


Historické tajemství
výroby slavnostních vyšívaných praporů 
přežilo díky vytrvalé a  obětavé práci 
řádových sester, které své umění předá-
valy z generace na generaci, aby do jeho 
tajů později zasvětily umělecké vyšívačky 
v klášterních školách a přetrvalo tak ve 
své ryzí podobě do dnešních dní. Mnohé 
z nejtalentovanějších vytváří mistrovské 
skvosty právě v našich řemeslných dílnách.

Česká firma Alerion®
je tradičním výrobcem vlajek a praporů, znaků a dalších heraldických produktů s více jak 
20letou zkušeností. Nabízíme profesionální výrobky a služby od originálního návrhu až po 
precizní řemeslnou výrobu. Uchování tradice při současném užití inovativních postupů se 
stalo naším posláním pro budoucnost.



Obecní a městské vyšívané symboly

„Přáli bychom si, aby byl prapor přijat občany jako opravdový symbol lásky, přátelství a svor-
nosti. Aby zrovna tak přesně jako je kladen steh vedle stehu, zapadlo do sebe každé konání lidí 
žijících „pod jedním praporem“ a bylo ku prospěchu ostatních.“

Mistrovské výšivky vznikají v našich dílnách pod rukami těch 
nejnadanějších vyšívaček, steh vedle stehu, i několik měsíců.

Právě zde mají vyšívané 
symboly své místo:
• kanceláře úřadu
• zasedací místnosti
• jednací sály
• obecní a městské slavnosti
• žehnání vlajky a znaku
• oslavy výročí a založení
• setkání rodáků
• uvedení symbolů do života
• hody, dožínky, plesy
• slavnostní průvody
• významné návštěvy



Strážce tradice, svědek historie, vypravěč příběhů… 
Prapor odpradávna zhmotňoval myšlenky a hodnoty určité skupiny lidí. Pod praporem se lidé sjednocovali, bojovali, 
slavili i plakali. Nejen spojitost s dějinami naší země, regionu a společenství, ale i nevyčíslitelná hodnota praporů jako 
historických artefaktů, z nich dělá pozoruhodné symboly nejen pro nás, ale i pro budoucí pokolení. Prapor je znamení, 
které nás sjednocuje, provází našimi životy a je svědkem našich příběhů…

Hasičský prapor

Vyšívaný prapor z naší dílny je tvořen až několika miliony ručně kladených stehů a desítkami 
kilometrů vyšívacího hedvábí. Kontury pro výšivku vypichujeme do saténu a sametu ručně, 
tečku za tečkou, za použití inkoustu vyráběného podle prastaré klášterní receptury.



Vyšívané církevní prapory, vlajky,
znaky a korouhve

Firemní symbolika



Smaltované ovály znaky, vítací ceduleSmaltované ovály znaky, vítací cedule
Ušlechtilý materiál & tradiční tvarUšlechtilý materiál & tradiční tvar

Smaltované ovály, znaky, vítací cedule
Ušlechtilý materiál a tradiční tvar

Venkovní tištěné vlajky a stožáry
Na první pohled viditelnější



Starostenské insignie a závěsné odznaky

Starosta má právo užívat při významných příležitostech  a občanských obřadech závěsný odznak 
s velkým státním znakem a opisem s názvem republiky, stejně tak místostarosta, tajemník nebo 
pověřený člen zastupitelstva.

Odznaky, medaile, mince, vyznamenání
Nejlepší pro:
• vítání občánků
• dárek k živonímu jubileu
• čestné občanství
• hodnotné ocenění



Lví silou, vzletem sokolím...

Originální reklamní předměty s heraldikou





Státní znaky, obecní a městské znaky

Historická mapa z 19. století
Autentický doklad historie 
Působivá výzdoba interiéru

Projekt Heraldickámísta.cz
Podpora návštěvnosti a publicity 
Místní zajímavost pro turisty



Symboly, které promlouvají

Heraldická kancelář
Návrhy obecní a městské symboliky 
Návrhy osobních a rodinných občanských znaků



Naše cesty krajinou vedou vždy za vámi
Máme symboly pro každého

Bantice

Bělušice

Praha

SDH Vrdy

Drobovice

Dunice

Hajany

Dolánky
nad Ohří Dolní

Brusnice

Velké
Hamry

Dolní
Habartice

Boharyně

Černá HORA

Brno

SDH Bartošovice

SDH Žihle

SDH Zvole

SDH Loukov

SDH Zbýšov

Domašov
nad Bystřicí

Bratříkovice

Čakov

Sedlice

SDH Tučapy

Netřebice

Běšiny

Čeminy

Čichalov

Symboly od nás má již několik tisíc obcí, městysů a měst v ČR, stovky hasičských sborů a sdružení, nespočet firem, 
společností, jednotlivců i rodin. Bude nám ctí a potěšením pracovat i pro Vás.

Pro naše logo Alerion, evokující mj. vlajku na žerdi, jsme zvolili barvu purpurovou – jedná 
se o symbolické propojení červené a modré barvy, v kombinaci s bílou, ze státní vlajky ČR 
a české trikolory.

Pro naši zem krásnější



Brno

21 LET  
ČESKÉ TRADICE  

& INOVACEALERION s.r.o. 
Chaloupkova 1 
612 00 Brno - Královo Pole

Přijeďte se k nám podívat, u nás jste vždy vítáni!

Rádi přijedeme s ukázkou našich produktů i k Vám, zavolejte nebo napište.

Tel.: +420 513 035 545  
Mob.: +420 733 342 992 
E-shop: +420 544 500 202 
E-mail: info@alerion.cz

Otevírací doba: 
PO: 8:00 – 16:30
ÚT: 8:00 – 16:30
ST: 7:30 – 17:00
ČT: 8:00 – 16:30
PÁ: 7:30 – 15:00

Kontaktujte nás, jsme tu pro vás!Kontaktujte nás, jsme tu pro vás!

www.alerion.cz


