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THE SUB-COMMITTEE  
FOR HERALDRY AND VEXILLOLOGY  

The last meeting of this consultative 
body of the Czech Parliament in contempo-
rary session took place between 31 March 
and 1 April 2010. The Sub-committee recom-
mended granting of 101 arms and 106 flag of 
Czech municipalities. 

VEXILOLOGICAL LEXICON 
The newest issue of the Vexillologi-

cal Lexicon – Flags of the communities in the 
Czech Republic (2009) contains an overview 
of new communal flags granted by the 
Speaker of the House of Deputies in 2009. 

NEW ARMS OF THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA (FYROM) 

Republic of Macedonia adopted a 
new rendition of its coat of arms omitting a 
red star placed in the upper part of the for-
mer version.  

NEW FLAG OF THE AFRICAN 
UNION 

The African Union displays a new 
flag since January 2010. It consists of a 
green field charged with a white Sun placed 
behind the dark green silhouette of Africa. 
Each sunbeam directs to one yellow star; 
their total number of 53 corresponds to the 
membership of the AU. 

DEVELOPMENT OF THE BASIC  
ADMINISTRATIVE UNITS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION (2) 
A new subject of the Russian Fed-

eration – the Perm province (krai) emerged 
after the federal constitutional act was 
passed on 25 March 2004. The former Perm 
region and Komi-Permyak autonomous dis-
trict merged into one since 1 December 
2005. 

SYMBOLS OF SVR OF RUSSIA 
On 31 October 2009, President 

Dmitry Medvedev issued his decree No 1233 
“On the heraldic emblem, flag and banner of 
the External Intelligence Service of the Rus-
sian Federation (SVR)”. 
VEXILLOLOGIST OF THE YEAR 2009 

The yearly inquiry conducted by 
FOTW has been won by Ivan Sache in 2009. 
 HERALDIC CONVENTIONS USED ON 

COMMUNAL FLAGS 
This part of series deals the use of 

the figure of a book. 
Translated by JM 

Další sešit Vexilologic-
kého lexikonu - vlajky obcí ČR 
(2009) obsahuje přehled no-
vých vlajek obcí České repub-
liky, které byly uděleny před-
sedou Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v 
roce 2009. 

V textu jsou uvedeny 
jejich oficiální popisy včetně 
čísla a data rozhodnutí před-
sedy Poslanecké sněmovny a 
v barevné příloze je vyobraze-
no všech 156 vlajek. Sešit ta-
ké obsahuje seznam obcí, 
které získaly v roce 2009 sta-
tut městyse. 

pex 

VEXILOLOGICKÝ  LEXIKON 

Protože předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky se na podzim roku 2009 neuskutečnily, 
nebyla desátá schůze podvýboru v dubnu 2009 poslední, jak 
jsem psal ve vexi.info/104.  

Parlamentní volby se uskuteční až v řádném termínu v 
roce 2010 a proto 
v roce 2009 byla 
na 4. listopadu 
2009 svolána 
další, jedenáctá 
schůze podvýbo-
ru a definitivně 
poslední schůzí 
podvýboru v tom-
to volebním ob-
dobí bude dvou-
denní jarní schů-
ze ve dnech 31. 
března a 1. dub-
na 2010. 

 
pex 
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Republika Makedonie přijala novou 
podobu státního znaku. Od předcházející-
ho státního znaku se liší jen tím, že již ne-
obsahuje červenou hvězdu v horní části. 

Změna podoby symbolu byla stano-
vena zákonem o znaku Republiky Make-
donie, který schválil parlament 16. listopa-
du 2009. Podle článku 2 zákona je pole 
znaku ohraničené obilnými klasy, které se 
nahoře spojují, jsou zapleteny makovice-
mi a listy tabáku a dole spojeny stuhou s 
národními motivy. V poli  jsou hory, pod 
nimiž protéká řeka a za nimi vychází slun-
ce. 

Zákon nabyl platnosti osmý den po 
zveřejnění ve Služebním věstníku Repub-
liky Makedonie. 

Petr Exner 
Služeben vesnik na Republika Makedonija, Broj 138, God LXV 17.11.2009: Zákon za grbot na Republika Makedonija  

 NOVÝ  ZNAK  REPUBLIKY  MAKEDONIE 

Africká unie - od roku 2002 následník Organizace africké jednoty založené 
dvaatřiceti africkými státy v roce 1963 - má od ledna 2010 novou vlajku. Nová vlaj-
ka byla vztyčena 31. ledna 2010 na 14. řádném zasedání hlav států Africké unie v 
Addis Abebě. 

Vznik nové vlajky byl 
iniciován v roce 2007, kde 
bylo rozhodnuto o vyhlášení 
soutěže na novou vlajku unie 
s tím, že bude mít zelenou 
barvu symbolizující naděje 
Afriky a ponese hvězdy re-
prezentující členské státy. 
Soutěže se zúčastnilo 106 
návrhů od občanů devate-
nácti zemí a dvou z diaspory. 
Návrhy posoudila skupina 
expertů a předložila na 13. 
řádném zasedání hlav států 
Africké unie, kde byl vybrán 
vítězný návrh. 

Vlajku tvoří ve shodě se zadáním zelený list s bílým sluncem za tmavozele-
nou siluetou mapy Afriky. Každý paprsek slunce směřuje ke žluté hvězdě. Jejich 
celkový počet je 53 a odpovídá počtu členů AU, kam patří všechny státy Afriky s 
výjimkou Maroka. Západní Saharu AU uznává pod názvem Saharská arabská de-
mokratická republika. 

Emblém Africké unie zůstal zachován beze změny. 
 Petr Exner 

Press release N024/2010 - A New Flag for the African Union, http://www.africa-union.org/root/au/Conferences/2010/January/
summit/pr/en/en%20pr%2024AU%20NEW%20FLAG%20(2).doc 

 NOVÁ  VLAJKA  AFRICKÉ  UNIE 
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Permský kraj 
 
Federálním ústavním zákonem ze dne 25. března 2004 

byl vytvořen nový subjekt Ruské Federace – Permský kraj. 
Vznikl na základě výsledků referenda, které proběhlo 
7. prosince 2003, sloučením Permské oblasti a Komi-
Permjackého autonomního okruhu. Sloučení proběhlo k 1. pro-
sinci 2005 podle článku 6 ústavy Permského kraje tak, že Komi-
Permjacký okruh se stal součástí permského kraje jako admi-
nistrativně teritoriální jednotka se zvláštním statutem. 

Dne 3. října 2007 přijalo zákonodárné shromáždění 
Permského kraje zákony o znaku a vlajce kraje. Ve znaku kraje 
je stříbrný kráčející medvěd na červeném štítě. Na zádech nese 
evangelium ve zlaté vazbě s osmihrotým křížem na deskách 
ozdobené stříbrným tlapatým křížem. Nad štítem knížecí koru-
na. Medvěd je symbolem, který byl vyobrazen na znacích obou 
původních subjektů RF, které vytvořily Permský kraj. Kráčející 
medvěd se objevil již na znaku Permské země okolo roku 1626. 
Na znamení christianizace země byl do znaku v XVII. století 
doplněn symbol evangelia. Tradiční symbol medvěda se stal 
základem pro znak města Perm (1783), Permské gubernie 
(1856) i Permské oblasti v roce 1995. Nový znak kraje tedy po-
kračuje v této tradici. 

Vlajkou kraje je bílým křížem s rameny širokými čtvrtinu 
šířky listu červeno-modře čtvrcený list. Ve středu kříže znak 
permského kraje vysoký dvě pětiny šířky listu. Bílý kříž na vlajce 
symbolizuje ideový základ sjednocení národů Permské země a koresponduje s kříži na 
znaku. 

Barvy na znaku a vlajce kraje odpovídají barvám symbolů subjektů tvořících kraj, 
v širším etnokulturním smyslu představují i barvy zde žijících náro-
dů. Zároveň tyto barvy opakují barvy vlajky Ruské Federace. 
Permský kraj tedy převzal znak a vlajku Permské oblasti z roku 
1996 resp. 2004. U Komi-Permjackého okruhu však ke změně 
symboliky došlo. 

Zákonodárné shromáždění Permského kraje přijalo dne 7. 
října 2009 zákon č. 501-PK „O vlajce Komi-Permjackého okruhu 
Permského kraje“. Podle článku 2, odst. 1 je vlajka okruhu tvořena 
obdélníkovým listem o poměru stran 2:3 se třemi vodorovnými pru-
hy, červeným, bílým a modrým. V červeném pruhu bílá perna 
(sluneční symbol v podobě dvou kosmých a dvou šikmých prouž-
ků), v bílém červený kráčející medvěd. 

Stejného dne byl přijat i zákon č.502-PK „O znaku Komi-
Permjackého okruhu Permského kraje“. V článku 2, odst. 1 je znak 
okruhu popsán jako červeno-stříbrno-modře dvakrát dělený štít. 
V červeném poli stříbrná perna ve stříbrném poli červený kráčející 
medvěd. Štít je ozdoben knížecí korunou posázenou perlami a 
drahokamy a s červenou výplní se dvěma květy z drahokamů a 
perel. 

Petr Exner 
 
http://archive.russia-today.ru/2009/

no_18/18_symbols_01.htm#Пермский_край_  
www.garant.ru/hotlaw/perm/210293/ 
www.garant.ru/hotlaw/perm/210294/ 

VÝVOJ  ZÁKLADNÍCH  ADMINISTRATIVNÍCH  JEDBNOTEK  RF (2) 



 

 

OBECNÉ FIGURY NA VLAJKÁCH OBCÍ                                                     

(48) 
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KNIHA 
 
Obecná figura knihy od-

kazuje většinou na bibli. Kniha 
je atributem apoštolů, evange-
listů a církevních otců. Je atri-
butem sv. Anny, sv. Cyrila, sv. 
Vojěcha či sv. Bartoloměje. Je 
také symbolem největšího 
učence středověku sv. Tomáše 
Akvinského. Kniha obecně sym-
bolizuje vzdělanost. 

Kniha je však také v ko-
munální vexilologii použita na 
připomenutí slavné postavy dě-
jin obce (J. A. Komenský, A. 
Mrštík). 

Kniha se na vlajkách vy-
skytuje zpravidla v bílé, řidčeji 
žluté barvě, zpravidla rozevře-
ná, někdy s písmeny na 
deskách. Otevřená kniha může 
na viditelných stránkách nést 
písmena nebo jiné obecné sym-
boly. 

Petr Exner 
 
Některá města a obce, 

která mají tuto figuru na 
vlajce: Nivnice (UH), Sejřek 
(ZR), Skorotice (ZR), Skryje 
(BO), Telecí (SY), Těšany 
(BO), Tisová (UO), Velký Be-
ranov (JI). 

 

V každoroční anketě (viz vexi.info/102) o titul 
„Vexillologist of the Year“, kterou pořádá FOTW zvítězil pro 
rok 2009 Ivan Sache.  

V odůvodnění nominace se píše, že Ivan Sache je nad-
šený, plodný a pečlivý přispěvovatel do konference FOTW, byl 
jejím editorem s vynikající schopností rychlé a přesné reakce 
na novinky. Dokáže směle publikovat své myšlenky a také fun-
dovaně reagovat na problematiku řešenou v příspěvcích do 
konference. 

pex 

VEXILOLOG ROKU 

VLAJKA  A  ZNAK  SLUŽBY  VNĚJŠÍ  ROZVĚDKY  RF 

Prezident Ruské fe-
derace Dmitrij Medveděv 
vydal dne 31. října 2009 
výnos č. 1233 O stanove-
ní heraldického emblému, 
vlajky a praporu Služby 
vnější rozvědky Ruské 
Federace (SVR). 

SVR vznikla v roce 
1991 vydělením z KGB, 
kde působila pod označe-
ním První hlavní správa 
(PGU KGB). 

List vlajky je červe-
no-bíle kosmo a šikmo 
čtvrcený překrytý modrým 
rovným tlapatým křížem. 
Uprostřed je emblém tvo-
řený zlatým orlem držícím 
ve spárech stříbrný meč a 
pochodeň zkřížené pod 
kruhovým štítem se stříbr-
nou hvězdou nesoucí mod-
rý globus. 

Výška emblému je 
polovina šířky vlajky, po-
měr šířky k délce listu je 
2:3. 

pex 
 
Символика Службы внешней разведки Российской Федерации  
http://www.svr.gov.ru/svr_today/simv.htm 


