
 

THE SUBCOMMITTEE FOR 

HERALDRY AND VEXILLO-

LOGY  

This specialized body of the 
Czech Parliament met fivetimes 
on plenary sessions in 2019. It 
recommended granting of 84 
arms and 94 flags to  95 
communes of the Czech Re-
public. 

NEW MEMBERS OF FIAV  

 The 29th session of the FIAV 
General Assembly admitted 
three organizations for mem-
bers: CONAVEX (Chile), VRCC 
(China) and MHS (North Mace-
donia).  

 SYMBOLS OF THE HRADEC 

KRÁLOVÉ PARTNER CITIES 

(10)  

Russian city of Kronstadt be-
came the tenth partner of Hra-
dec Králové. The relevant agre-
ement has been signed by the 
Mayor in Kronstadt on 19 No-
vember 2019  

VEXILLOLOGICAL EVENTS 

ORGANIZED IN 2020 

In 2020, several meetings of 
the vexillologists have been 
planned in Europe. The most 
important of them is for Czech 
vexillologists 7. Czech National 
Vexillological Congress that will 
take place in Frýdek-Místek.   

VEXILLOLOGICAL LEXI-

CON  2019  

The latest volume of the 
Vexillological Lexicon The 
communal flags of the Czech 
Republic (2019) was published 
in February 2020. It contains 
overview and pictures of 94 
new communal flags adopted in 
2019.  

THE CAPITAL FLAGS  (13)  

Our series about the capital 
flags continues with those of 
San Marino Citta (San Marino) 
and Vatican (Vatican).    

Translated by JM 
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Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky se 
v roce 2019 sešel celkem na pěti jednáních a pro-
střednictvím usnesení výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil předsedovi 
PS PČR Radku Vondráčkovi k udělení 84 znaků a 
94 vlajek pro 95 
obcí České repub-
liky. 

Dne 15. dub-
na 2019 byly udě-
leny symboly ob-
cím na základě 
rozhodnutí předse-
dy Poslanecké 
sněmovny Parla-
mentu České republiky č. 23 ze dne 14. prosince 
2018. Slavnostní udělení symbolů udělených 
v roce 2019 proběhla 25. června 2019 a 25. listo-
padu 2019. Znaky a vlajky udělené rozhodnutím 
č. 39 ze dne 17. prosince 2019 budou předány až 
v roce 2020. 

 Petr Exner 

PODVÝBOR  PRO  HERALDIKU   

A  VEXILOLOGII  V  ROCE  2019 

IN  THIS  ISSUE 
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NOVÍ  ČLENOVÉ  FIAV 

Součástí 26. zasedání generálního shromáždění FIAV konaného 16. července 

2019 v rámci 28. mezinárodního vexilologického kongresu v San Antoniu,TX byl též bod 

přijímání nových členů FIAV. Staly se jimi CONAVEX (Chile), VRCC (Čína) a MHS 

(Makedonie). 

CONAVEX 

CONAVEX (La Corporación 

Nacional de Vexilología de Chile) je 

společnost chilských vexilologů a 

vexilografů jejímž cílem je šířit zna-

lost vexilologie v Chile a spolupraco-

vat s dalšímí vexilologickými společ-

nost ve světě. Skupina vexilologů se 

již od roku 2016 podílela na vzniku 

organizace, uspořádala několik 

vexilologických výstav a publikovala 

články v tisku. A 3. listopadu 2018 

byla na slavnostním ceremoniálu na magistrátu Santiaga de Chi-

le společnost ustavena. Dne 22. prosince 2018 se konal první 

chilský vexilologický kongres. Autorem vlajky společnosti, která 

byla přijata 8. září 2016  je Cristóbal Barra Cisterna. Na bílém lis-

tě o poměru stran 2 : 3. je zjednodušená varianta chilského zna-

ku a vexilologický uzel v červené a modré barvě. 

MGD 

MGD (Makedonsko grboslovno društvo) bylo založeno 15. 

července 2018 ve Skopje a navazuje na tradice Makedonského 

heraldického združení zaniklého v roce 2015. Používá červený 

prapor s emblémem družstva. 

VRCC 

Členové nynějšího 

VRCC (Vexillological Re-

search Center of China) 

se již zúčastnili několika 

minulých kongresů FIAV 

ale centrum bylo založeno teprve 23. března 2019. Vlajku (zatím) nepoužívá. 

Na členství ve FIAV ke dni konání zasedání rezignovalo MHZ (Makedonsko heral-

dičko združenie) a CFZ (Centrum Flagi Ziemi). 

pex 



SYMBOLY  PARTNERSKÝCH  MĚST  HRADCE  KRÁLOVÉ  (10)   
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Kronštadt (Petrohrad, Rusko)  

Hradec Králové má již desáté partnerské město. Ten-

tokrát se jím stal ruský Kronštadt. Smlouvu schválilo zastu-

pitelstvo města 29. října 2019 a primátor ji podepsal v Kron-

štadtu 19. listopadu 2019. 

Kronštadt se nachází na Kotlinském ostrově ve Fin-

ském zálivu 48 kilometrů od  Petrohradu jehož je adminis-

trativní částí (rajonem). V Kronštadtu žije téměř 45 tisíc 

obyvatel, je námořní základnou Baltské flotily. Historické 

centrum města spolu s opevněním jsou od roku 1990 za-

psané na seznamu světového dědictví UNESCO.  Pevnost 

Kronštadt byla zbudována v letech 1703-1704. Za datum 

založení města se považuje 7. květen 1704, kdy byla pev-

nost vysvěcena a pojmenována Kronslot (hol. koruní zá-

mek). Právě odsud se vydal na první ruskou cestu kolem 

světa v letech 1803 - 1806 Ivan Fjodorovič Kruzenštern z 

rodu baltskoněmecké šlechty švédského původu (von Kru-

senstjerna), mající své statky v Estonsku. Do moderní his-

torie se město zapsalo především dvěma povstáními ná-

mořníků a vojáků - v r. 1905 proti carskému útlaku a v r. 

1921 proti útlaku bolševiků. Nesmírný význam mělo i za 

druhé světové války, kdy se ubránilo a nebylo obsazeno 

Němci. I díky tomu přežil sousední Leningrad (dnešní Pe-

trohrad) téměř tři roky trvající blokádu.  

Znak města byl zaveden v roce 1730 pro prapor pev-

nostního pluku. Ten byl potvrzen rozhodnutím městské rady 

č. 15 ze dne 27. 3. 2014. Tvoří ho polcený štít, vpravo v 

modrém poli na zelené patě stříbrná strážní věž s korunou 

a lucernou na ráhnu, vlevo ve sníženě červeno-stříbrně dě-

leném poli na zeleném ostrově černý kotel. Nad štítem zlatá 

hradební koruna podložená zkříženými meči. Stejným naří-

zením je stanovana heraldická vlajka Kronštadtu o poměru 

stran 2 : 3. 

 Petr Exner 

https://https://www.hradeckralove.org/kronstadt-rusko/d-70923/p1=28085  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82  

http://www.heraldicum.ru/russia/index.htm  

http://www.vexillographia.ru/russia/index.htm  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Balt%C5%A1t%C3%AD_N%C4%9Bmci
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Estonsko
https://www.hradeckralove.org/kronstadt-rusko/d-70923/p1=28085
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
http://www.heraldicum.ru/russia/index.htm
http://www.vexillographia.ru/russia/index.htm


 

Člen  FIAV  od  roku  2003  -  Member  of  FIAV  since  2003 

 

Petr Exner  FF, FVAST  

Střelecká 568           

500  02  Hradec Králové        

Czech Republic        

   

VEXILLON  Avard  2005 

Fellow  of  the  Federation  2015 

Fellow of VAST 2019 

    

e-mail     petr.exner@centrum.cz 

website                  www.vexi.info 

VLAJKY   HLAVNÍCH  MĚST 

(13)    

STŘEDISKO  VEXILOLOGICKÝCH  INFORMACÍ   

FLAG  DATA  CENTRE   

V roce 2020 se bude v Evropě tradičně konat něko-
lik vexilologických kongresů a setkání. Pro české vexilolo-
gy je však rokem konání 7. českého národního vexilologic-
kého kongresu ve Frýdku-Místku. 

 

XXVI CONVEGNO NAZIONALE DI VESSILLOLOGIA  
 Itálie, Brescia, 23. - 24. května 2020 
10th ANNUAL VEXILLOLOGICAL SEMINAR 
     Švédsko, Stockholm, 27. - 29. května 2020 
7. ČESKÝ NÁRODNÍ VEXILOLOGICKÝ KONGRES, 
 Česko, Frýdek-Místek, 4. - 6. září 2020 
XXXV CONGRESO NACIONAL DE VEXILOLOGÍA 
 Španělsko, Navaleno (Soria), 25. - 27. září 2020 
28. DEUTSCHES VEXILLOLOGENTREFFEN 
 Německo, podzim 

pex 

VEXILOLOGICKÉ  UDÁLOSTI 

PŘIPRAVOVANÉ  V  ROCE  2020   
SAN MARINO CITTÀ 
(SAN MARINO) 
 

Vlajka  hlavního města 
má dva vodorovné pruhy, 
bílý a světlemodrý se zna-
kem obce uprostřed dopl-
něný někdy i názvem obce 
při žerdi. 

Vlajka byla zavedena 
vyhláškou č 40 ze dne 28. 
3. 1997 
 
CIVITATIS VATICANÆ 
(VATIKÁN) 

 
Protože Vatikán je 

městský stát oficiálně na-
zývaný Santa Sede (Stato 
della Citta del Vaticano) je 
vlajka státu zároveň vlaj-
kou města. 

Žluto-bílou bikoloru za-
vedl roku 1825 papež 
Lev XII pro papežské loď-
stvo dekretem z 17. září 
1825. Lateránské dohody, 
které znamenaly vznik 
nezávislého městského 
státu Vatikán ze dne 11. 
února 1929 vlajku zacho-
valy stejně jako § 1 článku 
20 ústavy (The Funda-
mental Law of Vatican City 
State) platné od 22. února 
2001. 
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VEXILOLOGICKÝ  LEXIKON  2019 

       V únoru 2020 vyšel další díl 

Vexilologického lexikonu - Vlajky 

obcí ČR (2019). Obsahuje pře-

hled vlajek udělených v roce 

2019 městům, městysům a ob-

cím České republiky. Celkem by-

lo uděleno 84 znaků a 94 vlajek 

pro 95 obcí České republiky.  

       V textové části jsou chrono-

logicky uvedeny oficiální popisy 

vlajek s uvedením data a čísla 

rozhodnutí předsedy Poslanecké 

sněmovny PČR s černobílými 

pérovkami a v příloze jsou v šechny udělené vlajky vyobra-

zeny barevně a uspořádány abecedně podle názvu obce.  

pex 


