
 
 
Vážení představitelé měst a obcí, 
 
  dovolte, abychom Vás jménem Moravské národní obce (MNO), nestranického občanského 
sdružení, požádali o připojení se k 3. ročníku občanské iniciativy "Za vyvěšování moravské vlajky" a tím 
k vyvěšení tradiční žluto-červené moravské vlajky na Vaší radnici. Tato vlajka se bude vyvěšovat  
5. července, vedle vlajky státní, popřípadě obecní, na radnicích v den státního svátku ČR, duchovních 
patronů Moravy a spolupatronů Evropy – sv. Cyrila a Metoděje. Cílem iniciativy je probouzet zájem 
veřejnosti, zejména mladých lidí, o poznávání naší vlasti – jejích jedinečných tradic, barvitého 
folklóru, bohatých dějin i malebné přírody.  
  K loňskému 2. ročníku se připojilo více než 220 moravských měst a obcí. Vlajka byla vyvěšena 
například na radnicích ve Znojmě, Břeclavi, Uherském Brodě, Dačicích, Holešově, Šumperku a v Brně, 
kde vlála i na sídle Jihomoravského kraje, jehož vedení tím akci podpořilo  již podruhé. Vyvěšena byla 

také v Jindřichovicích pod Smrkem v Čechách, které tak vyjádřily podporu cílům iniciativy. Objevila 
se i na sídlech mnoha spolků a organizací, jejíž představitelé se o akci MNO dozvěděli zprostřed-
kovaně. Nelze opomenout ani příznivý a nemalý ohlas médií a veřejnosti. V roce 2010 byla moravská 
vlajka požehnána arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem. 
  Na popud některých představitelů obcí byl loňský ročník obohacen o zpřístupnění místních 
pamětihodností, muzeí či jiných expozic, a to buď zdarma nebo za zvýhodněné vstupné. Rádi by-
chom v této tradici pokračovali i v letošním ročníku. Jsme přesvědčeni, že právě muzea a galerie 
mohou napomoci k poznávání minulosti i současnosti Moravy. Moravská národní obec zveřejní 
seznam účastníků iniciativy, včetně seznamu zpřístupněných expozic, na svých internetových strán-
kách. Dále na sociální síti Facebook, kde pod odkazem Naša Morava komunikuje s cca 25 000 příz-
nivci Moravy. O zpřístupněných expozicích bude informovat také média. 
 O vyvěšení moravské vlajky nebo případném zpřístupnění expozic nás prosím informujte  
a my Vaše místo doplníme do interaktivní mapy 3. ročníku, která v minulých letech plnila nemalou 
mediální propagaci zúčastněných měst a obcí. Budeme rádi i za Vaše případné dotazy a připomínky. 
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Moravská vlajka 
 
  V roce 1848 poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, 
ve kterém se definuje zemský znak a zemské barvy: "Země moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, 
totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená." 
Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodo-
rovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený. Tato vlajka se na Moravě používala ještě  
v roce 1968  a celá devadesátá léta 20. století. Po roce 1989 začali moravští vlastenci tradiční žluto-
červené moravské vlajky opatřovat zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to  
z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou 
úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou 
podobou moravské vlajky současnosti. Protože doposud neexistuje moravský zákonodárný orgán, 
který by podobu a užívání moravské vlajky závazně kodifikoval, je možno při různých slavnostních 
příležitostech stále uvidět, vedle uznávané podoby moravské vlajky, i původní jednoduché žluto-
červené bikolóry. 
 

 
 
  Legislativní stanovisko doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D.[1] z Katedry ústavního práva  
a politologie Masarykovy univerzity k užívání moravské vlajky: "Dnešní právní řád upravuje užívání 
vlajek takto. Každý si může vyvěšovat vlajku, a to i soukromou (vlajky různých spolků) samostatně nebo 
spolu se státní vlajkou. Samostatné vyvěšování moravské vlajky není nijak upraveno. Záleží na vyvěšovateli, 
zda užije moravskou vlajku v její původní Moravským sněmem schválené žlutočervené variantě či ve varian-
tě doplněné o zemský znak. Spolu se státní vlajkou lze vyvěsit i jiné vlajky, ať již jiných států, krajů, obcí 
či vlajky další, což výslovně umožňuje zákon o užívání státních symbolů, tedy i vlajku moravskou. Zde se 
však musí respektovat to, že státní vlajka se vyvěšuje na čestnějším místě. Tedy z čelního pohledu na objekt, 
kde jsou vlajky vyvěšeny: a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek, b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu 
státních vlajek, c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek, d) první zleva, 
případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5. Umístění ostatních vlajek již záleží  
na vyvěšovateli." 
 
Další informace 
 
Historie moravských symbolů a barev    http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly/ 
Kontakty na různé výrobce a prodejce vlajky   http://zamoravu.eu/moravsky-obchod/moravske-vlajky/ 
Občanská iniciativa "Za vyvěšování moravské vlajky"  http://zamoravu.eu/iniciativy/vyvesovani-moravske-vlajky/ 
Zpracovala Moravská národní obec, o. s.   http://zamoravu.eu/ 
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Reakce představitelů obcí, měst a krajů 
 

Občanská iniciativa 
"Za vyvěšování moravské vlajky" 

 

 

 
Paedr. Zdeněk Peša | Bez politické příslušnosti 
Olešnice na Moravě (okres Blansko) 
starosta města 
 
  "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." 

 
MUDr. Vojtěch Adam | KSČM 
Ivančice (okres Brno-venkov) 
starosta města, poslanec Poslanecké sněmovny ČR a zastupitel Jihomoravského kraje 
 
  "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 | KDU–ČSL 
Velké Opatovice (okres Blansko) 
starosta města a zastupitel Jihomoravského kraje 
 
  "I když jsme v České republice, zároveň se hlásíme k tomu, že jsme z Moravy. Je dobré si to připo-
mínat. 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 | Občané pro Mikulčice 
Mikulčice (okres Hodonín) 
starosta obce 
 
  "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." 

 
Bc. Dalibor Horák | ODS 
Uničov (okres Olomouc) 
starosta města 
 
  "Rada města Uničova podpořila iniciativu MNO pravidelným vyvěšováním moravské zemské vlajky 
dne 5. ČERVENCE (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) a 28. ŘÍJNA (Den vzniku samostatného 
československého státu i Den svatořečení moravského knížete Rastislava pravoslavnou církví)." 

 
Jiří Běhal | SNK – Evropští demokraté 
Štěpánov (okres Olomouc) 
starosta obce 
 
  "Iniciativy Moravské národní obce pokládáme za velmi prospěšné především proto, že připomínají 
významné historické události, na které se často v dnešní uspěchané době zapomíná a pomáhají posilovat 
hrdost občanů k našemu státu a moravské národnosti." 

 
Ing. Drago Sukalovský | Kuřimská občanská liga 
Kuřim (okres Brno-venkov) 
starosta města 
 
  "Celá rada města byla jednohlasně pro. Akce se nám líbí. Dnešní rozhodnutí o účasti na vyvěšování 
moravské vlajky neplatí jen pro letošní rok, ale i pro další ro čníky akce." 

 
Rostislav Koštial | ODS 
Mikulov (okres Břeclav) 
starosta města 
 
  "Město vlajku vyvěsí stejně jako loni. Budeme jednat o tom, jakou muzejní expozici při této příleži-
tosti otevřeme, popřípadě jakou kulturní akci uspořádáme." 

 
JUDr. Michal Hašek | ČSSD 
Brno (okres Brno-město) 
poslanec a hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů ČR 
 
  "Samozřejmě, že opět jako hrdý jihomoravský hejtman a patriot na historické budově krajského 
úřadu vyvěsím moravskou vlajku." 



ThDr. Jan Hradil, Th.D. | Sdružení nestraníků 
Újezd u Brna (okres Brno-venkov) 
starosta města a biskup slovenský Církve československé husitské 
 
  "Jsem historik, který z oboru dějin má velký doktorát. Neříkám to proto, abych vysvětlil čitatelům 
míru svého vzdělání, ale jako důvod, proč se k dané věci vyjadřuji. Bezpochyby Morava jako území byla 
markrabstvím, které mělo stejný význam jako České království. Velice často bylo také rodovým řešením, 
že mladší bratr českého krále se stával markrabětem. Vidíme tuto skutečnost na Přemyslovcích, ale i na 
Lucemburcích, kupř. Jošt Lucemburský se stal římským králem. Území Moravy má bezpochyby svůj typ 
folkloru, svůj typ staveb, svůj typ celé historické kultury. Proto dnes v čase evropské globalizace je nutné 
podtrhnout některou rozdílnost, abychom se nestali unifikovanými územími jednotné Evropy. Jsem rád, 
že jsem Moravan. Jsem také rád, když se historicky symbolem vlajky určí dané území. Nemá to nic společ-
ného s nacionalismem, i když národní hrdost může být někdy mylně vydávána za tento nešvar." 

 
Patrik Kunčar | KDU–ČSL 
Uherský Brod (okres Uherské Hradiště) 
starosta města 
 
  "Město se k akci vyvěšení moravské vlajky připojilo z důvodu posílení moravského národního pově-
domí. Morava jako nedílná součást České republiky si uvědomuje své kořeny a my bychom byli rádi, aby se 
na tyto kořeny nezapomínalo ani jinde. Z historického odkazu Velké Moravy vycházejí celé dějiny naší země. 
Také při sčítání lidu byli lidé vyzývání k určení moravské národnosti a nebylo to chápáno nacionalisticky." 

 
Ing. Pavel Procházka  | ODS 
Velké Pavlovice (okres Břeclav) 
starosta města 
   
  "Místní kraj, odkud je blízko do vinic a kde jsou téměř všichni osloveni péčí, odříkáním, láskou  
a silou, se kterou se rodí každá krůpěj dobrého vína, silně zakořeněné tradice, které se stále dodržují  
v podobě lidového umění, krojů, zvyků, tanců a písní, tím vším předávaným po léta generacím jako dědictví 
našich předků, i v budoucnu budiž uchováno pro generace příští… Pro nás občany Velkých Pavlovic je velkým 
pojmem sounáležitost s historií, současností i budoucností naší Moravy. Rádi se připojujeme k občanské 
iniciativě 'Za vyvěšování moravské vlajky', která 5. července, v den státního svátku ČR, duchovních patronů 
Moravy a spolupatronů Evropy – sv. Cyrila a Metoděje, zavlaje i u nás ve Velkých Pavlovicích." 

 
Reakce z Čech 
 
Pavel Novotný | Bez politické příslušnosti 
Jindřichovice pod Smrkem (okres Liberec) 
starosta obce 
 
  "Už dříve jsme měli v naší obci úzkou spolupráci s Moravou. Iniciativu chápeme jako úsilí o spraved-
livý náhled na historii obou národů a obě historická území. Nic špatného na tom opravdu nevidím. Je to pod-
pora sebeurčení Moravanů, ale i ostatních národností. A když se může vyvěšovat vlajka pro Tibet, proč ne 
pro Moravu?" 

Zpracovala Moravská národní obec, o. s. 
http://zamoravu.eu/ 


