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R S V H  A IN TER N ET

Kdo není na internetu, jakoby neexistoval. Toto rč ení
lze nyní již chápat témě ř doslovně . Také Ruské středisko
vexilologie a heraldiky má  své oficiá lní internetové stránky.
Nachází se na adrese http://www.vexillographia.narod.ru a
jejich autorem je Viktor A. Lomancov.

Stránky prozatím obsahují materiá ly tý kající se vlajek
v Ruské federaci, Ukrajině , Kazachstánu, Bě lorusku,
Moldavsku, Arménii a Gruzii. Stránky jsou psány rusky a
ně které mají anglickou mutaci. Nejobsáhlejší jsou pochopitelně
stránky vě nované vlajkám na území Ruska od dob carského
impéria do souč asnosti.

Sesterská  stránka vě novaná  znakům Ruska má  adresu
http://www.heraldicum.narod.ru. Jejím autorem je také Viktor
A. Lomancov.

Kromě  tě chto www-stránek je na ruském internetu také
konference, která  je obdobou FOTW (Flags of the World) a
zabý vá  se vlajkami a znaky svě ta a Ruska a také politickou
historií a rozvojem administrativně -teritoriá lního rozdě lení.
Adresa konference je http://takl.mail.ru/forum/talk.ru.flagi a
jejím moderá torem je Michail V. Revnivcev.
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IN THIS ISSUE
RSVH AND INTERNET

Russian Centre of
Vexillology and Heraldry is repre-
sented on Internet with their official
WEB-pages "Vexillographia". Author
of this site - Victor Lomantsov -
publishes flags of Russia and other
countries of former USSR. Internet-
pages with coats of arms of Russian
Federation were published last
month. Russian vexillologists have
their Internet-conference, moderated
by M.V.Revnivtsev.

BARNAUL
First article from a cycle of

articles about the main towns of
russian regions is devoted to Barnaul,
main town of Altay territory ("kray")
The flag of Barnaul is light-blue field
with ratio 2:3. There are Barnaul coat
of arms in the centre of the flag (height
of coat of arms equal to 1/3 of flag-
height). Blue colour symbolizes river
Ob, beauty, peaceful disposition and
greatness of the town. Coat of arms:
"Azure, on a ground argent a blast-
furnace smoking between two stylised
heaps of ore, all proper. Chief vert
charged with argent horse courant of
the second".
SYMBOLS OF MOSCOW‘S

TERRITORIAL UNITIES
The prologue of article

about symbols of Moscow´s
territorial unities describes their
organization and divisions.
SYMBOLS OF TAZOVSKY

MUNICIPALITY
Tazovsky municipality in

Yamal-Nenetsky autonomous
district have flag and coat of arms.
Main element of district‘s symbols
is a silver (white) reindeer.
RCVH WILL BE MEMBER

OF FIAV
Being in Prague

President of the FIAV Michel
Lupant have approved the future
membership of RCVH in
International Federation of
Vexillological Associations (FIAV).
He promised his support and help
in acceptance RCVH to FIAV.

V.Lomantsov
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B AR N AU L  (AL TAJ S K Ý K R AJ )
V L A JKY A  Z N A KY A D M IN IS T R A T IV N ÍCH  CEN T ER  S UBJEKT Ù R U S KÉ FED ER A CE (1)

Mě sto Barnaul je administrativním střediskem Altajského kraje. Ves Barnaul založil
v roce 1730 na řece Ob Akinfij Nikitič  Dě midov (*1678 +1745, založil Zmejinogorské doly a
položil základy rudného průmyslu na Altaji). Na mě sto byl Barnaul pový šen v roce 1771 a
roku 1828 se stal okružním mě stem Barnaulského okruhu západosibiřské Tomské gubernie.

V kvě tnu 1917 barnaulský , bijský  a zmejinogorský  újezd
vytvořily Altajskou gubernii a Barnaul se stal jejím střediskem.
V letech 1925 až 1937 patřil do Sibiřského a pozdě ji
Západosibiřského kraje.  Dne 28. zá ří 1937 vznikl Altajský  kraj
(do kterého byla zač leně na i Ojrotská  AO) se sídlem
v Barnaulu. Po rozpadu Sově tského svazu se Altajský  kraj stal
subjektem Ruské federace.

Znak mě sta Barnaul vychází z jeho historického znaku
přijatého 8(20). kvě tna 1846. Popis historického znaku zní:
„Štít rozdě len na dvě  č ásti; v horní, menší na zeleném poli znak
Tomska (stříbrný  bě žící kůň ) a v dolním modrém poli dý mající
vysoká  pec provázená  haldami“. Jeho souč asné provedení se liší
pouze vý tvarný m provedením.

 Dne 16. listopadu 1995 přijala Barnaulská  mě stská  Duma (zastupitelstvo) ústavu
mě sta, v jejímž šestém č lánku je popsán znak, který  je shodný  s historický m znakem mě sta.

Dne 25. srpna 1998 přijala Barnaulská
mě stská  Duma (zastupitelstvo) rozhodnutí č . 295
„O vlajce mě sta Barnaulu“, jehož přílohou č . 1 je
usnesení o vlajce mě sta a přílohou č íslo 2
barevné vyobrazení vlajky.

V bodě  2 usnesení je vlajka popsána jako
svě tlemodrý  list s pomě rem stran 2:3, v jehož
středu je umístě n znak mě sta vysoký  třetinu
šířky listu. Modrá  barva symbolizuje řeku Ob, na
které mě sto leží a také krá su, mírnost a
vznešenost.

Horní č ást znaku je zelená  se stříbrný m
bě žícím koně m a spodní modrá  se
stříbrnou historickou vysokou pecí se stříbrný m
kouřem provázenou šedý mi haldami na
svě tlešedé půdě .

Vyobrazení vlajky v příloze č .2 však
usnesení neodpovídá  popisu v příloze 1. List
nemá  pomě r stran 2:3, ale okolo 3:5 a vý ška
znaku je asi polovina šířky listu.

Petr Exner, Michail V. Revnivcev

Ottův slovník nauč ný , III. díl, str. 339, heslo Barnaul
Ottův slovník nauč ný , VII. díl, str. 276, heslo Demidov, Akinfij Nikitič
Ú stava mě sta Barnaul ze dne 16. listopadu 1995
Решение №  295 Барнаульской городской думы от 25.08.98
Положение о флаге города Барнаула (Приложение 1 к решению  №  295 Барнаульской городской

думы от 25.08.98).
Ú stava mě sta Barnaul a usnesení o vlajce mě sta byly laskavě  poskytnuty vedoucí úřadu Barnaulské

mě stské Dumy V. G. Ljakisevou v dopise ze dne 23. dubna 2002 №  089-д.
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S YM B O L Y M O S K EVS K ÝCH  ADM IN IS TR ATIVN ÍCH  OK R U H Ù

Hlavní mě sto Ruské federace (RF) Moskva je samostatný m subjektem Ruské
federace, mě stem federá lního vý znamu (č l. 65 ústavy RF). Jejím zákonodá rný m orgánem je

Moskevská  mě stská  duma. V č ele administrace mě sta stojí
primá tor (мэ р ) a jeho vý konné orgány. V roce 1991 byla
na základě  nařízení primá tora (№ 47-RM z 10.7.1991)
reorganizována místní samospráva a vytvořeny nové
teritoriá lní jednotky - administrativní okruhy skládající se
z rajó nů, v letech 1991-1995 nazý vaný ch municipá lní
okruhy. Hranice administrativních okruhů a rajó nů byly
stanoveny Zákonem mě sta Moskvy №  13-47 „O územním
č leně ní mě sta Moskvy“ ze dne 5.7.1995. Tato struktura je
zachována i v moskevské ústavě  z 28.6.1995. Moskva se
nyní dě lí na 10 administrativních okruhů v č ele s prefektem
a více jak 125 rajó nů. Jejich názvy jsou s vý jimkou
Centrá lního administrativního okruhu a Zelenogradského
administrativního okruhu odvozeny od svě tový ch stran.

 Podle zákonů RF orgány místní samosprávy nejsou
souč ástí stá tní správy a nemají tak právo používat stá tní znak RF. Od devadesá tý ch let
vznikaly proto živelně  symboly jednotlivý ch rajó nů, jejichž vzhled neodpovídal heraldický m
pravidlům. Proto byla v Moskvě  ustavena Moskevská  heroldie spadající pod primá tora, která
zajišťuje jednotnou politiku v oblasti místní symboliky. V souč asnosti se Komise pro
moskevskou mě stskou symboliku při vládě  mě sta Moskvy řídí zákonem „O moskevské
mě stské symbolice“ ze dne 20.1.1999.

Podle tohoto zákona se znaky rajó nů a administrativních okruhů nenazý vají erby, ale
„erbové emblémy“. Erb existuje pouze jeden – znak Moskvy. Pro erbové emblémy byl
vytvořen speciá lní tvar štítu – moskevský  štít, který  se od bě žného tvaru liší zašpič atě lý m
vý řezem v horním okraji a ová lný mi vý řezy v boč ních stranách štítu. Tento tvar je odvozen
z podoby stínky na kremelské zdi (tzv. „merlon“). Erbové emblémy jsou vždy doplně ny
stuhou s názvem územní jednotky. V ně který ch případech je zá roveň  s nimi zavedena i
odpovídající vlajka. Erbové emblémy a vlajky administrativních okruhů udě luje primá tor
Moskvy, rajó nům udě luje symboly prefekt patřič ného administrativního okruhu. V návrhu
zákona mě sta Moskvy „O organizaci místní samosprávy v Moskvě “ se předpokládá  přechod
k municipalitám, které budou samosprávné a budou mít právo na své symboly.

ADMINISTRATIVNÍ DĚ LENÍ MOSKVY
NÁ ZEV ZKRATKA POČ ET RAJÓ NŮ
Severní administrativní okruh SAO 16
Severový chodní administrativní okruh SVAO 17
Severozápadní administrativní okruh SZAO 8
Centrá lní administrativní okruh CAO 10
Západní administrativní okruh ZAO 13
Vý chodní administrativní okruh VAO 16
Jižní administrativní okruh JAO 16
Jihový chodní administrativní okruh JVAO 12
Jihozápadní administrativní okruh JZAO 12
Zelenogradský  administrativní okruh ZGAO 5

Viktor A. Lomancov
Г ЕРБО В ІЬД Ъ , №  27 (1 9́8)
http://www.mos.ru/okr.htm
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S YM B O L Y TAZOVS K É  M U N ICIP AL ITY

Ú zemí Tazovské municipality Jamalo-Ně neckého
autonomního okruhu se rozkládá  za severním polárním
kruhem na Gydanském polostrově  vý chodně  od ústí řeky Ob
do Karského moře a svý mi 174 000 km č tv. témě ř
dvounásobně  převyšuje rozlohu Č eské republiky. Na jejím
území však žije v pouhý ch pě ti osadách 16 300 obyvatel,
z nichž 6 200 ve mě stě  Tazovskij ležícím na řece Taz. Ta má
v domorodém jazyce název Tasu-Yam-yaha (Velká  žlutá
řeka).  První obchodní středisko zde vzniklo již v 16. století,
ale pozdě ji zaniklo. V 18. století byla zkoumána možnost
plavby v této oblasti, ale teprve v roce 1883 zde byla založena
faktorie Halmer-Sede, což v místním jazyce znamená  „hroby
na kopci“. V prosinci 1930 byl vytvořen Jamalo-Ně necký  AO
a v jeho rámci Tazovský  rajó n se střediskem v Halmer-Sede
(od roku 1949 Tazovskij). V roce 1997 byla přijata ústava
municipality a rajó n má  také své symboly.

Ú středním motivem symbolů je stříbrná  (bílá) figura
soba (Rangifer tarandus). Na modrém štítu stojí na stříbrném
zasně ženém pahorku na pozadí č erveného slunce se zlatý m
lemováním a paprsky (ve svislém  je stříbrný  vlnitý  pruh
symbolizující řeku Ob) doprovázen dvěma stříbrný mi
sibiřský mi jesetery (Acipenser stenorhynchus var. Baeri)
v kruhu v modrém poli, oddě leném stříbrný m vlnitý m pruhem.
Na modro-č erveno-modré vlajce ji doplň uje bílý  ornament u
žerdi. Znak i vlajka jsou doprovázeny č ervenou stuhou s bílý m
nápisem Т А С У ´ Я В А ´´. Symboly byly přijaty dne 16. 6. 1998
usnesením zastupitelstva č . 54 a zaneseny do Stá tního
heraldického rejstříku RF pod č ísly 293 a 294.

Michail V. Revnivcev
http://fakttv.ru/region/power
telefonická  informace Jekateriny Grigorijevny Solomantinové,
zástupkyně  představitele Tazovské municipality, ze dne 4.11.2002

B UDE R U S K É  S TØ EDIS K O
VEXIL OL OGIE A H ER ALDIKY

ÈL E N EM  FIAV?

Meziná rodní federace
vexilologický ch společ ností
(FIAV) sdružuje mnoho
vexilologický ch společ ností
z celého svě ta. Ruská
federace však svého zástupce
ve FIAV dosud nemá . To se
však může brzo změ nit.

Dne 17. srpna 2002
navštívil Prahu v rámci své
cesty po střední Evropě
president FIAV pan Michel
Lupant.

Michel Lupant
president FIAV

V rámci jednání
s představiteli Vexilologic-
kého klubu vyslovil nadě ji, že
do poloviny ledna zašlou ruští
kolegové přihlášku a na
příštím meziná rodním vexilo-
logickém kongresu ve
Stockholmu bude RSVH
přijato za řádného č lena
FIAV. V tomto úsilí bude
ruské vexilology všemožně
podporovat a s radostí je ve
FIAV přivítá .
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Ve spolupr á ci se S třediskem vexilologických informací připravilo
In cooperation w ith Flag Data Centre prepared by

R US K É  S TŘE DIS K O VE X ILOLOG IE  A HE R ALDIK Y
R US S IAN CE NTR E  FOR  VE X ILLOLOG Y  AND HE R ALDR Y

M ichail Vladimírovič R evnivcev
p/s 90, 413116 E ngels-16
Saratovskaja oblast R usko

— ––––––––––––— — — — — — — — –––––––
e-mail: revnivtsev@engelsmo.san.ru

w ebsite: v e xillogra p h ia .n a rod.ru


