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V kvě tnovém čísle emigrantského časopisu Č eské slovo,
vycházejícího v Ně mecku (Č eské slovo, roč. 21, č. 5, 1976) byl
uveřejně n článek Jaroslava Hanuše „O tvůrci první  čs. vlajky“.
V článku se hovoří  o Josefu A. Knedlhansovi (*1874 - U1956),
který podle tohoto článku navrhl a nechal vyrobit českosloven-
skou vlajku, která byla nesena v průvodu, jenž 25.5.1918 ví tal
presidenta T.G.Masaryka před hotelem Plaza v New Yorku.
V článku se též uvádí , že „vlajka je 244 cm dlouhá a 137 cm
š iroká a modrý klín od horního okraje ke špici mě ří  66 cm“.

O padesát let pozdě ji byla tato již historická vlajka použita
při oslavách výročí  samostatnosti Č eskoslovenska. Nejdříve v u

hrobky presidenta W. Wilsona ve Washingtonu a poté byla předvedena publiku v hotelu Stat-
ler-Hilton při vystoupení  odbočky CSA-New York při slavnostním banketu. Rodina Kne-
dlhansova uchovávala vlajku až do roku 1954, kdy ji Josef Knedlhans předal u pří ležitosti
stoletého výročí  založení  Czechoslovak Society of America do opatrování  hlavní  kanceláře
CSA v Chicagu, v jejímž muzeu se podle zmíně ného článku dodnes nachází .

Shodou okolností  byl syn letos v létě  jako vedoucí  v kempu nedaleko Chicaga a tak jsem
jej požádal o návš tě -
vu zmíně ného muzea
a získání  dalš ích in-
formací  o této vlajce.

-  -  -
Muzeum (The

Czechoslovak Heri-
tage Museum, Libra-
ry and Archives) sídlí
na adrese 122 West
22nd Street, Oak Bro-
ok, Illinois 60253-
1557, asi hodinu
cesty metrem a auto-
busem z centra Chi-
caga. Nachází  se v
ně kolika místnostech
budovy pojiš ť ovny
CSA Fraternal Life.

IN THIS ISSUE
This special attachement

is dedicated to the (may be)
first czech flag ever, which is
now in the Czech Heritage
Museum in one of the Chica-
go suburbs - Old Brook. This
flag was proposed by Josef
A. Knedlhans, who was
member of Sokol USA. The
flag was made in 1918.

N E JSTA R � Í ÈE SK O SLO VE N SK Á VLAJK A  ?

Budova pojiš ť ovny CSA Fraternal Life v Oak Brook
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Hlavní  ozdobou muzea je bohatá kolekce pů-
vodních českých krojů z mnoha oblastí , české
malby a sochy a také české sklo. Při muzeu je
vedená i česká knihovna obsahující  staré české
knihy, rukopisy i hudební  zápisy. Nejstarš í  knihy
jsou datovány do roku 1630.

Při pátrání  po původu vlajky jsem se ptal vi-
cepresidentky CSA Deborah Zeman na původ
vlajky a na ně jaké zápisy o získání  tohoto expo-
nátu do muzea. Dostalo se mě  odpově di, že bo-
hužel v muzeu pracovala kurátorka která nebyla
moc odpově dná a která vlajku v roce 1954 při-
jala, řekla dě kuji, pově sila na zeď  a dál se o ní
nestarala. To je asi také důvod proč v muzeu
není  u vlajky žádný popis ani jiné info. Navíc
jsem bohužel přišel ve čase, kdy oba současní
muzejní  kurátoři byli mimo muzeum a tak jsem
se nemohl zeptat ani jich. Proto jsem požádal
paní  Zeman o přemě ření  vlajky a o souhlas k
jejímu vyfocení , což mě  bylo velice ochotně  do-
voleno. A tady jsou výsledky.

List vlajky je seš it ze čtyř pruhů látky.
Rozmě ry vlajky jsou 240x135,5 cm a výška klí -
nu je 80 cm. Vlajka je zavě šena svisle na dřevě -
né liš tě  š iroké 5 cm, ke které je připevně na žer-
ď ovým lemem. Nejsou patrné žádná velké po-
škození , pouze ně kolik malých oprav na látce.
Klín je svě tle modrý.

Mimo této vlajky je v muzeu ješ tě  jeden
exponát týkající  se vexilologie. Je to velký
státní  znak vyš itý na nažloutlé podkladové
látce. Obdélníkový list je připevně n delš í  stra-
nou na vodorovné žerdi a spodní  lem je opat-
řen zlatým třepením.

Na závě r jsem požádal paní  Zeman o adre-
su na vnuka pana Knedlhanse, která mi byla
přislíbena a tak se možná v budoucnu dočkáme
podrobně jsích informací  o původu a vzniku
této vlajky.

-  -  -
Oproti popisu z článku v Č eském slovu je

tedy modrý klín delš í  o 14 cm. Zůstává tedy otázka, zda údaj původním článku je chybný,
nebo se jednalo o jinou vlajku.

Petr Exner & Petr Exner jr.
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