
 
 
Vážení představitelé měst a obcí, 
 
   obracíme se na Vás jako nepolitické a neziskové občanské sdružení s výzvou 
o vyvěšení tradiční historické moravské vlajky na Vaší radnici. Moravská národní obec 
(MNO) je nepolitickým občanským sdružením příznivců historie, kultury a tradic Moravy. 
Jejím posláním je poznáváním, studiem a propagací historických hodnot, památek a tra-
dic Moravy, přispět k posílení moravského historického povědomí a k zachování kultury  
a tradic Moravy jako historické země. Ve své činnosti preferujeme kulturnost, nepolitič-
nost a úctu k druhým. Odmítáme extremní nacionalismus a jakékoliv formy radikalismu. 
Podrobnosti o našem sdružení, jeho historii a činnosti najdete na našich internetových 
stránkách.1 O našich akcích například zde.2 Případné dotazy Vám rádi zodpovíme. 
  V současnosti se naše sdružení stalo součásti občanské iniciativy "Za vyvěšování 
moravské zemské vlajky". Tato iniciativa si klade za cíl, obnovou užívání historických 
symbolů a barev Moravy, přispět k oživení zájmu, především mladých obyvatel Moravy, 
o poznání dějin území, na kterém žijí. Oslovujeme a vyzýváme proto představitele 
moravských obcí a měst, tak jako Vás, k vyvěšování historické moravské žluto-červené 
vlajky při slavnostních příležitostech. Především nám jde o vyvěšení vlajky na státní 
svátek sv. Cyrila a Metoděje. Připadá na den 5. července, kdy si připomínáme tyto 
duchovní patrony Moravy. Vlajku lze vyvěsit vedle vlajek státních, případně městských 
a obecních. Doporučujeme i její umístění na radnici v době místních oslav či kulturních 
akcí. Užívání moravské vlajky městy a obcemi chápeme jako kulturní, nikoliv politický 
čin, který není v rozporu s žádným zákonem ani předpisem ČR, přičemž tato vlajka patří 
mezi vlajky "ostatní". 
  Vyvěšení moravské zemské vlajky podpořilo více než 45 radnic, jako například 
Břeclav, Dřevohostice, Ivančice, Kyjov, Letovice, Litovel, Mikulčice, Mikulov,  
Moravské Budějovice, Tovačov, Uničov, Vyškov a jiné. Na této interaktivní mapě3 
naleznete radnice, které se již přihlásily k výzvě. Vlajka bude celoročně umístěna také  
na budově velkoopatovického Moravského kartografického centra. Podrobně o historii 
vlajky je uvedeno zde.4 Ve zkrácené formě tady.5 Příklady dosavadního užívání městy  
a obcemi naleznete na těchto odkazech.6 Vlajky je možno získat například u výrobce 
vlajek Alerion.7 V případě schválení naši výzvy nás prosím kontaktujte a my Vaši radnici 
doplníme do interaktivní mapy. 
 
S pozdravem 
 

Ing. Jaroslav Krábek 
Předseda MNO 

Tel.: 724 294 461 

                                                 
1  http://zamoravu.eu/ 
2  http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/pochod-brnem-podpori-moravanstvi---20090911.html 
  http://www.facebook.com/album.php?aid=2022249&id=1072653430&l=ef98c8c119  
3   http://vlajka.moravy.eu/ 
4   http://zamoravu.eu/clanky/moravske-barvy-a-symboly/ 
5   http://www.youtube.com/watch?v=CUNRze6v77g 
6   http://www.youtube.com/watch?v=WTOtKwVpySA 
  http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/unicov-vyvesi-na-radnici-moravskou-vlajku20100226.html 
7   http://shop.alerion.cz/moravske-symboly/ 



 
 
 
 

MORAVSKÁ ZEMSKÁ VLAJKA 
 
 
 

    V roce 1848 poslanci moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské 
ústavy, ve kterém se přesně definuje zemský znak a zemské barvy. "Země moravská 
podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červeno-
zlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená." Od stanovených zemských 
barev byla následně odvozena moravská zemská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné 
pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní červený. V současné době, tj. na počátku 21. století, 
začínají moravští vlastenci na moravskou zemskou vlajku, z důvodu odlišení od jiných 
podobných vlajek, přidávat i moravský zemský znak. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Moravské vlajky o rozměrech 150 × 100 cm 
http://shop.alerion.cz/moravske-symboly/ 

Telefon: 544 500 202 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovala Moravská národní obec, o. s. 
 
 



 
 

 

Vážení představitelé měst a obcí, 

 

  dovolujeme si Vám tímto předložit další informace týkající se občanské 

iniciativy "Za vyvěšení moravské zemské vlajky" na radnicích v den slovanských 

věrozvěstů a duchovních patronů Moravy – svatých Cyrila a Metoděje  

(5. července). Tyto informace by měly pomoci vysvětlit smysl a cíle celé akce. 

Proč tedy vyvěsit moravskou vlajku na radnici? Mohli bychom předložit 

mnoho argumentů. Místo toho jsme ale o odpověď na tuto otázku požádali 

některé starosty radnic, kteří se již k akci připojili. Odpovědi jsou možná 

výstižnější, než všechna naše vysvětlení. 

 

 

Paedr. Zdeněk Peša, starosta Olešnice na Moravě (okres Blansko), nestraník 

 

  "U nás v Olešnici pořádáme na svátek svatého Cyrila a Metoděje již osm roků naše městské 

oslavy. Zapojují se do nich všechny místní spolky a jsou pro nás významnou událostí. Moravskou 

vlajku nyní vyvěsíme jako připomínku toho, že věrozvěstové přišli na Moravu, působili na ní  

a zanechali tu svůj odkaz. Zatímco obecní prapor pro nás symbolizuje sounáležitost s naší obcí, 

moravská vlajka je symbolem toho, že Olešnice je součástí Moravy coby historické země,  

k čemuž se hlásíme."  

 

 

Ing. Dymo Piškula, starosta Břeclavi, SNK-ED  

 

  "V den svatého Cyrila a Metoděje slavíme velký svátek, připomínáme si pro nás velmi 

významnou historickou událost. Žijeme na Moravě, a je proto samozřejmé, že její historie je naší 

součástí. Říká se, že ten, kdo nezná vlastní historii, nemá ani právo na budoucnost. My ale přeci 

chceme, abychom budoucnost měli. Vyvěšením moravské vlajky si naši slavnou minulost připo-

meneme. Máme být na co hrdí..." 

 

 



MUDr. Vojtěch Adam, starosta Ivančic (okres Brno-venkov), poslanec Poslanecké sněmovny ČR  

a zastupitel Jihomoravského kraje, KSČM 

 

  "Moravskou vlajku vnímám jako symbol, jako symbol sounáležitosti s určitým regionem  

a jeho historií, jako symbol přihlášení se k historické identitě. Je správné si připomínat své kořeny 

a vyvěšením vlajky připomenout třeba i to, že se na Moravě narodily mnohé významné osobnosti, 

jako u nás malíř Alfons Mucha nebo herec Vladimír Menšík."  

  

 

Mgr. Jiří Bělehrádek, starosta Velkých Opatovic (okres Blansko) a zastupitel Jihomoravského 

kraje, KDU-ČSL 

 

  "I když jsme v České republice, zároveň se hlásíme k tomu, že jsme z Moravy. Je dobré si 

to připomínat. Proto jsme se k akci za vyvěšení moravské vlajky na den sv. Cyrila a Metoděje – 

duchovních patronů Moravy připojili. Provozujeme Moravské kartografické centrum, v němž je 

vystavena historická plastická mapa Moravy. Moravskou vlajku na budově centra vyvěsíme trvale." 

  

 

Josef Helešic, starosta Mikulčic (okres Hodonín), zvolen jako nestraník na kandidátce ODS 

 

  "Žijeme v tomto regionu a jsme s ním pevně spjati, stejně jako s jeho historií. Máme 

velkomoravské hradiště Valy, které nám ji připomíná. To moravanství v nás je, stejně jako bylo  

v našich předcích. Prostě v nás musí být. Hovořím o zdravém a pozitivně laděném moravském 

cítění, které nemá absolutně nic společného s šovinismem." 

 

 

František Kopecký, starosta Tvarožné u Slavkova (okres Brno-venkov), nestraník 

 

  "Svátek Cyrila a Metoděje patří v naší obci mezi tradiční svátky. Připomíná významné 

osobnosti moravské historie a také odkaz, který nám soluňští bratři zanechali. Vyvěšením 

moravské vlajky upozorňujeme nejen na význam tohoto odkazu, ale také na náš vztah k zemi, 

kterou s hrdostí, stejně jako my, ctili a milovali naši předkové." 

 

 

  Akce za vyvěšení moravské vlajky má na sociálním webu Facebook již více 

než tisíc příznivců, kterých neustále přibývá. Stránka nese název "Chcu, aby na 

mojí radnici vlála moravská vlajka".1 Názory starostů průběžně zveřejňujeme, 

abychom veřejnost přiměli se nad smyslem akce zamýšlet. 

 

  

                                                 
1   http://www.facebook.com/pages/Vsecky-Moravsky-statly-a-dediny/Chcu-aby-na-moji-radnici-vlala-Moravska-vlajka/224337820660 



  V případě, že budete mít jakékoli otázky spojené s akcí "Za vyvěšování 

moravské zemské vlajky",2 neváhejte nás kdykoli kontaktovat. 

 

          

Ing. Jaroslav Krábek 

Předseda MNO 

Tel.: 724 294 461 

 

 

  

 

                                                 
2    http://bit.ly/9nn5Ha  


