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PO D VÝB O R  PR O  H E R A LD IK U
A  V E XILO LO GII

PO SLA N E CK É SN ÌM O VN Y
PA R LA M E N T U  ÈR

Podle zá kona č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o
jednacím řá du Poslanecké sně movny, který  upravuje zá sady jed-
ná ní Poslanecké sně movny sně movna zřizuje jako své orgá ny
výbory (§  32), které pro řešení určité otá zky nebo souboru otá zek
mohou zřizovat podvýbory (§  44). Č leny výborů a podvýborů
mohou bý t pouze poslanci.

Po volbá ch do Poslanecké sně movny v roce 1998 zřídil vý -
bor pro vě du, vzdě lá ní, kulturu, mlá dež a tě lový chovu
(VVVKMT) svým usnesením č. 5 z 1. schůze dne 23. července
1998 podvýbor pro heraldiku. Usnesením č. 7 ze 2. schůze dne
16. zá ří 1998 zvolil VVVKMT předsedou podvýboru poslance
Vladimíra Cisá ra a členy Jiřího Brtnického, Josefa Ježka, Jana
Kasala, Zdeňka Klanicu a Aleše Rozehnala. Na své 3. schůzi dne
24. zá ří 1998 usnesením č. 22 zvolil VVVKMT dalším členem
podvýboru Petra Nečase.

V roce 2000 došlo ke změ ně  ná zvu podvýboru na podvýbor
pro heraldiku a vexilologii. Stalo se tak usnesením č. 196 ze
39. schůze VVVKMT ze dne 8. listopadu 2000.

Vyjadřuje to faktickou ná plň prá ce podvýboru, kde jsou po-
suzová ny a doporučová ny ke schvá lení jak nové znaky obcí, tak i
jejich prapory.

Protože mezi poslanci nejsou odborníci na heraldiku a vexi-
lologii pracuje při podvýboru pro heraldiku a vexilologii i skupi-
na expertů, složená  z heraldiků a vexilologů. Jejími členy je i
ně kolik vexilologů Vexilologického klubu –  PhDr. Zbyšek Svo-
boda, ing. Aleš Brožek, Mgr. Pavel Fojtík a od roku 2001 bude
ve skupině  expertů další člen výboru Vexilologického klubu
Ing. Petr Exner.
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IN THIS ISSUE
SUB-COMMITTEE FOR

HERALDRY AND
VEXILLOLOGY OF THE

CZECH PARLIAMENT
The hitherto existing Sub-

committee for Heraldry that consults
and recommends new municipal
arms and flags was renamed to the
Sub-Committee for Heraldry and
Vexillology on November 8th, 2000.

THE SYMBOLS OF
BUDISLAV

The arms of Budislav, a small
village in the Svitavy district in the
Eastern Bohemia, are derived from
the seal used in the end of XIX.
century. The symbols that also refer
to the canting charge of the Vavři-
nec Toulovec ś arms were granted
by the Speaker of the House of
Deputies on 27.1.1997 according to
his decree No: 24.

THE FLAGS OF SLOVAK
TOWNS AND COMMUNITIES

The second part of the article
deals with those flags typical with a
swallow-tailed surface. The seal of
the Heraldic Register of the Slovak
Republic is also given; this instituti-
on registers all communities sym-
bols in Slovakia.

THE ALTAI PROVINCE
FLAG (RF)

The flag of the Altai Province
of the Russian Federation was
adopted on June 29th, 2000. Yellow
wheat ear is placed in a blue vertical
stripe at the hoist, while complete
provincial arms (see vexiINFO50)
are situated in the centre of a red
field.

THE VEXILLOLOGICAL
OBJECTS IN SPORTS

The first part of new series de-
aling with the use of flags in various
sports and games is presented. It
describes those used in skying.

Translated by J. Martykán
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SY M B O LY  O B CE  B U D ISLA V

Obec Budislav se nachá zí ve vý chodní čá sti svitavského okresu. Její
historii je možno sledovat do první poloviny 13. století, v souvislosti
s Budislavem, synem Miroslava z Popova dolu. Poté se stala postupně
majetkem ně kolika zemanský ch rodů a na přelomu 14. a 15. století ji
vlastnil poličský  mě šťan pový šený  do šlechtického stavu –  Vavřinec
Toulovec z Třemošné. Pozdě ji se stala čá stí Litomyšlského panství, ve
kterém setrvala až do zrušení patrimoniá lní sprá vy v roce 1848. Dnes je

Budislav zná má  především jako vstupní brá na
do chrá ně ného krajinného území „Maštale“
(Toulovcovy a Mě stské maštale jsou pískovco-
vé skalní útvary, kam obyvatelé obce odvá dě li
koně  a dobytek v případě  nebezpečí).

Symboly obce jsou odvozeny jednak ze
zachovalého otisku razítka na Domovském listu
obce a ze znaku Vavřince Toulovce
z Třemošné. Autor symbolů, heraldik Miroslav
Pavlů, navrhl znak kombinující figury lva a
toulce se šípy a lukem. Pískovcové ská ly našly
své vyjá dření ve zlatém čtyřvrší, zelená  barva je
odvozena od borový ch lesů v okolí. Oficiá lní
popis znaku zní: „Zeleno-zlatě  čtyřmi pahrbky
sníženě  kosmo dě lený  š tít. Po pahrbcích vykra-
čující zlatý  lev s červenou zbrojí, dole kosmo
položený  zelený  toulec se dvě ma š ípy podložený
černý m lukem, tě tivou nahoru.“.

Z ná vrhu znaku je odvozen i prapor obce:
„Kosmo dě lený  list s vlajícím zelený m polem žer-
ďový n žlutý m polem. V zeleném poli žlutý  vykra-
čující lev s červený mi drápy a jazykem, ve žlutém
poli dva kosmé pruhy, zelený  na černém, každý  o
š ířce jedné desetiny délky listu. Dě lící čára mezi
pruhy vychází z poloviny žerďového okraje. Po-
mě r š ířky k délce listu je 2:3.“.

Symboly obce byly přijaty rozhodnutím č. 24
předsedy Poslanecké sně movny ze dne 27. ledna 1997. Obec vydala 7.12.1998 obecně  zá vaz-
nou vyhlá šku č. 04 o obecních symbolech a jejich užívá ní, ve které v člá nku 1 kromě  znaku a
praporu stanovuje barvy obce, kterými jsou žlutá , černá  a zelená . Přílohou vyhlá šky jsou i vyob-
razení symbolů, která  jsou v detailech odlišná  od slovního popisu.

Petr Exner
Prameny: Udě lovací listina čj. :223/97 SP ze dne 31. ledna 1997

Obecně  zá vazná  vyhlá ška č. 04 o obecních symbolech a jejich užívá ní schvá lená  obecním zastupi-
telstvem dne 19. listopadu 1998, která  nabyla účinnosti dnem 7.12.1998
Miroslav Pavlů: Zdůvodně ní ná vrhu znaku a praporu obce Budislav (o. Svitavy)
Domovský  list obce Budislav ze dne 3. ledna 1892 stvrzující tkalci Vá clavu Tichému domovské
prá vo v obci Budislav opatřený  razítkem obce.
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PR A PO R Y  SLO VE N SK ÝCH  M ÌST  A  O B CÍ (2)

Na rozdíl od obcí, které nemají mě stský  statut, mají mě sta prapory zakončené vlaštovčím
ocasem. Vě tšina z mě stský ch praporů je opě t –  podobně  jako u obcí nemajících statut mě sta –
tvořena vodorovnými pruhy. Jejich počet kolísá  od dvou do devíti. V ná sledující tabulce najdete
zá stupce všech osmi skupin.

Brezová  pod Bradlom
B-8-91

Liptovský Mikulá š
L-6-97

Bytč a
B-9-94

Ružomberok
R-6-91

Modra
M-6-91

Prešov
P-8-91

Stupava
S-20-91

Trstená
T-9-90

Hriň ová
H-6-96

Kremnica
K-6-91

Banská  Bystrica
S-2-91

Tvrdošín
T-12-91

V minulém díle (vexiINFO51) jsme se zmínili o heraldickém
rejstříku. Je to jednak skutečný  rejstřík, kam se zapisují jednotlivé
erby či vlajky, což zaručuje, že stejný  erb či vlajku nebude používat
více subjektů a také instituce –  Heraldický  register Slovenské re-
publiky –  jejíž agendu zabezpečuje Ministerstvo vnitra Slovenské
republiky, sekce veřejné sprá vy –  odbor archivnictví a spisové služby.
Účelem této instituce je vedení centrá lní evidence heraldický ch zna-
mení, především mě stský ch a obecních erbů a vlajek, symbolů stá tu,
stá tních a nestá tních institucí a také občanský ch symbolů.
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Pramen: Heraldický  register Slovenskej republiky, I. díl, Ministerstvo vnútra SR, Matica
Slovenská , Martin 2000

pečeť Heraldické ho registra
Slovenskej republiky
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VLA JK A  A LT A JSK ÉH O  K R A JE

Zá kon „O vlajce Altajského kraje“ byl přijat na zasedá ní
Krajového sově tu ná rodních poslanců Altajského kraje dne 29.
června 2000.

Podle tohoto zá kona je vlajka kraje tvořena červeným lis-
tem s modrým žerďovým pruhem. V modrém žerďovém pruhu
je umístě n žlutý  obilný  klas a ve středu červeného pole znak
kraje (popis a vyobrazení znaku viz vexiIN FO 50).

Altajský  kraj se po rozdě lení RF na regiony stal spolu
s dalšími osmi čá stmi Ruské federace součá stí Zá padosibiřské-
ho regionu. Vytvoření regionů je vý sledkem Putinovy iniciati-
vy na posílení centrá lní moci v Rusku a doposud nejsou legis-
lativně  upraveny.

ZÁPADOSIBIŘSKÝ REGION

Y/B                 */R

LEGENDA K MAPĚ

02 Altajská  republika
22 Altajský  kraj
42 Kemerovská  oblast
54 Novosibirská  oblast
55 Omská  oblast
70 Tomská  oblast
72 Tjumeňská  oblast
86 Chanty-mansijský  AO
89 Jamalo-Ně necký  AO
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Pramen: http://www.altairegion.ru
http://www.fccland.ru

VVEEXXIILLOOLLOOGGIICCKKÉÉ
OOBBJJEEKKTTYY  VVEE

SSPPOORRTTOOVVNNÍÍCCHH
DDIISSCCIIPPLLÍÍNNÁÁCCHH

(1)

LYŽOVÁNÍ
(1.č á st)

SLALOM
Trať lyžařské ho slalomu

je vyznačena brankami tvo-
řený mi dvě ma tyčemi. Tyče
mají modrou a červenou
barvu a  pro zvý razně ní tyčí
bý vají opatřeny praporky
stejné  barvy. Barvy branek
se musí střídat. Určení bar-
vy první branky určuje autor
trati.

OBŘ Í SLALOM
Bránu obřího slalomu

tvoří dvojice stejnobarev-
ný ch terčů z plátna. Terče
plní funkci praporků ve sla-
lomu. Musí bý t nejmé ně
0,75 m široké  a 0,5 m vyso-
ké . Každý  terč je napnut
mezi dvojice svisle zaraže-
ný ch slalomový ch tyčí té že
barvy. Dolní okraj terče je
vodorovný  a je ve vý ši 1 m
nad sně hem. Střídají se
červené  a modré  terče.

Modré  terče bý vají zvý -
razně ny úhlopříčný mi pruhy
smě rem dolů dovnitř brány.
Při špatné  viditelnosti se trať
vyznačuje smě rový mi pra-
porky; levý  okraj tratě  (ve
smě ru jízdy) červený mi,
pravý  okraj zelený mi pra-
porky. Autor trati volí, jakou
barvou branky bude trať
začínat.

Petr Exner

S TŘE DIS K O VE X ILOLOG ICK ÝCH INFOR M ACÍ
FLAG  DATA CE NTR E
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