
Nová replika historického praporu a stuh SDH 
Novosedly: Prapor, se stejně tak bohatou výšivkou 
jako minulostí, v r. 1947 věnovali hasičům manželé 
Albína a Adolf Pípalovi. © 2015 ALERION s.r.o. Brno

Nová replika původního praporu DHZ Pezinok: 
Bohatá výšivka typická pro zdobné slovenské 
prapory s rohovými rostlinnými náměty, překrásný 
sv. Florián a motiv slovenského znaku s hasičskými 
motivy. © 2013 ALERION s.r.o. Brno

ALERION: Jak se vyšívá hasičský 
odkaz, hrdost a pýcha?

Vybrané nejkrásnější prapory z dílen brněnské firmy pro české a slovenské 
hasičské sbory z posledních let



Nový vyšívaný prapor DHZ Tvarožná: hasiči z obce 
Tvarožná oslavili své 135. výročí požehnáním 
novému praporu. Jak tvrdí sami účastníci oslav, byl 
to pro ně ten nejkrásnější a nejdůstojnější okamžik, 
na který budou dlouho vzpomínat. © 2015 ALERION 
s.r.o. Brno. Autor fotografie: Patrik Karnafel

Žehnání nového historického praporu SDH Dolní 
Libina: Unikátní zadní strana praporu s motivem 
historického hasičského automobilu, jehož autorské 
překreslení provedl náš dvorní výtvarník, známý 
kreslíř historické hasičské techniky, pan František 
Gračka. © 2015 ALERION s.r.o. Brno.

Nový historický prapor OSH Praha-západ: jedinečná zadní strana praporu, kde je příslušnost sboru k okresu 
vyjádřena symbolikou zlatě vyšité kontury okresu Praha – západ a se třemi stříbrnými klikatícími se křivkami. 
Ty představují 3 řeky, které okresem protékají (Vltava, Sázava a Berounka). Symbolika tří řek je promítnuta 
i do upraveného znaku Středočeského kraje, kterému žehná postava tradičního hasičského patrona – svatého 
Floriána. © 2015 ALERION s.r.o. Brno



Nový historický vyšívaný prapor SDH Poběžovice: 
Hasiči z Poběžovic v roce 2015 oslavili 135. let od 
založení prvního novodobého hasičského sboru 
v Poběžovicích. Při této příležitosti se nechali od 
nás vyrobit svůj slavnostní prapor, který zachycuje 
jak současnost sboru – hasičský znak v kombinaci 
se znakem městským, tak i minulost – znak vyšitý 
na rubové straně byl hasiči užíván v počátcích 
hasičského hnutí a jeho prostřednictví se chtěli 
přihlásit k hasičům, kteří sbor v tehdejším Ronšperku 
zakládali. © 2015 ALERION s.r.o. Brno

Nový historický prapor SDH Nesovice: Pro tento 
skvost si osobně přijeli starosta SDH Nesovice pan 
Martinec a velitel pan Pavéska. Grafický návrh 
praporu byl promyšlen do posledního detailu a díky 
precizní práci našich uměleckých vyšívaček byli 
z výsledku skutečně nadšení. © 2015 ALERION s.r.o. 
Brno

Výjimečné znovuzrození praporu DHZ Župčany: Záhadně zmizelý prapor jsme znovu vytvořili na základě jediné 
historické fotografie a díky úžasné spolupráci se sborem DHZ Župčany. Na fotografiích: slavnostní žehnání praporu 
DHZ Župčany a revers praporu s krásnou rohovou výšivkou s květinovými motivy. © 2013 ALERION s.r.o. Brno
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