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S Y M B OLY K R A JÙ È R  ( V III)

UDĚ LEN DALŠÍ KRAJSKÝ  SYMBOL

Rozhodnutím č. 104 ze dne 9. dubna 2002 udělil předse-
da Poslanecké sněmovny Václav Klaus Ú steckému kraji
znak a prapor. Slavnostní předání proběhlo v místnosti stát-
ních aktů  Poslanecké sněmovny Parlamentu Č eské republiky
dne 14. května 2002

MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJ

Zastupitelstvo Moravskoslez-
ského kraje na svém jednání dne
28. 3. 2002 schválilo návrh na
symboly kraje. Od pů vodního ná-
vrhu se liší ve čtvrtém poli, kam
autor Jan Tejkal umístil symboly
Opavska a Těšínska.

JIHOMORAVSKÝ  KRAJ

Podvýbor pro heraldiku a
vexilologii na svém zasedání dne 27. března 2002 nedoporu-
čil znak ani prapor (obrázek viz vexiIN FO 60 ) Jihomorav-
ského kraje k udělení, neboť nevyhovují usnesení VVVKMT
č. 198/200 ze dne 8.12.2000 o vzhledu krajských symbolů .
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EM B LÉM  PHV

Č len podvýboru pro heraldiku a
vexilologii, akademický sochař Mi-
chal Vitanovský z Prahy, vytvořil
emblém podvýboru. Je tvořen čes-
kým lvem, držícím v pravé přední
tlapě prapor a v levé štít, obojí
prázdné, jako symbol nikdy nekon-
čícího heroldského ú silí.
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IN THIS ISSUE
THE REGIONAL SYMBOLS

(VIII)
The representatives of the Region

of Ú stí received the decrees introducing
its new symbols on 14 May 2002. The
representatives of the Moravian-Silesian
Region approved of the proposed sym-
bols of the region on 28 March 2002.
The proposed symbols of the Region of
South Moravia were refused by the
Subcommittee for Heraldry and Vexillol-
ogy as they did not comply with the
criteria of the Committee for the appear-
ance of regional symbols.

EMBLEM OF THE
SUBCOMMITTEE FOR

HERALDRY AND
VEXILLOLOGY

The emblem of the committee
was designed by its member Michal
Vitanovský. The empty shield and
banner symbolize the never-ending
efforts of heralds.

FIRST PROPOSALS FOR
REGIONAL SYMBOLS IN

SLOVAKIA (cont.)
The paper presents seven princi-

ples for the design of regional symbols in
Slovakia and Prof. Jozef Novák’s de-
signs made according to them.

SYMBOLS OF THE TOWN
OF TRNAVA

On 23 April 2002, the City
Council approved of the statutes of
the town, which describe the sym-
bols of the town. They are based on
a wheel with six spikes and the head
of Pantocrator on the background of
the Byzantine cross, the Greek
letters alpha and omega, a star and
a crescent and the letters r and t.

MATHEUS’S KINGDOM
In western Slovakia, Matheus’s

Kingdom, similarly as the Wallachian
Kingdom formed in Moravia a couple of
years ago, was established to support
tourism.

HERALDIC
CONVENTIONS USED ON

COMMUNAL FLAGS (2)
The second part of the series

concerns the grindstone (a round mill-
stone with a hole in the middle), the rynd
(a piece of iron connecting the grind-
stone with the driving shaft), and the bit
(an instrument similar to a chisel for
hewing millstones).

translated B. Má nek
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P R V N Í N Á V R HY  N A  S Y M B OLY SLO V EN S K Ý CH K R A JÙ
(2. pokračování)

V první části tohoto článku (viz vexiINFO60) byla zmínka o návrhu zásad pro vytváření
symbolů  vyšších ú zemních celků  (VÚ C). Vraťme se nyní k těmto sedmi zásadám, které ve
stručnosti zní: jsou to Å novotvary, Ç nevycházející ze znaků  bývalých žup či sídelních měst,
É každý VÚ C bude mít pouze jeden symbol Ñ přírodního charakteru typický pro region,
Ö musí zapadat do systému slovenské heraldiky, Ü musí se výrazně odlišovat od stávajících
znaků  měst a obcí a á použít barev ze znaku sídelního města VÚ C, vyjadřujíc tak vzájemnou
vazbu mezi regionem a jeho sídelním městem.

Podle těchto zásad navrhli prof. Jozef Novák spolu výtvarníkem Ladislavem Č isárikem ml.
soubor znaků  pro VÚ C který předložili k posouzení heraldické komisi ministerstva vnitra. Jako
odlišující prvek od obecních znaků  zvolili stříbrný lem štítu, který je graficky neutrální a nepo-
tlačuje figuru znaku.

Bratislavský Nitranský Trenčínský Košický

Banskobystrický Žilinský Prešovský Trnavský

Bratislavský region, největší vinohradnickou oblast Slovenska, symbolizuje vinný hrozen,
Nitranský tři Svatoplukovy pruty doplněné lipovými lístky, aby nepřípomínaly italské fasces,
Trenčínský větévka Javoru odkazující na pohoří Javorina, Košický tři rů že, atribut sv. Anežky –
patronky sídelního města, Banskobystrický tři duby, Žilinský větvičkou jehličnanu v podobě
připomínající dvouramenný kříž, Prešovský tři smrky a Trnavský tři klasy uspořádané do kruhu,
odkazujícího na kolo ve znaku sídelního města.

Petr Exner

Prameny: Prof. Josef Novák: Prvý návrh na erby VÚ C, Obecné noviny 4.12.2001, s.17
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S Y M B OLY M ÌS TA  TR N A V A  ( SLO V EN S K O )

Dne 23. dubna 2002 schválilo zastupitelstvo města Trnavy statut města, jehož součástí jsou i
články týkající se symbolů  města. V preambuli statutu se zastupitelé odvolávají na výsady svobod-
ného královského města udělené roku 1238 uherským králem Bélou IV., Ú stavu Slovenské republi-
ky a zákon 369/1990 Zb., o obecnom zriadení.

Nejstarší pečeť Trnavy je doložena z počátku 14. století otiskem ve vikariátním archivu v Ostři-
homi. Je na ní kolo se šesti špicemi s hlavou Krista s křížovým nimbem ve středu a opisy S.M.
CIVIVM DE ZUMBOTHEL CVM ROTA FORTUNAE a ET DEVS IN ROTA, dále písmeny alfa
a omega, hvězdou, pů lměsícem a váhami mezi špicemi. Šest špic připomíná písmena řecká písmena
I (iota) a X (chí) z monogramu Ježíše Krista (Iesos Christos). Později se používají i jednodušší vari-
anty pečeti – jen s hlavou Krista a nakonec samotné kolo se šesti špicemi. Nejjednodušší varianta se
stala začátkem XV. stol. podkladem pro znak města, jehož popis zní: „V modrém štítě  zlaté  kolo se
šesti špicemi.“.

Historická trnavská vlajka byla tvořena dvěma podélnými pruhy, žlutým a modrým. Protože ta-
kových vlajek bylo na Slovensku více, doporučila Heraldická komise, aby se při zachování měst-
ských barev dělila křížem – symbolem vycházejícím ze znaku města. Tak byla vlajka zapsána do
Heraldického registru pod číslem T-8/91 (ve statutu je uvedeno T-8/90). Vlajka je tvořena žlutým
karé nad čtvercovým modrým polem a dvěmi vodorovnými pruhy, modrým a žlutým. Vlajka o po-
měru délky k šířce 2:3 má tvar vlaštovčího ocasu se zástřihem třetinové délky.

Podle výše zmíněného statutu má město nyní tyto symboly: znak, vlajku, pečeť a dále standartu
primátora, střední a velký znak.

znak vlajka peč eť stand. primátora střední znak velký znak

Znakem města je zlaté kolo se šesti špicemi na modrém štítě. Poměr šířky k výšce pozdně gotického
štítu znaku je 7:8. Vlajka města má obdélníkový tvar s poměrem šířky k výšce 2:3. Vlajka je zakončena
zástřihem sahajícím do třetiny délky vlajky. Tvoří ji dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý. Na listu je
umístěno žluté kolo se šesti špicemi s modrou kresbou a výplní se středem stejně vzdáleným od horního,
dolního a žerďového okraje a prů měru rovném jedné polovině šířky listu. Jedná se o první slovenskou
obecní vlajku, na níž je obecná figura a stane se precedensem, bude-li zapsána do heraldického registru.

Pečeť města je tvořena symbolem z velkého znaku o prů měru 24 mm s opisem PEČ AŤ
MESTA TRNAVA. Celkový prů měr pečeti je 40 mm. Standarta primátora je modrá se žlutým ko-
lem se šesti špicemi o prů měru dvou třetin délky a je olemována lemem v barvách města. Má obdél-
níkový tvar o poměru šířky k délce 9:8. Střední znak tvoří zlaté kolo se šesti špicemi na modrém
štítě s hlavou Pantokratora na pozadí byzantského kříže ve středu. Velký znak má oproti střednímu
navíc v horních výsečích kola písmena alfa a omega, ve středních pů lměsíc a slunce a v dolních
písmena „r“ a „t“. Nad štítem je umístěna koruna.

Statut města má charakter všeobecně závazného nařízení a vstupuje v platnost 1. 7. 2002.
Petr Exner

P.Kartous, J.Novák, L.Vrteľ: Erby a vlajky miest v Slovenskej republike, Vydavateľstvo Obzor, Ministerstvo vnú tra SR 1991
Verejná správa, 5/1992
Ladislav Vrteľ: Osem storočí slovenskej heraldiky, Matica slovenská 1999
Peter Kartous, Ladislav Vrteľ: Heraldický register Slovenskej republiky I, Ministerstvo vnú tra SR Matica slovenská 1999
obrázky: Š tatú t města Trnava, http://www.trnava.sk/samosprava.php3?id=statut
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M A TÚ�O V O K R Á LO V S TV Í

Podobně jako vzniklo před několika lety na podporu turis-
tického ruchu na Moravě Valašské království, vzniklo na zá-
padním Slovensku Matú šovo kráľovstvo.

Bylo vyhlášeno 21. června
roku 2001, 680 let po smrti
Matú ša Č áka Trenčianského.
Království se dělí na devět dr-
žav a padesát tři panství. Nej-
vyšším orgánem království je
správce, Jemu je podřízený
Taverník a rada palatínů . Po-
dobně jako Valašské království
vydává i Matú šovo kráľovstvo

své pasy, má svů j erb a vlajku.
Erbem království je svět-

lemodrý štít s realistickým
vyobrazením stříbrného hradu
s červenými střechami na
zeleném pahorku. Zpoza hra-
du vychází zlaté slunce
s černou siluetou letícího ptá-
ka. Za hradem je vyobrazena
modrá stuha s bílým nápisem
„Matú šovo kráľovstvo“.

Vlajka je tvořena třemi
svislými pruhy (1:2:1), bílo-
červeně šachovaným (4x11),

bílým s emblémem království a červeno-bíle šachovaným
(4x11). Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.

Erb a vlajka se
používají při slav-
nostních příležitos-
tech a jsou jimi ozna-
čené nejvýznamnější
královské objekty.
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www.matusovo-kralovstvo.sk/index.htm

Ž ERNOV, KYPŘ ICE,
OŠKRT

Ž ernov je figura, která
představuje kruhový mlýnský
kamen s otvorem uprostřed a
se zapuš těnou kypř icí –
mlýnským železem. Mlýnský
kamen (běhoun) je ve středu
provrtán otvorem s několika
výřezy do kterých je zapuš tě-
na kypř ice a přenáš í tak otá-
č ení hř ídele.

Ž ernov s černou kypřicí

Jiná  podoba kypřice

Oš krt je ocelový nástroj
používaný k opracovávání
mlýnských kamenů. Je po-
dobný sekáč i s několika hra-
nami, který je nasazen na
topůrko.

Petr Exner

Ně která  mě sta a obce, kte-
rá  mají tyto figury na praporu:
Malé Ž ernoseky (LT), Kozmice
(OP), Uhř ič ice (PR), Choltice (PA),
Ž ernovník (BL)
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