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Někam patřit. Někým být. Zanechat po sobě nesmazatelný otisk. I tak je možné chápat snahu po hledání předků prostřednictvím zkušené agentury nebo vlastními silami.
Příběhy vyšité zlatem
Již od nepaměti se shromažďujeme pod svými symboly, které reprezentují naši identitu, poslání a hodnoty. Pod symboly,
jež vyjadřují naši touhu po jednotě a vítězství. Dnes znovu objevujeme svět viditelných a živoucích symbolů – vlajek,
praporů, znaků a erbů. Tradice předků pomáhá obnovit také firma Alerion, jež se snaží zachovat jejich odkaz, stejně jako
zpřístupnit každodenní přidanou hodnotu, s níž je spojeno užívání symbolů a značek.
Co má společného malá firma Alerion s hradní stráží Pražského hradu, s obcí Slapy, s golfovými hřišti po celých Čechách,
s dobrovolnými hasiči z Dačic, s policisty v Angole? Vlajky a prapory. Umí je na tisíc způsobů – venkovní levější i honosné
standarty za desítky tisíc korun… K tomu si ještě přidejte znaky, odznaky, bannery, smaltované ovály, řezbářské skvosty,
ornáty, mitry, štóly, výšivky a nášivky… „Nic nesdružuje lidi tak, jako symbol. A nic je neizoluje tak, jako přemýšlení,“
řekl kdysi Karel Čapek. A zdá se, že na to přichází v Česku stále více lidí.
Svět Alerion
Vítáme Vás ve světě Alerionu! V místě, kde se tradice, kvalita použitých materiálů a řemeslné umění spojuje v jeden
celek, jehož výsledkem jsou unikátně zpracované vlajky, prapory, erby, pečetě, plakety a ostatní památeční i propagační
předměty, které umíme tak, jak nikdo v Česku.
Navazujeme na tradiční prodej vlajek a symbolů našich předků. Na konci 90. let 20. století jsme v Bystřici nad Pernštejnem
obnovili věhlasnou výrobu bystřických soukeníků, tkalců a barvířů právě pod názvem Alerion. Ti své cechovní artikule
obdrželi již v roce 1555 a svými výrobky zásobovali přední evropské trhy. Obnovili jsme výrobu tradičních slavnostních
ručně vyšívaných symbolů – praporů, vlajek, znaků, stuh a jejich příslušenství. V současnosti je sídlem Alerionu Brno,
moravská metropole. Během 15 let existence jsme získali bohaté zkušenosti s vyhotovováním symbolů, rozšířili portfolio
a modernizovali technologie.
Bájné zvíře
Alerion je heraldická figura, bájné zvíře, které se v heraldice zobrazuje jako orlice bez zbroje, tedy bez zobáku a pařátů.
O alerionech se píše i v Bibli. Zmiňuje je v jednom ze svých listů o zázracích Východu evangelista Jan. Alerion je popisován jako pták všech ptáků, větší než orel, barvy ohnivé, s křídly ostrými jako břitva. Na světě prý žije vždy jen jeden pár
alerionů. Po 60 letech snese samice dvě vejce, na kterých sedí 60 dní a nocí. Po vylíhnutí mláďat rodiče odletí nad moře,
kde se vrhnou do vody a utopí se. O osiřelá mláďata se starají ostatní ptáci, krmí je a hlídají hnízdo do chvíle, než mohou
mláďata sama vzlétnout. Od 14. století se tato zajímavá figura začala vyskytovat ve francouzské heraldice. Používaly
ji například rody vévodů Lotrinských nebo rodina Montmorency.
Oživení starých řemesel
Firma Alerion dnes zaměstnává přes 30 lidí, mezi nimi vyšívačky, švadleny, šablonářky, umělecké kováře a řezbáře, restaurátory a grafiky v dílnách na Moravě a vlastní heraldickou kancelář v Brně. Výrobou ručně vyšívaných praporů a symbolů
navazuje firma na práci řádových sester ze středověkých klášterů. Většinu uměleckých vyšívaček tyto staré řemeslné
postupy, od ručního kreslení šablon přes náročné vypichování motivů na samet až po jemné ruční šití, vyučovaly právě
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řádové sestry. V začátcích nebylo zcela snadné najít a oslovit první pracovníky, například již zmíněné umělecké vyšívačky,
a přesvědčit je, že práce pro Alerion bude mít smysl a perspektivu. Vyšívačky v té době již pracovaly v odlišných zaměstnáních ale k vyšívání se opět vrátily, protože umělecké vyšívání jako takové už v té době neexistovalo. S přibývajícím
zájmem a zakázkami se dařilo zaměstnávat další a společnost díky tomu mohla růst. „Našich zaměstnanců si velice vážíme,
protože bez jejich znalostí řemesla bychom nikdy nebyli tam, kde jsme nyní.“
Umělecko-řemeslná ruční výroba je práce nejen velmi precizní, ale i zdlouhavá. Mistrovské výšivky trvají i několik měsíců.
Pro kapacitu výroby je limitující fakt, že na vyšívaném praporu nebo znaku mohou v jeden moment pracovat vždy jen
jedny ruce. Při jeho výrobě je spotřebováno až 20 km vyšívacího hedvábí, které Alerion dováží až z Japonska. Samet
a satén k výrobě vlajek nakupuje zase v Itálii, v Německu nebo Francii. Konečná výšivka obsahuje průměrně 2,5 milionu
stehů. Vyšívačky ovládají speciální a velmi náročnou metodu vyšívání, tzv. malba jehlou bez rozpichu, kterou ovládá
už jen několik vyšívaček v celé České republice.
Specifické dovednosti jsou zapotřebí také při výrobě šablon, které firma taktéž vyrábí původními ručními metodami,
tzv. vypichováním. Při něm je jehla namáčena do zvlášť připraveného inkoustu, kterého vyšívačky a šablonářky nazývají inkoust rotterdamských jeptišek. Jeho složení nezná ani majitel, je tajemstvím šablonářek, které si složení předávají
z generace na generaci. Díky této metodě, kterou Alerion zachovává v oboru už jako jediný, dokážou šablonářky vytvořit plastické vzory a stínování k nerozeznání od malby. „Za kvalitu našich produktů ručíme natolik, že dáváme nejdelší
garanci na českém trhu, a to 20 let. Životnost takového praporu je přitom zhruba 200 let.“
Mít svůj vlastní symbol…
V současné době lze vypozorovat příklon mnoha lidí k tradičním hodnotám. „Lidé se nabažili levného a nekvalitního zboží.
Touží po něčem, co je bude přesahovat, co má hodnotu a určitý status. Přejí si zachovat odkaz dalším generacím.“ Na firmu
se tak stále častěji obracejí i jednotlivci, kteří si nechávají navrhnout rodinný znak neboli erb. Mít svůj vlastní symbol
se pomalu, ale jistě stává trendem. „Největší motivací a současně potěšením naší práce je to, že můžeme přispět k uchování a předávání duchovních hodnot, které jsou zapsány v myslích lidí jako nehmotné kulturní dědictví České republiky.“
Prapor – časová schránka tradice a cti
Slavnostní prapor je místem, které může uchovat tajemství dalším generacím. Kromě vyšívaných symbolů nabízí Alerion i ucelenou kolekci symbolů pro města, obce a sdružení (hasiči, myslivci), jako jsou například medaile, odznaky,
mince nebo smaltované tabule na budovy. Obce si stále častěji objednávají vedle znaků do interiéru, také speciální edice
ke sjezdu rodáků či výročí založení obce, při kterých rozdávají pamětní plakety a odznaky. Naším největším zákazníkem
je komunální sféra – obce, městyse, města, kraje, následovány hasičskými sbory a dalšími spolky. Alerion nabízí vedle
umělecké zakázkové produkce i klasické venkovní vlajky České republiky nebo reklamní vlajky. Významnými zákazníky
jsou tak i firmy a společnosti, například obchodní centra, čerpací stanice, autosalony nebo prodejci zemědělské techniky,
kterým prodáváme vedle reklamních vlajek i vlajkové stožáry.“
Oslovte specialisty na symboly!
Jsme odborníky na symboly ve všech jejich podobách. Specializujeme se zejména na symboly vyšívané (vyšívané prapory a vlajky), avšak naše činnost zahrnuje i produkty vyřezávané ze dřeva, ražené do kovu, výrobky z vysoce lesklého
smaltu nebo ušlechtilého kamene. Symboly z dílen Alerion spojují hodnoty nejvyšší reprezentativnosti, prestiže a kvality.
Vznikají tradičními a starobylými řemeslnými metodami, které spojujeme s nejmodernějšími výrobními technologiemi.
Výsledkem jsou produkty ojedinělé na českém trhu svou kvalitou a životností.
Zpracujeme pro vás symboly od grafického návrhu až do posledního stehu nebo řezu dláta. Doporučíme vhodnou podobu
a provedení vašeho symbolu s ohledem na individuální podmínky a přání, poradíme s jeho správným umístěním či vyvěšením. Máme řešení pro exkluzivní prezentaci i každodenní propagační potřeby. Samozřejmostí je krásné a plně funkční
příslušenství. Nabízíme vám ty nejprofesionálnější výrobky a služby v oboru. Běžné typy státních vlajek, stolních vlaječek,
znaků a dalšího příslušenství naleznete v našem e-shopu. Unikátní produkty pro vás navrhneme a vyrobíme zakázkově.
U všech symbolů garantujeme soulad jejich podoby s platnými zákonnými předpisy, odbornými heraldickými a vexilologickými pravidly a zvyklostmi, které se na ně vztahují. Uvedeme i vaše symboly do života!
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