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histOrie ZNAKU A VLAJKy MěstA rAJhrAdU

rajhrad je velmi starou osadou, která od pradávna užívala k potvrzování úředních listin pečeť. trhovou 
vsí se stal rajhrad po udělení práva trhu markrabětem Přemyslem 2. listopadu 1234 a trhovým městečkem 
byl označen roku 1339. Znakové privilegium ovšem ve zmíněné době rajhrad neobdržel. Až břevnovský 
opat Jan chotovský a rajhradský konvent potvrdili listinou z 20. října 1554 rajhradu mimo jiné privilegi-
um používat název městečko a podle starodávné zvyklosti pečeť.  Od pradávna se podoba pečeti a pečet-
ních figur nijak zásadně neměnila. Již na pečeti z listiny z 27. dubna 1571 je zakulacený štít, v něm ostrev 
o třech sucích směřujících vzhůru, jedním dole a dvěma nahoře po obou stranách, zkřížená petrským 
klíčem. také na další pečeti z typáře zhotoveného v 17. století je stejná figura a tatáž je také na velké 
pečeti, jež se dochovala na listině z 9. března 1643. také v mladších pečetích nedocházelo k žádným 
výrazným změnám. Z pečetí ovšem nelze zjistit barevné vyvedení znaku. Je však nanejvýš pravděpodob-
né, že vycházejí ze znaku své vrchnosti, tedy břevnovského kláštera, k němuž rajhradské probošství do 
roku 1813 náleželo. břevnovský znak tvoří dva vejčité štíty k sobě nakloněné, přičemž v pravém modrém 
je ostrev o třech sucích v přirozených barvách (hnědé) k pravé straně skloněná, v levém běží tři pruhy 
napříč, z nichž prostřední je ozdoben třemi červenými růžemi. Městečko tedy užívalo ostrev ze znaku 
své vrchnosti, k níž byl přidán klíč, nejspíše svatopetrský, podle atributu jednoho s patronů rajhradského 
klášterního chrámu sv. Petra a Pavla. 

Po převratu v roce 1990 nastal boom v udělování znaků obcím Poslaneckou sněmovnou Parlamentu Čr, 
ovšem rajhrad o takové udělení žádat nemusel. Jeho znak byl totiž dlouhým užíváním takzvaně vydržen, 
a to i přes skutečnost, že obsahuje heraldickou chybu. Ostrev v přirozených barvách (hnědé) by neměla 
ležet v barevném (modrém) poli, její čitelnost či viditelnost je tím méně výrazná. Proto se doporučuje 
používat v rajhradě pro ostrev alespoň barvu světlehnědou.

Zda městečko v minulosti užívalo vlastní prapor, a jaké byl případně podoby, se nepodařilo z dostupných 
pramenů zjistit. Obecní účty z druhé poloviny 19. století ale vypovídají o tom, že radnice bývala ve 
sváteční a výjimečné dny ozdobena dvěma prapory, protože radnice byla od roku 1863 vybavena pro 
jejich uchycení dvěma plechovými špicemi. Nový tříbarevný prapor nechala obec ušít za 5 zlatých v roce 
1865 při příležitosti slavnostního otevření obecné školy, avšak nevíme, jakých byl barev a jak vyhlížel. 
V roce 1866 dala obec téměř dva zlaté za pořízení bílého praporu, který byl vyvěšen před příchodem 
pruských vojsk do rajhradu z pochopitelných důvodů.

tradice užívání a podoby obecního praporu tedy nebyla v rajhradě dostatečně prokázána. rok po 
povýšení rajhradu na město požádalo vedení radnice o udělení obecní vlajky. Autor návrhu ivo durec 
vycházel z figur a barev (kovů) obecního znaku a pro druhé pole mu bylo námětem zlaté, respektive 
žluté pole vlajky státu Vatikán, které má symbolicky vyjadřovat svatozář. V obecní vlajce se tak promít-
la v modrém poli svrchovaná obecní samospráva a ve žlutém poli dávná duchovní tradice jedné z ne-
jstarších církevních institucí na Moravě, vzniklé 15 let před obnovením biskupství v Olomouci v roce 
1063–rajhradského benediktinského kláštera. Vlajka byla městu rajhrad udělena předsedou Poslanecké 
sněmovny Parlamentu Čr Václavem Klausem dne 22. ledna 2001 rozhodnutím č. 79.

ivo durec (z Knihy o rajhradě, Vydalo město rajhrad v roce 2014)

Pečeť Rajhradu z roku 1806. 
(Foto: P. Kocman. MZA v Brně,  
Archiv města Brna.)
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ZNAK – ZÁKLAdNÍ VAriANtA – herALdicKý POPis  

současný znak města rajhradu má tento heraldický popis: 

V modrém štítu je v přirozených barvách ostrev o třech sucích vzhůru směřujících, jedním dole  
a nahoře dvěma po obou stranách, zkříženou se zlatým petrským klíčem.
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ZNAK – ZÁKLAdNÍ VAriANtA – rOZMěry

 

Poměr stran: y = 1,15 x. Základní podoba znaku je bez doplňujícího nápisu. Ohraničující černá linie není 
heraldickou součástí znaku, ale nutným grafickým prvkem pro oddělení od různých podkladů a může dle 
potřeby změnit svoji barvu na bílou. Kresebné linie uvnitř znaku jsou ale nedílnou součástí znaku - musí 
být tedy vždy použity, a to černé. Linie figur základní varianty znaku musí být poměrově stejně silné 
vůči celkové velikosti znaku. Výjimkou jsou varianty znaku „mini“ a „ultra mini“ pro použití v malých 
rozměrech, kdy jsou linie nasíleny nebo vypuštěny zcela. Poměr stran je závazný - znak se nesmí nijak 
deformovat! Znak s nápisem je vedlejší variantou znaku. Je možné použít text „MěstO rAJhrAd“ nebo 
zkráceně „rAJhrAd“
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ZNAK – ZÁKLAdNÍ VAriANtA – stUPNě šedi, KONtUry

Použití těchto variant je nezbytné v případech, kdy technologie výroby neumožňuje barevné podání 
znaku. Příklady: černobílý laserový tisk, gravírování laserem do podkladů, pískování do podkladů.
Použití na propagačních tiskovinách i předmětech je také povoleno.
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ZNAK – ZÁKLAdNÍ VAriANtA – tMAVé POdKLAdy

Na bílou se může změnit pouze vnější kontura, a to v případech, kdy by mohlo dojít k optickému sply-
nutí černé linie s tmavým podkladem. Použití jiné barvy je nepřípustné, stejně tak jakékoliv barevné 
změny znaku. Na tmavých podkladech lze použít také konturovou variantu znaku (bílá kontura).
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ZNAK – ZÁKLAdNÍ VAriANtA – MiNiMÁLNÍ VeLiKOst

Minimální velikost základního znaku - barevná
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Minimální velikost základního znaku - šedá

Minimální velikost základního znaku - kontura černá

Minimální velikost základního znaku - kontura modrá

Při malých velikostech znaku dochází k poměrovému ztenčení a slévání obrysových linií, proto je možné 
použít tuto základní variantu znaku (barevnou, v šedích i konturách) pouze do minimální výšky 40 mm 
(u digitálního zobrazení 150 obrazových bodů).

+ negativní varianta
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ZNAK – VeLiKOst MiNi – rOZMěry
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Pro menší výšku než 40 mm (150 bodů) je vhodné použít tento upravený „znak mini“, který má zjed-
nodušenou šrafuru a nasílené linie. Ve větší velikosti jej lze také využít v případech, kdy technologie 
výroby neumožní zobrazit kvalitně detaily základní podoby znaku. Použití pouze do minimální výšky  
20 mm (75 bodů).
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Velikosti znaku mini - barevná

Velikosti znaku mini - šedá

Velikosti znaku mini - kontura černá

Velikosti znaku mini - kontura modrá

+ negativní varianta
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ZNAK – VeLiKOst ULtrA MiNi – rOZMěry

Velikosti znaku ultra mini - barevná s konturami

Velikosti znaku ultra mini - barevná bez kontur

Velikosti znaku ultra mini - jednobarevná černá

Velikosti znaku ultra mini - jednobarevná modrá

Velikosti znaku ultra mini - kontura černá

Velikosti znaku ultra mini - kontura modrá
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Pro menší výšku než 20 mm (75 bodů) je vhodné použít tento upravený „znak ultra mini“, který má 
zcela vynechanou šrafuru a má výrazně nasílené linie. Jeho minimální velikost není definována, je zá-
vislá na rozlišovacích možnostech zvolené technologie.

+ negativní varianta
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ZNAK – OchrANNÁ ZÓNA

V této vzdálenosti od znaku nesmí být žádný text (mimo nápisů rAJhrAd / MěstO rAJhrAd) ani jiné 
grafické prvky, hrany materiálu podkladové plochy. Pokud je součástí znaku nápis rAJhrAd / MěstO 
rAJhrAd, počítá se ochranná zóna od tohoto nápisu.

100 mm (x)

100 mm (x)

1/5 x

1/5 x

1/5 x

1/5 x

1/5 x
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ZNAK – VAriANtA s NÁPiseM i. 

Pro použití na materiálech, kde z kontextu ostatní grafiky není zřejmé, že se jedná o znak města rajhrad.  
Umístění nápisu nahoře, dole, vlevo či vpravo vychází z kompozice, na které je znak použit, a také  
z potřeby většího zvýraznění nápisu oproti znaku nebo naopak. Úkázky pojednány na dalších stranách.
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ZNAK – VAriANtA s NÁPiseM ii.  

Pokud je namístě zvýraznit udělený statut města, je vhodnější nápis MěstO rAJhrAd. Umístění nápisu 
nahoře, dole, vlevo či vpravo vychází opět z kompozice, při které je znak použit, a také z potřeby většího 
zvýraznění nápisu oproti znaku nebo naopak. Úkázky pojednány na dalších stranách.
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ZNAK – VAriANtA s NÁPiseM i. A ii. – VertiKÁLNÍ – rOZKres 

Umístění nápisu nahoře nebo dole: nápis musí mít stejnou šířku jako je šířka znaku, a vzdálenost od něj 
se rovná 1/15 šířky znaku, mezera mezi textem MěstO a rAJhrAd se rovná také 1/15 šířky znaku.
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ZNAK – VAriANtA s NÁPiseM i. – VertiKÁLNÍ – VAriANty 
 

Použité písmo i barva textu (černá, šedá, bílá, modrá) je závazná.
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ZNAK – VAriANtA s NÁPiseM ii. – VertiKÁLNÍ – VAriANty 
 

Použité písmo i barva textu (černá, tmavě šedá, bílá, modrá) je závazná.
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ZNAK – VAriANtA s NÁPiseM i. – hOriZONtÁLNÍ – rOZKres

Umístění nápisu vlevo nebo vpravo: nápis nesmí mít výšku větší než je výška znaku. Jeho velikost je ale na 
uvážení (dle potřeby), vzdálenost od znaku se ale musí rovnat 1/4 šířky znaku. Umístění textu s horním či 
spodním okrajem nebo na střed znaku (vertikálně) je na uvážení (dle potřeby).

Použité písmo i barva textu (černá, tmavě šedá, bílá, modrá) je závazná.

x

x

y = 1/4 x

y = 1/4 x

prostor umístění nápisu
+ maximální výška textu

prostor umístění nápisu
+ maximální výška textu



MANUÁL K POUŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY MěstA rAJhrAd 18

ZNAK – VAriANtA s NÁPiseM ii. – hOriZONtÁLNÍ – rOZKres

Umístění nápisu vlevo nebo vpravo: nápis nesmí mít výšku větší než je výška znaku. Jeho velikost je ale na 
uvážení (dle potřeby), vzdálenost od znaku se ale musí rovnat 1/4 šířky znaku. Umístění textu s horním či 
spodním okrajem nebo na střed znaku (vertikálně) je na uvážení (dle potřeby).

Akcenty písma přesahují rozměrové vymezení.

Použité písmo i barva textu (černá, bílá, modrá) je závazná.

x

y = 1/4 x

y = 1/4 x

prostor umístění nápisu
+ maximální výška textu
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ZNAK s NÁPiseM i. – hOriZONtÁLNÍ VAriANty

Umístění textu s horním či spodním okrajem nebo na střed znaku (vertikálně) je na uvážení (dle potřeby).

Použité písmo i barva textu (černá, tmavě šedá, bílá, modrá) je závazná. (na zobrazených příkladech je 
použita mini velikost znaku)

+ všechny verze s umístěním nápisu vlevo

+ všechny verze trojího umístění 

   nápisu vertikálně



MANUÁL K POUŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY MěstA rAJhrAd 20

ZNAK s NÁPiseM ii. – hOriZONtÁLNÍ VAriANty

Umístění textu s horním či spodním okrajem nebo na střed znaku (vertikálně) je na uvážení (dle potřeby).

Použité písmo i barva textu (černá, tmavě šedá, bílá, modrá) je závazná. (na zobrazených příkladech je 
použita mini velikost znaku)

+ všechny verze s umístěním nápisu vlevo
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ZNAK – VeLiKOst ULtrA MiNi s NÁPiseM i. A ii. – hOriZONtÁLNÍ

Umístění textu s horním či spodním okrajem nebo na střed znaku (vertikálně) je na uvážení (dle potřeby).

Použité písmo i barva textu (černá, tmavě šedá, bílá, modrá) je závazná. (Na zobrazených příkladej je 
použita ultra mini velikost znaku)

+ všechny verze s umístěním nápisu vlevo

+ všechny verze trojího umístění nápisu vertikálně

tato varianta znaku je vhodná k použití v kombinaci s braillovým písmem pro nevidomé:
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NePOVOLeNé VAriANty ZObrAZeNÍ ZNAKU

MINI nebo ULtrA MiNi varianta zvětšená na velikost, přesahující jeho maximální možné zobrazování:

Použití jiných barev, než je předepsáno manuálem:

Použití jakýchkoliv deformací znaku:
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ZÁKLAdNÍ PÍsMO ZNAKU, NÁPisU A NAdPisů dOKUMeNtů

frutiger ce roman

AbcdefghiJKLMNOPQrstUVWxyZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇČéÊËěÍÎÏÐÑňÓÔÕÖřůÚÜ
řëêĄþąćďĢŁŅþ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢Ł¤Ą¦§¨©ª
«®¯°±²³´µ¶·¸ąº»¼½¾¿

frutiger ce bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
řëêĄþąćďĢŁŅþ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢Ł¤Ą¦§¨©ª
« ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿

frutiger ce italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
řëêĄþąćďĢŁŅþ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢Ł¤Ą¦§¨©ª
« ®¯°±²³´µ¶·¸ąº»¼½¾¿

frutiger ce bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
řëêĄþąćďĢŁŅþ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢Ł¤Ą¦§¨©ª
«®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿



MANUÁL K POUŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY MěstA rAJhrAd 24

ZÁKLAdNÍ PÍsMO PrO PreZeNtAci – tyP i.

Helvetica CE Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
øëêĄþąćďĢŁŅţ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢£¤¥¦§¨©ª
«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿

Helvetica CE Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
øëêĄþąćďĢŁŅţ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢£¤¥¦§¨©ª
«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿

Helvetica CE Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
øëêĄþąćďĢŁŅţ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢£¤¥¦§¨©ª
«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿

Helvetica CE Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
øëêĄþąćďĢŁŅţ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢£¤¥¦§¨©ª
«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿
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ZÁKLAdNÍ PÍsMO PrO PreZeNtAci – tyP ii.

arial Ce regular

aBCdeFGHijKlMnopQrstuvWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
øëêĄþąćďĢŁŅţ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢£¤¥¦§¨©ª
«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿

arial Ce Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
øëêĄþąćďĢŁŅţ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢£¤¥¦§¨©ª
«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿

arial Ce oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
øëêĄþąćďĢŁŅţ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢£¤¥¦§¨©ª
«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿

arial Ce Bold oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ěščřžýáíéúů
0123456789 
ÀÁÂÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÜ
øëêĄþąćďĢŁŅţ
!“#$%&‘()*+,-./:;<=>×?@{|}~¢£¤¥¦§¨©ª
«¬ ®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿
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bAreVNOst ZNAKU PrO PLNObAreVNý tisK

sVětLe hNědÁ
Pantone 7511 c
cMyK: c 30%, M 60%, y 100%, K 0%
rgb:  r 178  g 111  b 22
rAL: 1016
www: #b26f16

MOdrÁ
Pantone 300 c
cMyK: c 100%, M 50%, y 0%, K 0%
rgb:  r 0  g 101  b 189
rAL: 5015
www: #0065bd

ŽLUtÁ
Pantone yellow c
cMyK: c 0%, M 0%, y 100%, K 0%
rgb:  r 249  g 227  b 0
rAL: 1016
www: #f9e300

bÍLÁ
Pantone trans. White
cMyK: c 0%, M 0%, y 0%, K 0%
rgb:  r 255  g 255  b 255
www: #ffffff

ČerNÁ
Pantone Process black c
cMyK (sytější): c 30%, M 30%, y 30%, K 100%
rgb:  r 0  g 0  b 0
www: #000000
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ČerNÁ
Pantone Process black c
cMyK (sytější): c 30%, M 30%, y 30%, K 100%
rgb:  r 0  g 0  b 0
www: #000000

tMAVě šedÁ
Pantone cool gray 8 c
cMyK: c 0%, M 0%, y 0%, K 60%
rgb:  r 130  g 130  b 130
www: #828282

MOdrÁ
Pantone 300 c
cMyK: c 100%, M 50%, y 0%, K 0%
rgb:  r 0  g 101  b 189
rAL: 5015
www: #0065bd

sVětLe šedÁ
Pantone cool gray 4 c
cMyK: c 0%, M 0%, y 0%, K 30%
rgb:  r 190  g 190  b 190
www: #bcbec0

bAreVNOst ZNAKU PrO JedNObAreVNý tisK
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dOPLňUJÍcÍ grAficKé PrVKy

Zakladním grafickým prvkem jsou dvě sousedící barevné plochy, které vychází z vlajky města rajhradu.
Mohou být libovolně velké i tvarované, barva musí odpovídat barvám znaku (nebo vlajky).

Vhodná je i kombinace s barevně neutrálními nebo modrými plochami a objekty v pozadí i popředí.

(Modrá výchází z odstínů modré, použité ve znaku)
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PřÍKLAdy UŽitÍ dOPLňUJÍcÍch grAficKých PrVKů



MANUÁL K POUŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY MěstA rAJhrAd 30

Vexilologický popis vlajky města rajhradu zní: 
List tvoří modrá žerďová část a žlutá vlající část. V žerďové části kosmá hnědá ostrev se třemi suky, 
přeložená žlutým vztyčeným klíčem zuby k vlajícímu cípu.

VLAJKA – VexiLOLOgicKý POPis
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VLAJKA – rOZMěry A terMiNOLOgie 

Poměr stran listu: A : b = 2 : 3. tento poměr se nesmí měnit!

terminologie:

B

A
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PrAPOr  

Prapor je určen pro  umístění, kde se nepočítá s rozevlátím. Používají se tužší tkaniny. (Vlajka je naopak 
z lehkého materiálu, aby vlála.) Prapor je k žerdi pevně přichycen, zpravidla je na ni navlečen rukávem 
(založená látka). U honosných exemplářů bývá k žerdi připevněn ozdobnými hřeby. Žerď může být za-
končena hrotem a okraj listu ozdobným třepením (třásněmi). formát, poměry stran a ostatní charakte-
ristiky jsou stejné jako u vlajky.
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VLAJKA – ZPůsOby iNstALAce  

1.  instalace na střeše budovy - do tulejí - nejlepší z hlediska rozevlátí vlajky,
 ale vhodné pouze pro významné budovy (státní instituce, radnice, apod.)
2. instalace tulejí na boční zdi (poblíž vchodu): pod úhlem 45o - vhodné pro školy, poštu, nádraží, apod.
    Pozn.: Možno kombinovat i s jinými vlajkami (popsáno dále)
3. instalace na sloupech veřejného osvětlení (podobně jako instalace na boční zdi)
4. instalace na stožárech, určených pro vyvěšování vlajek
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stOLNÍ VexiLOLOgicKé syMbOLy  

interierové stolní praporky a vlaječky by měly být umístěny po pravé ruce osoby, která sedí za stolem. 
Látková stolní vlaječka musí být naaranžována tak, aby svěšený list byl před žerdí, nikoliv za ní. Vlaječky 
však nejsou příliš vhodné pro tento účel. Vyztužené stolní praporky jsou mnohem vhodnější. Musí mít 
žerď při pohledu z auditoria vlevo. Při instalaci dvou stolních praporků nebo vlajek na samostatných sto-
jáncích je třeba, aby žerdi byly vždy vlevo. Převrácení praporku z rubové strany je možné jen tehdy, když 
jsou umístěny ve společném stojanu.
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KOMbiNAce růZNých VLAJeK  

Při vyvěšování vlajek (ale i řazení praporů, korouhví či stolních vex. symbolů) je nutné dodržovat určité 
pořadí, vyplývající z hierarchie těchto symbolů. Při vytváření státní vlajky a obecní vlajky je čestné místo 
pro státní vlajku vždy vlevo (z pohledu ze předu). Při kombinaci státní vlajky, vlajky evropské unie a vlaj-
ky obce je státní vlajka na čestném místě uprostřed a obecní vpravo. Pokud by k nim přibyla také vlajka 
krajská (celkem 4 vlajky), bylo by pořadí takové: (zleva) krajská v., státní v., v. evropské unie, obecní v., 
- protože nejčestnější místo je vždy u prostřední dvojice vlevo.
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KOrOUheV  

Jedná se o napodobeninu vlajky - její zjednodušení. Látkový list je kratší stranou přichycen  
k vodorovnému příčnému ráhnu, na kterém je list zavěšen svisle. Může buď volně vlát, nebo může 
být dole upevněn lanky nebo druhým ráhnem. U některých vlajek vyvěšování formou korouhve 
není možné kvůli přetočení figur o 90o. rajhradská vlajka k nim patří, proto je v tomto případě 
možné zjednodušení vlajky (ale pouze pro účel korouhve!) na podobu dvou pruhů, bez figur. 
Poměr šíře pruhů je 1 : 1.
smyslem je pouze estetická podpora např. slavnostní výzdoby města v duchu “jeho barev”.
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