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Věc: Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2013 při oslavě 1150. výročí 
   příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 
 
Vážení představitelé měst a obcí, 
 
  letošní rok je pro Moravu mimořádně významný. Dne 5. července 2013 si připomeneme spolu s celým 
kulturním světem 1150. výročí od příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Na památku těchto patronů Moravy a spolupatronů Evropy opět vyvěsí stovky radnic, z popudu 
našeho občanského sdružení, tradiční žluto-červenou moravskou vlajku se zemským znakem uprostřed, kterou 
v roce 2010 na Velehradě požehnal arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner. 
  Chceme Vás touto cestou požádat, aby se i Vaše radnice zapojila do iniciativy Moravské národní obce  
"Za vyvěšování moravské vlajky" a pomohla tak připomenout bohaté a kulturní tradice naší země. Letos se inicia-
tiva uskuteční již počtvrté. V průběhu těchto let přibylo velké množství měst a obcí nejen v Jihomoravském 
kraji, ale i v Olomouckém, Zlínském i Moravskoslezském. Nechybělo mezi nimi Brno a mnohé z jeho městských 
částí, včetně sídla Jihomoravského kraje, dále pak například Budišov nad Budišovkou, Jeseník, Kyjov, Litovel, 
Mohelnice, Staré Město, Šumperk, Uherský Brod, Uničov, Valašské Klobouky, Velehrad, Vizovice a Zábřeh. 
Opakovaně se k výzvě zapojuje i město Dačice s obcí Dešná, ležící v moravské části Jihočeského kraje a nově 
pak mnohé obce v moravské části Pardubického kraje v čele s městem Moravská Třebová. Enormní zájem je 
každoročně zaznamenáván také v moravské části Kraje Vysočina, kde se zapojuje zatím nejvíce měst a obcí, 
např. Dalečín, Dalešice, Dolní Rožínka, Dukovany, Hodice, Hrotovice, Jemnice, Jimramov, Křižanov, Moravské 
Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Rovečné, Sklené nad Oslavou či Velká Bíteš. Z Čech naší iniciativu podporuje 
obec Jindřichovice pod Smrkem (Liberecký kraj) a město Vysoké Mýto (Pardubický kraj), ze Slovenska pak obec 
Cífer (Trnavský kraj). V loňském roce tak vyvěsilo moravskou vlajku bezmála 400 radnic. 
  Jak už bylo zmíněno, mnohá města i obce se k  iniciativě připojují každoročně. Vlajku Moravy ovšem 
nevyvěšují pouze v jediný den, využívá se např. při hodech, slavnostech nebo dalších významných moravských 
dnech.[1] Některé radnice mají moravskou vlajku vyvěšenou i celoročně. Hojně ji používají také občané i mnohé 
spolky. Stává se rovněž tradicí, že vybraná města v den oslav 5. července zpřístupňují zdarma či se slevou svým 
občanům také místní muzea, expozice či pamětihodnosti. I tato činnost přispívá k obohacení naší kultury.  
  Občanské sdružení Moravská národní obec působí od roku 1985. Hlavní náplní činnosti jsou besedy  
o moravanství, turistické vycházky, návštěvy památek a přednášky o Moravě. Na podzim pořádá v Brně tradič-
ní Dny za Moravu, ve spolupráci s radnicí Brno-střed, kde vystupují rozličné historické a folklórní soubory.  
V říjnu roku 2012 ministryně kultury České republiky Mgr. Alena Hanáková napsala: „Velmi si vážím práce 
Moravské národní obce při propagaci kulturního dědictví Moravy.“[2] 

  Vážení představitelé měst a obcí, rádi bychom Vás pozvali na 4. ročník iniciativy "Za vyvěšování morav-
ské vlajky",[3] do společenství měst a obcí, které se hlásí k Moravě, jejím tradicím i kulturnímu dědictví. O Vašem 
zájmu vyvěsit moravskou vlajku, popřípadě zpřístupnit místní pamětihodnosti, prosím kontaktujte naši hlavní 
koordinátorku iniciativy, paní Lenku Holaňovou, která Vaši radnici doplní do interaktivní mapy.[4] Tato mapa 
bude sloužit (jako v minulých letech) k mediální propagaci měst a obcí. Budeme rádi i za Vaše případné dotazy 
a připomínky. 

 
S přátelským pozdravem 

 
 
 

Lenka Holaňová                                                                                                                               Ing. Jaroslav Krábek 
hlavní koordinátorka vlajkové iniciativy                                                                                                                                                 předseda Moravské národní obce                                                                                                                                                            

www.zamoravu.eu 
Mobil: (+420) 604 527 832                                                                                                                                                             Mobil: (+420) 724 294 461 
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1   http://zamoravu.eu/dokumenty-mno/vyznamne-moravske-dny/ 
2   http://zamoravu.eu/2012/12/ministryne-kultury-velmi-si-vazim-prace-moravske-narodni-obce/ 
3   http://zamoravu.eu/iniciativy/vyvesovani/ 
4   http://vlajky-2013.zamoravu.eu/ 



Pro Moravskou národní obec zpracoval 
Mgr. Jan Studeník, 2013 

Moravské barvy a symboly  
 
 Tradiční barvy Moravy žlutá a červená byly v minulosti interpretovány na základě znění listiny císaře 
Bedřicha III. ze 7. prosince 1462. Císař se tehdy odměnil moravským stavům za jejich udatnost a pomoc věčnou 
připomínkou. Na jejich žádost a po moudré poradě svých věrných (zároveň za účasti Jiřího z Poděbrad, krále 
českého a markraběte moravského), zlepšil ze své císařské autority, plnosti své moci a z vlastního rozkazu znak 
Moravského markrabství tak, že [bílo]stříbrno-červené šachování orlice změnil navěky na [žluto]zlato-červené:[1] 
„Takto uspořádaný erb řečené Markrabství moravské, jak dříve užívalo a jím se pyšnilo, ve všech konáních vůbec podob-
ně má užívat a těšit se z něj v budoucích časech navždy.“ V listině pod pečetí císařského majestátu se rovněž uvádí, 
že se jedná o zvláštní milost a nedotknutelnou moravskou zemskou svobodu, kterou nesmí žádný člověk poru-
šit. Jinak by byl stižen přísným trestem Svaté říše a poplatkem sta hřiven ryzího zlata. Moravané si proto 
nechávali potvrzovat toto vzácné privilegium při každém vzdávání holdu moravskému markraběti. 
 Od 15. století reprezentuje Moravu zlato-červeně šachovaná orlice na modrém štítě, jehož strážcem je 
figura anděla. Tento štítonoš se objevuje např. na stavovských pečetích patrně až do roku 1848. Z roku 1619 
pochází krásná devíza Moravy: „Te stante virebo“,[2] vyražená spolu s orlicí na stavovských mincích. Mezi vzácné 
moravské insignie patří bezesporu ceremoniální meč Moravského markrabství, který vlastnil moravský zemský 
hejtman František Karel hrabě Libštejnský z Kolovrat. Zlepšený zemský znak se též objevuje na heraldických 
praporech domobrany z roku 1800. V letech 1807–1848 nosili moravští stavové slavnostní červené uniformy 
se zlatým krumplováním. Před rokem 1818 vznikl i známý žluto-červený moravský prapor, barevně odvozený 
z hlavního prvku moravského znaku – šachované orlice. 
 Na jaře revolučního roku 1848 se celá Morava probudila do velikého nadšení. Lidé na venkově zpívali 
písně,[3] obyvatelé měst vyvěšovali žluto-červené prapory a členové Národních gard se zdobili žluto-červenými 
stuhami nebo kokardami (červené terčíky olemované zlatem). Žluto-červený prapor vlál např. 25. dubna 1848 
z balkónu brněnské Reduty. V proslovu profesora Aloise Vojtěcha Šembery, rodáka z Vysokého Mýta, zaznělo 
vyhlášení rakouské konstituce. Reformovaný moravský zemský sněm, složený také z poslanců z venkova, přijal 
dne 14. srpna 1848 památné usnesení: „Země Moravská podrží svůj dosavadní erb co erb země, totiž: v modrém poli 
zlatem a červenou barvou šachovaného, napravo hledícího, korunovaného orla. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ 
Dodatek o moravských barvách, tehdy již rozšířených u obyvatel Moravy, vzešel z podnětu poslance Cibulky. 
Jejich závazné užívání do budoucna pak navrhl zástupce slovanského rolnického stavu, poslanec Čambala. 
Sněmovní rezoluce byla přijata velkou většinou hlasů. V následujících desetiletích byly žluto-červené prapory 
vyvěšovány při zasedáních zemského sněmu, slavnostních příležitostech nebo návštěvách císaře, např. dne  
28. června 1906 v Moravské Ostravě, kde bylo rozestavěno na 1000 vlajkových sloupů. Pravé zemské barvy 
byly vyznačeny i v nejnovějších úředně schválených školních pomůckách.  
  V revolučním roce 1918 byl zemský žluto-červený prapor s nadšením vyvěšován spolu s českým národ-
ním praporem. Přestože bylo z Prahy v roce 1920 neprávem revertováno šachování orlice zpět na [bílo]stříbrno-
červené (ideologicky jako pročeské), zůstaly zemské barvy žlutá a červená beze změny. Barvy země Moravsko-
slezské, která vznikla roku 1928 sloučením Moravy a Slezska, nebyly stanoveny vůbec. V praxi se užívaly 
zároveň prapory moravské i slezské. Je zajímavé, že za Československé republiky byla budova Zemského divad-
la v Brně pravidelně zdobena [žluto]zlato-červeně šachovanou orlicí. Podobných příkladů bychom nalezli více. 
Podle autentických zpráv byly moravské prapory přijímány všemi obyvateli tehdejší Moravy, ať už slovanského, 
německého nebo židovského původu. Po válce, dne 18. července 1945, byla moravskými barvami ozdobena 
sněmovní síň Zemského domu v Brně při zasedání okresních národních výborů. Zemské barvy se staly také 
symbolem moravského protinacistického odboje. Dokladem je žluto-červeně pruhovaná stuha medaile Národní 
revoluční armády Brno 1939–1945 s přivěšenou moravskou orlicí, udělovaná 28. října 1945. 
  Po zániku zemského zřízení po roce 1948 zůstaly moravské barvy nadále v  povědomí obyvatel Moravy. 
Nakrátko se žluto-červený prapor objevil při politickém uvolnění v 60. letech 20. století v souvislosti s morav-
sko-slezským hnutím. Poněvadž se ze socialistického státního symbolu vytratil znak Moravy, začali jej Mora-
vané klást doprostřed moravské vlajky. V 60. a 70. letech byla doložena např. v historických kulisách Znojem-
ských vinobraní. K 400. výročí založení olomoucké univerzity byla dne 23. srpna 1973 vydána poštovní znám-
ka, na které je vyobrazena zlatá tvář ženy, na jejíchž rozevlátých vlasech se objevuje zlato-červené šachování. 
Masové rozšíření moravských vlajek nastalo po roce 1989. Obnova zemského zřízení ale nebyla vyslyšena. 
Zákon o státních symbolech z roku 1993 sice stanovuje stříbrno-červeně šachovanou orlici, ovšem na rozdíl  
od zákona z roku 1920 již výslovně nezmiňuje moravský a zemský symbol. Správnou zlato-červenou variantu 
moravské orlice v současné době oficiálně užívá jen Jihomoravský kraj ve čtvrtém poli svého čtvrceného znaku 
a moravské hnutí. Novodobá tradice vyvěšování moravských vlajek na radnicích začala dne 5. července 2010 
při oslavě svátku svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy a spolupatronů Evropy. 

                                                 
1   Císařský diplom se nevztahoval na erb moravského markraběte, který podržel původní tinktury šachování. 
2   V překladu: „Stojíš-li se mnou, budu silný“. 
3   Např. „Hej Moravci, ještě naše moravská řeč žije“. 



Moravské barvy, prapory a vlajky 
 

Obr. 1 /1883/ 
 
Rakousko-Uhersko – Prapory a barvy korunních zemí – Morava 
Oesterreich-Ungarn – Fahnen und Farben der Kronländer – Mähren 
 
 
Friedrich Heyer von ROSENFELD: Die See-Flaggen, National- und Provinzial-Fahnen sowie Cocarden aller 
Länder nach offiziellen Quellen zusammengestellt und bearbeitet von Friedrich Heyer von Rosenfeld, Wien 
1883, Tafel XVI. 
 
 
Obr. 2 /1885/ 
 
Moravské markrabství – Zemské barvy 
Markgrafschaft Mähren – Landesfarben 
 
 
Karl LIND: Städte-Wappen von Österreich-Ungarn nebst den Landeswappen und Landesfarben, Wien 1885, 
[Tafel XV]. 
 
 
 
Obr. 3 /1895/ 
 
Rakousko-Uhersko – Vlajky a prapory – Morava [20]  
Oesterreich-Ungarn – Flaggen und Fahnen – Mähren [20] 
 
 
Hugo Gerard STRÖHL: Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle. Die Wappen ihrer k.u.k. Majestäten, die 
Wappen der durchlauchtigsten Herren Erzherzoge, die Staatswappen von Oesterreich und Ungarn, die Wappen 
der Kronländer und der ungarischen Comitate, die Flaggen, Fahnen und Cocarden beider Reichshälften, sowie 
das Wappen des souverainen Fürstenthumes Liechtenstein, Wien 1895, Tafel XX. 
 
Obr. 4 /1900/ 
 
Zemský znak a zemské barvy Moravy 
Landes-Wappen und Landes-Farben v Mähren 
 
 
Wilhelm KNORR: Postkarte, Brünn – Seehöhe 220 m – 95 000 Einw (1890). Barevná litografie z r. 1900. 
 
 
 
 
Obr. 5 /1923/ 
 
Zemské barvy – Rakousko-Uhersko a jeho korunní země před světovou válkou – Morava 
Landesfarben – Oesterreich-Ungarn und seiner Kronländer vor dem Weltkrieg – Mähren 
 
 
Moritz RUHL: Die Flaggen der Kriegs- und Handels-Marinen aller Staaten der Erde – Nebst den Signalflaggen, 
den Landesfarben der europäischen Staaten und der schweizer Cantone, den ehemaligen Landesfarben der 
deutschen Staaten und der preußischen Provinzen, sowie Oesterreich-Ungarns und seiner Kronländer vor dem 
Weltkrieg, Leipzig 1923, str. 16. 
 
Obr. 6 /1928/ 
 
Prapory Rakouska-Uherska před 1914 – Morava 
Fahnen Österreich-Ungarns vor 1914 – Mähren 
 
 
ABADIE: Flaggen und Wappen der Welt, Wien 1928, Tafel 65. 
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Moravská vlajka  
                                                             

 
 

Výrobci a prodejci vlajek 
http://www.moravskypatriot.eu/morava-eu/eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravske-vlajky 
http://shop.alerion.cz/moravske-symboly/ 
http://www.painanta.com/eushop/?search=Moravia 
Moravské barvy a symboly 
http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly/

Pokyny k vyvěšování praporů z roku 1915 | Rakousko-Uhersko 
Moravská orlice, č. 127, roč. LIII, pondělí 14. června 1915, str. 4 

   
„Vzhledem k četným dotazům, jaké prapory dlužno při událostech 
pro naši vlast zvláště radostných vyvěsiti a po kterou dobu má výz-
doba trvat, sdělujeme na základě informacích, došlých z příslušného 
místa, následující: Prapory buďtež v prvé řadě v barvách rakouských 
(černo-žluté), pak v uherských barvách (červeno-bílo-zelené), 
v moravských zemských barvách (žluto-červené) a v barvách našich 
věrných spojenců Německa (černo-bílo-červené) a Turecka (červené  
s bílým půlměsícem a bílou hvězdou). Vyvěsí-li se prapory v barvách 
jiných korunních zemí, dlužno v každém případě též říšskými 
barvami (černo-žlutou) zdobiti, jelikož samotné vyvěšení praporu  
v barvách některé korunní země snadno by mohlo býti pokládáno  
za demonstraci proti barvám říšským. Prapory vyvěsiti dlužno  
ve městech pokud možno na každém domě. Nedostatečná výzdoba 
některého města, části města atd. musila by se považovati za nedo-
statek vlasteneckého smýšlení obyvatelstva. V menších obcích nutno 
prapory zdobiti nejméně obecní dům, farní budovu, školu atd. Pokud 
se týče doby, po kterou zůstanou prapory vyvěšeny, je výzdoba po 48 
hodiny dobou asi nejpřiměřenější. Ostatně mohou se soukromé 
osoby, pokud se týče trvání výzdoby, říditi budovami veřejnými. 
V každém případě dlužno však se vyvarovati, aby prapor, jak se často 
z pohodlí neb zapomětlivosti stává, zůstával příliš dlouho vyvěšen. 
Státní budovy vyvěšují prapory pouze za zcela zvláštních příležitostí 
na vyšší rozkaz; tato okolnost není však nikterak překážkou,  
aby obyvatelstvo při radostných příležitostech z vlastního popudu 
výzdobu svých domů neprovedlo.“ 
 
 
Pokyny k vyvěšování praporů z roku 1924 | Československo 
Moravská orlice, č. 141, roč. LXII, sobota 21. června 1924, str. 2 

   
„Ozdobení města Brna prapory. Při příjezdu presidenta republiky 
vyvěšené prapory mohou býti v barvě státní (červenobílé s modrým 
klínem), zemské (červenožluté), nebo městské (bíločerv.), ev. 
červenomodrobílé. Spolky k uvítání presidenta mohou dostaviti se  
se svými spolkovými prapory a odznaky. Očekává se, že obecenstvo 
nezavdá proto žádné příčiny k neshodám.“ 
 
 
Pokyny k vyvěšování vlajek z roku 2012 | Česká republika 
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. 
Katedra ústavního práva a politologie Masarykovy univerzity 
 
 „Dnešní právní řád upravuje užívání vlajek takto: Každý si může 
vyvěšovat vlajku, a to i soukromou (vlajky různých spolků) samo-
statně nebo spolu se státní vlajkou. Samostatné vyvěšování morav-
ské vlajky není nijak upraveno. Záleží na vyvěšovateli, zda užije 
moravskou vlajku v její původní moravským sněmem schválené 
žluto-červené variantě či ve variantě 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 stát-
ních vlajek, d) první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení 
většího počtu vlajek než 5. Umístění ostatních vlajek již záleží  
na vyvěšovateli.“ 
 
 
Vexilologický názor | Moravská genealogická a heraldická společnost, o. s. 
František PÍCHA: Český lev v novém znaku, in: Genealogické a heraldické informace 2009, 
roč. XIV. v MGHS (roč. XXIX. celé řady), Brno 2010, str. 126  
 
„Objektivně řečeno, žádné vexilologické pravidlo nezakazuje poklá-
dat znak na list vlajky.“ 

 
Během 20. století začali moravští vlastenci na moravskou 
vlajku, z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek, 
vkládat moravský zemský znak. Tato varianta si dnes 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 
neexistuje moravský zákonodárný orgán, který by vzhled  
a užívání moravské vlajky se znakem závazně kodifikoval,  
je možno při různých slavnostních příležitostech stále 
uvidět, vedle uznávané podoby moravské vlajky, i původní 
jednoduché žluto-červené bikolóry.  
 
 
Slovní popis moravské vlajky 
 
Moravská vlajka se skládá ze dvou stejně širokých vodorovných 
pruhů: vrchní je žlutý, spodní je červený. Doprostřed listu je obvykle 
vkládán zlepšený zemský znak z roku 1462. V modrém gotickém 
trojhranném štítu je symetricky rozkřídlená, žluto-červeně šacho-
vaná, heraldicky vpravo hledící orlice, se žlutou královskou třícípou 
korunkou, žlutou zbrojí (zobák a pařáty) a s červeným jazykem.  
Oko orlice je bílé. Obrys štítu a figury je zvýrazněn černou konturou. 
(Výška znaku na obrázku se rovná 65 % šířky vlajky.) Doporučený 
poměr šířky vlajky k její délce je 2:3. Moravský prapor nemá přede-
psaný poměr stran. Při svislém vyvěšení je červený pruh vpravo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzor svislého vyvěšení



Reakce představitelů samospráv 
 
VELKÉ OPATOVICE (okres Blansko) 
Mgr. Jiří Bělehrádek, 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 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.“  

 
UNIČOV (okres Olomouc)                                                                        
Bc. Dalibor Horák, 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).“  

 
ÚJEZD U BRNA (okres Brno-venkov) 
ThDr. Jan Hradil, Th.D., 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 markrab-
stvím, 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 společného s nacionalismem,  
i když národní hrdost může být někdy mylně vydávána za tento nešvar.“  

 
UHERSKÝ BROD (okres Uherské Hradiště) 
Patrik Kunčar, starosta města 
 
„Město se k akci vyvěšení moravské vlajky připojilo z důvodu posílení moravského národního povědomí. 
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.“  

 
ŠTĚPÁNOV (okres Olomouc) 
Jiří Běhal, 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.“ 
 
ŠTĚMĚCHY (okres Třebíč) 
Marie Báňová, starostka obce 
 
„Jsem Moravanka tělem i duší a Moravu je třeba podporovat. K  iniciativě se připojujeme.“ 



ŘIKONÍN (okres Brno-venkov) 
Jaroslav Hladík, starosta obce 
 
„Co se týče Moravy, mám Moravu rád a pro ni mi tluče srdce.“  

 
PASOHLÁVKY (okres Brno-venkov) 
Tomáš Ingr, starosta obce 
 
„Vyvěšení vlajky schválilo opět vedení obce. Pevně doufáme, že se k této akci, připomínající naši historii, 
přidají i další obce Mikulovska.“ 

 
OLEŠNICE NA MORAVĚ (okres Blansko) 
Paedr. Zdeněk Peša, 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.“ 

 
OSTROVAČICE (okres Brno-venkov) 
Ing. Tomáš Hájek, starosta městysu 
 
„Dobrý den, dovolte, abych Vám oznámil, že městys Ostrovačice se od letošního roku připojí k vyvěšování 
moravské vlajky na své radnici v den svátku Slovanských věrozvěstů. O této aktivitě uvažuji již delší dobu, 
ale dopis, který jsem od Vás dnes obdržel byl tím správným impulsem k objednání vlajky a jejímu vyvěšení. 
Ostrovačice (okres Brno-venkov) tedy můžete zařadit do své interaktivní mapy, vlajka zde určitě viset bude! 
Připojíme se tak oficiálně k aktivitě pana Nedbálka, který vlajky již několik let vyvěšuje před svou místní 
restaurací.“ 

 
NOVÁ VES U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ (okres Žďár nad Sázavou) 
Václav Pohanka, starosta obce 
 
„Sděluji Vám tímto jednohlasné stanovisko zastupitelstva obce Nová Ves u Nového Města na Moravě z jeho 
13. zasedání, konaného 8. března 2012 o vyvěšení moravské národní vlajky v den státního svátku sv. Cyrila 
a Metoděje. Moravskou národní vlajku vyvěsíme letos i v letech následujících.“  
 
MIKULOVICE (okres Znojmo) 
Karel Kříž, starosta městyse 
 
„My Moravané, bychom se měli k Moravě hlásit, je se u nás o co opřít. Vyvěšením vlajky se dostává  
do povědomí našich občanů moravská hrdost. Městys Mikulovice se připojuje k iniciativě Moravské národní 
obce a vlajku na budovu úřadu vyvěsí právě ve dnech, kdy si připomínáme příchod slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje.“ 

 
MIKULOV (okres Břeclav) 
Rostislav Koštial, starosta města 
 
„Město vlajku vyvěsí stejně jako loni. Budeme jednat o tom, jakou muzejní expozici při této příležitosti 
otevřeme, popřípadě jakou kulturní akci uspořádáme.“ 



MIKULČICE (okres Hodonín) 
Josef Helešic, 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.“ 
 
KUŘIM (okres Brno-venkov) 
Ing. Drago Sukalovský, starosta města 
 
„Celá rada města byla jednohlasně pro. Akce se nám líbí. Dnešní rozhodnutí o účasti na vyvěšování morav-
ské vlajky neplatí jen pro letošní rok, ale i pro další ročníky akce.“  

 
IVANČICE (okres Brno-venkov) 
MUDr. Vojtěch Adam, 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 připome-
nout třeba i to, že se na Moravě narodily mnohé významné osobnosti, jako u nás malíř Alfons Mucha nebo 
herec Vladimír Menšík.“ 
 
BRNO (okres Brno-město) 
Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna 
 
„Vyvěšením moravské vlajky na Nové radnici se Brno symbolicky připojuje k aktivitě Moravské národní obce, 
která letos pořádá již třetí ročník. Nejedná se z naší strany o nějaký patetický nacionalismus, ale naopak  
o připomenutí si moravské historie, kultury a folklóru, který je zde na Moravě velice bohatý a různorodý.  
A kde jinde by měla viset Moravská vlajka, když ne v Brně, v hlavním městě Moravy.“  

 
BRNO – Jihomoravské hejtmanství (okres Brno-město) 
JUDr. Michal Hašek, poslanec Poslanecké sněmovny ČR, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR 
 
„Samozřejmě, že opět jako hrdý jihomoravský hejtman a patriot na historické budově krajského úřadu 
vyvěsím moravskou vlajku.“ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Moravská vlajka na hrobě Jana Ámose Komenského v nizozemském Naardenu, 1. května 2011. 

 



Reakce z Čech 
 
JINDŘICHOVICE POD SMRKEM (okres Liberec)  
Pavel Novotný, starosta obce  
 
„Už dříve jsme měli v naší obci úzkou spolupráci s Moravou. Iniciativu chápeme jako úsilí o spravedlivý 
náhled na historii obou národů a obě historická území. Nic špatného na tom opravdu nevidím. Je to podpora 
sebeurčení Moravanů, ale i ostatních národností. A když se může vyvěšovat vlajka pro Tibet, proč ne pro 
Moravu?“ 

 

Reakce ze Slovenska 
 
CÍFER (okres Trnava) 
Mgr. Maroš Sagan, Ph.D., starosta obce 
 
„Dňa 5. 7. 2012 u nás na budove obecného úradu obce Cífer bola vyvesená vlajka Moravy. Vyvesenie 
moravskej vlajky vnímame ako akt podpory úsilia Moravákov o zviditeľňovanie jedinečnosti a historickej 
osobitosti Moravy. Morava a jej obyvatelia sú na Slovensku vnímaní veľmi pozitívne, pričom panuje 
všeobecný názor, že Moraváci sú Slovákom bližší ako Česi, a to predovšetkým vďaka svojej srdečnejšej  
a emotívnejšej mentalite. Vďaka našej družobnej spolupráci s obcou Telnice u Brna máme aj my možnosť 
spoznávať krásy Moravy a jej ľudí. Prajem všetko dobré.“ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 3. ročníku vlajkové iniciativy MNO 
5. července 2012 


