(OP), Louny (LN), Paskov 
(FM), Pěnčín (PV), Světlá 
Hora (BR), Varnsdorf (DC). 

 
Petr Exner 
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PŮLMĚSÍC 
Nebeská figura v podo-

bě měsíčního srpku bez pa-
prsků a obličeje. Symbol je 
doložen již v pravěku. V ev-
ropském kontextu symbolizuje 
Pannu Marii. Symbol měsíce 
je však starší a je doložen od 
pravěku. Vyskytoval se v 
Egyptě i o tisíce let později v 
Byzanci. Po období křížových 
výprav se měsíc s hvězdou 
staly symbolem osmanské ří-
še a později obecným symbo-
lem muslimským a objevil se 
tak na vlajce červeného půl-
měsíce - analogu vlajce červe-
ného kříže pro muslimský 
svět.  

Ve funkci mluvící figury 
vystupuje u nás na vlajce Loun 
(dříve Lúny - luna - měsíc).  

Půlměsíc se na vlajkách 
často vyskytuje s jinou ne-
beskou figurou - hvězdou. 


