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DVANÁSŤ HVIEZD, 
PÄŤDESIAT ROKOV

Modrá vlajka s dvanástimi zlatý-
mi hviezdami, ktorá dnes vlaje 
nad celým kontinentom, osla-
vuje 50 rokov. Polstoročie bola 
symbolom ambícií a skutočnos-
ti Európy.

Od momentu, keď ju v roku 
1955 prijala Rada Európy a jej 
vtedajších 14 členských štátov, 
bola európska vlajka výrazom 
vôle rastúceho počtu štátov 
a národov spoločne pracovať 
na budovaní mieru a prosperity 
na kontinente bohatom svojou 
rozmanitosťou, kde prevládajú 
spoločné hodnoty demokracie, 
ľudských práv a právneho štátu.
V roku 1986 prijali Európske 
spoločenstvá (dnes Európska 
únia) tú istú vlajku, pričom pou-
žili vlastné politické a inštitucio-
nálne postupy na realizáciu rov-
nakého základného cieľa. 

Spoločne s národnými vlajkami 
na budovách radníc a regio-
nálnych a národných politic-

kých inštitúcií v celej Európe, 
predstavuje modro-zlatá vlajka 
nielen prítomnosť európskych 
inštitúcií v Štrasburgu, Bruseli 
a Luxemburgu, ale je aj celosve-
tovo symbolom európskej prí-
tomnosti. So súhlasom týchto 
inštitúcií sa stala súčasťou imi-
džu vytvoreného na podporu 
tisícok iniciatív občianskej spo-
ločnosti a mnohých firiem.
Spoločné európske dielo samo-
zrejme zaznamenalo obrovský 
pokrok, ale stretlo sa aj s ťažkos-
ťami. Napriek tomu sa európska 
zložka našej mnohorakej iden-
tity neoslabila. Dlhý život tejto 
vlajky to jasne dokazuje. 

Poodhaľme teraz okolnosti jej 
vzniku, jej heraldického návrhu 
a výnimočného úspechu, ktorý 
sa prejavil jej širokým využitím.



Krátko po svojom vzniku 
v roku 1949 si Rada 
Európy uvedomila, 
že potrebuje zreteľné 
symboly vyjadrujúce 
jej oddanosť myšlienke 
európskej jednoty. 
Myšlienku európskej 
jednoty a identity 
vyjadruje európska 
vlajka prijatá v roku 
1955. Od roku 1986 
používa rovnakú vlajku aj 
Európska únia.

AKO SA ZRODILO 
DVANÁSŤ HVIEZD

Myšlienka európskej vlajky siaha až do 
začiatku 20. rokov minulého storočia. 
Ani jeden z jej dvoch hlavných pred-
chodcov – vlajka Paneurópskej únie 
grófa Coudenhove-Kalergi, žltý kruh 
s červeným krížom na modrom poza-
dí, či vlajka Európskeho hnutia, zele-
né písmeno E na bielom pozadí – si 
však nezískal väčšiu podporu, a žiadny 
vážny pokus o presadenie myšlienky 
vlajky sa neurobil dovtedy, kým v roku 
1949 nevznikla Rada Európy ako prvá 
oficiálna politická organizácia Európy. 

Začiatkom 50. rokov minulého storočia 
viaceré expertné skupiny, rady a výbo-
ry dlho a dôkladne posudzovali vyše 
sto návrhov od umelcov, heraldikov 
a nadšených amatérov z celého sveta. 
Neurobilo sa však žiadne rozhodnutie.

V apríli 1955 Výbor ministrov Rady 
Európy zaradil do užšieho výberu dva 
návrhy. Na prvom z nich, ktorý pred-
ložil pracovník Rady Európy Arsène 
Heitz, bola vyobrazená koruna z „15 
päťcípych zlatých hviezd, ktorých cípy 
sa nedotýkali“; na druhom návrhu od 
Salvadora de Madariagu bolo znázor-
nené súhvezdie.
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Ukážky návrhov vlajky, ktoré neboli 
prijaté.
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Parlamentné zhromaždenie Rady 
Európy prijalo prvý návrh, ktorý v 
decembri 1955 definitívne prijal 
Výbor ministrov. Na jeho prijatie 
boli vyzvané všetky európske inšti-
túcie. Výbor ministrov Rady Európy 
vlajku slávnostne inauguroval v pa-
rížskom Château de la Muette dňa 
13. decembra 1955. Týmto dňom sa 
vlajka stala oficiálnym symbolom. 

SILNÝ SYMBOL

Dvanásť zlatých hviezd usporiada-
ných do kruhu na modrom pozadí 
symbolizuje národy Európy, pričom 
kruh reprezentuje ich úniu. Počet 
hviezd je nemenný – vždy ich je dva-
násť – a symbolizuje ideály jednoty 
a harmónie; pripomína tiež počet 
mesiacov v roku a dvanásť znamení 
zverokruhu.
 
Vlajka sa stala známa vo verejnosti 
celej Európy. Počas svetovej výstavy 
EXPO 1958 v Bruseli viala na verej-
ných budovách po celom meste. 
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SYMBOL PRE CELÚ EURÓPU

V roku 1983 schválil vlajku Rady Európy aj volený orgán 
Európskej únie, Európsky parlament, ktorý odporučil, aby 
sa stala znakom Európskych spoločenstiev. Po získaní 
súhlasu Rady Európy Európska rada (samit EÚ) vlajku 
oficiálne prijala v júni 1985. 

Od roka 1986 tak Radu Európy ako aj Európske spoločen-
stvá (neskôr, od nadobudnutia platnosti Maastrichtskej 
zmluvy, Európska únia) reprezentuje európska vlajka a 
znak. Vlajka, na ktorej je vyobrazených dvanásť zlatých 
hviezd na modrom pozadí, sa dnes stala najvýraznejším 
symbolom európskej identity a zjednotenej Európy. 

EURÓPA PRIJALA NORMU

Európska komisia a Rada Európy majú povinnosť zabez-
pečiť, aby sa pri každom použití plne rešpektovala dôs-
tojnosť európskej vlajky a znaku, a aby sa prijali všetky 
potrebné opatrenia na zamedzenie ich zneužívania.
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GEOMETRICKÝ OPIS

Znak má tvar modrého obdĺžni-
ka, ktorého šírka je jedenapol-
krát dlhšia ako výška. Dvanásť 
zlatých hviezd je rozmiestne-
ných v rovnakých vzdialenos-
tiach tvoriac neviditeľný kruh, 
ktorého stred je priesečníkom 
uhlopriečok obdĺžnika. Polomer 
kruhu sa rovná jednej tretine 
výšky obdĺžnika. Každá z hviezd 
má päť cípov, ktoré sú umiest-
nené po obvode neviditeľného 
kruhu, ktorého polomer je jedna 
osemnástina výšky obdĺžnika. 
Všetky hviezdy sú zvislé, čo zna-
mená, že jeden cíp je vertikálny 
a dva cípy tvoria pravý uhol so 
zvislou stranou obdĺžnika. t

FARBY

Farby na vlajke sú: Pantone 
Reflex Blue (modrá) na povrchu 
obdĺžnika a Pantone Yellow (žltá) 
na hviezdach. Medzinárodná 
škála PANTONE je veľmi rozšíre-
ná a je dostupná aj pre neprofe-
sionálnych užívateľov.

ŠTVORFAREBNÝ 
PROCES

V štvorfarebnom procese nie je 
vždy možné dosiahnuť predpísa-
nú žltú a modrú farbu na repro-
dukciu vlajky. V štvorfarebnom 
procese sa k Pantone Yellow 
možno najlepšie priblížiť pou-
žitím 100%-nej „Process Yellow” 
(žltá). Zmiešaním 100%-nej 
„Process Cyan” (azúrová) a 80%-
-nej „Process Magenta” (pur-
purová) možno docieliť farbu, 
ktorá je veľmi blízka farbe 
Pantone Reflex Blue.

MONOCHROMATICKÝ 
REPRODUKČNÝ 
PROCES

Ak je k dispozícii len čierno-bie-
la kombinácia, obrysy obdĺžnika 
treba vyznačiť čiernou farbou 
a hviezdy vytlačiť čiernou far-
bou na bielom pozadí. Ak sa na 
reprodukciu znaku má použiť 
len modrá farba (musí to byť 
samozrejme farba Reflex Blue), 
použite ju na pozadie a hviezdy 
reprodukujte v bielom negatí-
ve. 



HERALDICKÝ OPIS 
Na azúrovom poli kruh dvanástich zlatých 
päťcípych hviezd, ktorých cípy sa nedotýkajú.

REPRODUKCIA 
NA FAREBNOM POZADÍ
Znak by sa mal podľa možnosti reprodukovať 
na bielom pozadí. Treba sa vyhýbať používa-
niu viacfarebného pozadia a samozrejme by sa 
nemala používať farba pozadia, ktorá neladí s 
modrou. Ak sa nemožno vyhnúť použitiu fareb-
ného pozadia, po obvode obdĺžnika by sa mal 
umiestniť biely lem, ktorého šírka sa rovná 1/25 
výške obdĺžnika.

REPRODUKCIA NA INTERNETE
Pantone Reflex Blue zodpovedá farbe RGB:0/
51/153 na webovej palete (hexadecimálne: 
003399) a Pantone Yellow zodpovedá farbe 
RGB:255/204/0 na webovej palete (hexadeci-
málne: FFCC00). E
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Za zostavenie textu zodpovedá Rada Európy, Štrasburg, November 2005.
© Conception : The Big Family / Crédits photos : Conseil de l’Europe (p.2, p.4, p.16), C.U.S (p.7), PhotoAlto (p.1, p.5, p.6, p.10, p.14)
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RADA EURÓPY

Rada Európy je politická organi-
zácia, ktorá bola založená v ro-
ku 1949 na podporu demokra-
cie, ľudských práv a právneho 
štátu v celej Európe. Jej sídlom 
je Štrasburg vo Francúzsku. 46 
členských štátov Rady Európy 
pokrýva prakticky celé územie 
kontinentu. 
www.coe.int

46 ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
Rady Európy:

Albánsko, Andorra, Arménsko, 
Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a 
Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, 
Česká republika, Dánsko, Estón-
sko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Gruzínsko, Holandsko, Chorvát-
sko, Írsko, Island, Lichtenštajn-
sko, Litva, Lotyšsko, Luxem-
bursko, „bývalá juhoslovanská 
republika Macedónsko“, Maďar-
sko, Malta, Moldavsko, Monako, 
Nemecko, Nórsko, Poľsko, Por-
tugalsko, Rakúsko, Rumunsko, 
Ruská federácia, San Marino, 
Slovensko, Slovinsko, Spojené 
kráľovstvo, Srbsko a Čierna Hora, 
Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, 
Taliansko, Turecko, Ukrajina.

Do EÚ nevstúpila ani jedna 
krajina, ktorá predtým nebola 
členským štátom Rady Európy. 

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

Európska únia (EÚ) je rodinou 
demokratických európskych 
krajín, ktoré sú odhodlané spo-
lupracovať s cieľom zabezpečiť 
mier a prosperitu. Dvadsaťpäť 
členských štátov si vytvorilo spo-
ločné inštitúcie, ktorým postúpi-
li časť svojej zvrchovanosti, aby 
sa rozhodnutia o jednotlivých 
otázkach spoločného záujmu 
mohli demokraticky prijímať na 
celoeurópskej úrovni.
europa.eu.int 

25 ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
Európskej únie:

Belgicko, Cyprus, Česká repub-
lika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, 
Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembur-
sko, Maďarsko, Malta, Nemecko, 
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Slovensko, Slovinsko, Spojené 
kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, 
Taliansko.



Rada Európy Európska únia

www.coe.int europa.eu.int

EURÓPSKA VLAJKA

Symbol celej Európy

Informačná kancelária 
Rady Európy v Bratislave

Klariská 5
810 00 Bratislava 1
PO Box 217
02 54435752
www.radaeuropy.sk

Zastúpenie Európskej komisie 
v Slovenskej republike

Palisády 29
811 06 Bratislava 1

02 5443 1718
00800 67891011

www.europa.sk


