
Otazníky nad moravskou vlajkou 
 

 
Používání moravské zemské vlajky je spojeno s mnoha otazníky. Je však nutné 

moravskou vexilologickou problematiku analyzovat a to na základě odborného 
zkoumání a následně najít realizační řešení konsensuálně přijatelné. Promoravská 
část našeho obyvatelstva vedená korporacemi i politickými silami však používá při 
různých vystoupeních vlajkový symbol vykazující ideový i technicko-ekonomický 
problém. Jedná se o horizontální žluto-červenou bikoloru. K tomuto zpodobnění 
zemského symbolu je nutno vznést několik kritických připomínek. 

Základem sporné legitimity tohoto vlajkového vzoru je skutečnost, že tato vlajka 
nebyla v průběhu historie legislativně ustavena. 

Podle mínění značné části současné veřejnosti lze vlajku v této podobě chápat 
jako symbol převážně německy mluvícího obyvatelstva Moravy v době od 19. stol. 
do 20. stol. Pozdější použití uvedené bikolory bylo zcela ojedinělé. Od 
ideoekonomické změny v r. 1989 ji použila statisticky nevýznamná část 
moravského obyvatelstva. 

Po stránce historického zdokumentování uvedené bikolory je jejím původem 
liechtensteinský erb doložený k roku 1409. Byl používán v průběhu další doby 
v přenesené podobě vlajkové a je užíván dodnes Liechtensteinským knížectvím 
jako Fürstenflagge. Vztažnost této vlajky k Moravě lze pochopit přes dřívější 
liechtensteinské dominium zahrnující však pouze část moravského území.  

Nejzávažnější historická opora kontroverzní bikolory je v Návrhu zemského 
zřízení z 20. září 1848, kde v § 6 se ovšem nehovoří o zemské vlajce či event. 
o praporu, nýbrž pouze o zemských barvách, přičemž není udáno jejich vzájemné 
umístění. Zásadně je opomenuta mezi barvami základní barva štítu – modrá. Navíc, 
jak zní název, se jedná pouze o „Návrh“ a není známo, že by tento dokument byl 
uveden právoplatně v život. 

Právně zakotvenou podobu žluto-červené horizontální bikolory má na území 
Moravy a Čech několik měst. Tyto vlajky jsou často doplněny různými kantony. 
České Budějovice a Praha mají shodnou horizontální žluto-červenou bikoloru, což 
odporuje principu originality. To je však český problém. 
Řešení, umisťující doprostřed horizontální bikolory moravský zemský znak za 

účelem odlišení od jiných stejnobarevných bikolor, neodpovídá současným 
vexilologickým pravidlům. Opakování štítového obrazu na vlajce je vyhrazeno 
standartám hlav států. Takto správně jsou rozlišeny typy vlajek například v západní 
Evropě. 

Z hlediska technického provedení a ekonomické náročnosti při mnohačetném 
používání zemských vlajek je evidentní nevhodnost komplikovaných obrazců na 
vlajce. Skutečnost, že tato nevhodná řešení se vyskytují na vlajkách evropských 
i jiných států, neomlouvá jejich chybnost a varuje před následováním. Navíc 
obrazové doplňky vlajek jsou potenciálním zdrojem různého hodnocení širokou 
veřejností i politickými silami v průběhu času, což často vede ke změnám a tím 
snižuje dlouhodobou důvěryhodnost zavedené vlajky. Nelze navzájem směšovat 



principy heraldické a vexilologické. Na závěr je nutno dodat, že při tvorbě a 
užívání vlajek je třeba ctít všeobecná pravidla korektnosti, jako je respektování 
originality a neopakování vzoru. Východiskem jsou vždy zásady vexilologie a její 
předchůdkyně heraldiky. 

 
Tolik k nejzávažnějším kolizím žlutočervené horizontální bikolory s odborným 

náhledem i logickým posouzením v případě užití uvedeného vexilologického 
symbolu pro zemi Moravu.  
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