Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a
duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události bude na naší
radnici vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako symbol sounáležitosti
občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského života.

Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských
barev, zlaté a červené, kterých se od počátku 19. století používalo k
výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního
stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy 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 vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený. V druhé
polovině 19. století a počátkem 20. století, v době vzestupu
nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která sjednocovala
Zemské barvy a znak Moravy,
obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události
1900
dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní
doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce
1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být
opatřovány 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.

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská
Současná podoba moravské vlajky
vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií.
28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence Jana Ámose Komenského, 15.
září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla
staršího ze Žerotína. Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským
králem připadá na první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik Československé republiky, ale také
svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s
obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým z významných rodáků.

Další informace
Historie moravských barev a symbolů
Kontakty na prodejce vlajky
Občanská iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“
Významné moravské dny
Zpracovala Moravská národní obec, z. s.
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