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Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění bere na vědomí, že její
člen a současně člen sekce symboliky této akademie pan Jaroslav Nesiba podal
dne 15. 9. 2015 přihlášku průmyslového vzoru PVZ-2015-40221 s názvem
Symbolika země Moravy.
Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění oceňuje jeho iniciativu,
ve které se pokusil o syntézu projevů dominantních stadií vývoje symboliky
země Moravy.
Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění považuje tuto iniciativu
za hodnotný příspěvek do diskuse o symbolice územních celků z nichž je složena
naše republika.
Zobrazení jednotlivých složek symboliky včetně vysvětlivek je obsaženo v následující
příloze:

V Brně 18. 1. 2016
Doc. RNDr. Jindřich KLAPKA, CSc., Hon DSc.,
předseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění

ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

potvrzuje, že
Jaroslav Nesiba, Brno

podal(i) dne 17.03.2015
přihlášku průmyslového vzoru značky spisu PVZ 2015-40221
o názvu:
Symbolika země Moravy
a že připojené přílohy se shodují
s původně podanými přílohami této přihlášky.

Za předsedu: Ing. Jan Mrva
V Praze dne 15.9.2015

Určení výrobku

Název průmyslového vzoru:

Symbolika země Moravy

Třída:

11-05

Výrobek, v němž bude průmyslový vzor ztělesněn nebo na něm aplikován, se týká
symboliky země MORAVY.

Seznam průmyslových vzorů
obsažených v hromadné přihlášce průmyslového vzoru o názvu:
Symbolika země Moravy

1. průmyslový vzor:

Vlajka země Moravy

obr. 1.1

2. průmyslový vzor:

Zemský znak země Moravy

obr. 2.1

3. průmyslový vzor:

Standarta nejvyššího představitele země Moravy

obr. 3.1

4. průmyslový vzor:

Standarta vyššího představitele země Moravy

obr. 4.1

5. průmyslový vzor:

Emblém země Moravy

obr. 5.1

6. průmyslový vzor:

Kokarda země Moravy

obr. 6.1

Popis vysvětlující vyobrazení

1. průmyslový vzor:

Vlajka země Moravy

obr. 1.1

Vlajku země Moravy tvoří:
1) modrý pruh u žerďové části, dosahuje od žerdi do 1/3 délky vlajkového listu, přičemž modrá
barva představuje barvu štítu moravského zemského znaku (erbu), původem ze 13. století.
2) kostkování (šachování) ve zbývajících 2/3 délky vlajkového listu je tvořeno bílým čtvercem
ve střední horní části vlajky a žlutým čtvercem ve vlající spodní části vlajky, přičemž protilehlé
čtverce jsou červené.
Bílý čtverec odpovídá původní stříbrné orlici ze 13. století, žlutý čtverec respektuje privilegium
císaře Friedricha III. ze dne 7. prosince roku 1462. Protilehlé červené čtverce jsou převzaté ze
zemského znaku (erbu) původem ze 13. století.

2. průmyslový vzor:

Zemský znak země Moravy

obr. 2.1

Zemský znak země Moravy v podobě jednohlavé orlice vpravo hledící umístěné na gotickém
štítě je ztvárněn ze dvou polovin vertikálně dělených. Uvedené hybridní řešení moravské orlice
je výsledkem historického vývoje respektujícího jednak původní barevné kostkování
(šachování) stříbrno-červené i pozdější zlato-červené.
Pravá polovina představuje původní moravský zemský znak (erb) ze 13. století. Na štítě modré
barvy je stříbrná orlice rovnoměrně překryta červenými kostkami. Levá polovina je tvořena
rovněž štítem modré barvy a rovnoměrným zlato-červeným kostkováním dle privilegia římského
císaře Friedricha III. ze dne 7. prosince roku 1462. Koruna a zbroj (zobák a pařáty) moravské
orlice i jazyk (od roku 1920) jsou zlaté.

3. průmyslový vzor:

Standarta nejvyššího představitele země Moravy

obr. 3.1

Standarta nejvyššího představitele země Moravy je tvořena čtvercem v barvě modré dle štítu
moravského zemského znaku. Uprostřed vlajkové plochy je umístěn moravský zemský znak
v podobě jednohlavé orlice vpravo hledící, ztvárněné ze dvou polovin vertikálně dělených. Pravá
polovina orlice je stříbrno-červeně kostkovaná (šachovaná), levá polovina má kostkování
(šachování) zlato-červené. Koruna, zobák, pařáty i jazyk jsou zlaté. Obvod standarty je opatřen
lemem s modrými, bílými, žlutými a červenými plaménky.

4. průmyslový vzor:

Standarta vyššího představitele země Moravy

obr. 4.1

Standarta vyššího představitele země Moravy je tvořena čtvercem v barvě modré dle štítu
moravského zemského znaku. Uprostřed vlajkové plochy je umístěn moravský zemský znak
v podobě jednohlavé orlice vpravo hledící, ztvárněné ze dvou polovin vertikálně dělených. Pravá
polovina orlice je stříbrno-červeně kostkovaná (šachovaná), levá polovina má kostkování
(šachování) zlato-červené. Koruna, zobák, pařáty i jazyk jsou zlaté.

5. průmyslový vzor:

Emblém země Moravy

obr. 5.1

Emblém země Moravy je tvořen zemským znakem země Moravy, nad kterým je umístěna
zemská vlajka země Moravy.

6. průmyslový vzor:

Kokarda země Moravy

obr. 6.1

Kokarda země Moravy je tvořena vnějším modrým kruhem, který odpovídá barvě štítu
zemského znaku země Moravy. Pravý horní segment je bílý, levý dolní segment je žlutý.
Protilehlé segmenty jsou červené.
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Moravská symbolika – zemská vlajka
Předložený návrh vychází z privilegia císaře Fridricha III. Moravským stavům ze 7. ledna
1462, které sice nebylo uznáno českým králem jako znak markrabství, bylo však uvedeno
mezi privilegiemi, které neodporovaly obnovenému zemskému zřízení z roku 1628. Do znaku
habsburského císařství nebyl tento znak jako znak země začleněn, v roce 1915 však byl jako
znak země Moravy uznán.
Navrhovanou vlajku tvoří modrý žerďový pluh široký jednu třetinu šířky listu a žluto –
červeně šachované (2 x 2) vlající pole. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Navrhovaná vlajka odpovídá základním vexilologickým pravidlům návaznosti vlajky na znak.
Šachování 4 x 4 (případně až 6 x 6) by asi lépe odpovídalo šachování moravské orlice.

Za Moravskou genealogickou a heraldickou
společnost:

Posudek zpracoval: PhDr. Ivan Štarha
Člen expertní skupiny podvýboru pro
heraldiku a vexilologii poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

