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Podle zákona č. 2/2007 uveřejněného dne 18. ledna 

2007 byl změněn dosavadní státní emblém z roku 2002. 
Emblém obsahuje otevřenou knihu kukuřičný a rýžový 

klas, kalašnikov a luk. V horní části je hvězda zářící pěti pa-
prsky. Pod štítem je stuha s národním mottem „UNIDADE 
ACÇAO PROGRESSO“ a v opise je uveden oficiální název 
státu a jeho zkratka, vše v portugalštině. 

pex 
 
http://www.unotil.org/legal/RDTL-Law/RDTL-Laws-P/Law-2007-02.pdf 
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NEW ARMS OF THE EAST 
TIMOR 

In early 2007, the arms of the East 
Timor have been changed after five 
years. 

 REKOS - REGISTER OF 
COMMUNAL SYMBOLS 

A project of the communal symbols 
register was discussed in the Parliamen-
tary Sub-Committee for Heraldry and 
Vexillology in 2004 already. During the 
following two years, this register has 
been operated on the House of Depu-
ties´ server in the form of the data basis 
available. Three types of final users may 
exploit this register: the members and 
experts of the Sub-Committee can obtain 
through it data for their meetings and 
communicate with the proposed descrip-
tion of the symbols until they are appro-
ved; both professionals and laymen en-
joy access to a description and an il-
lustration of the approved arms and flags 
only. The third group consists of the mu-
nicipal officials who can apply for gran-
ting of symbols through the register by e-
mail and follow how the adoption proce-
eds. A system enables to find out sym-
bols by the name of community and/or 
by date of adoption and to show full text 
of the description or illustration of the 
arms and flag approved. 
TROUBLES OF CZECH FLAG 

IN PAKISTAN 
A curious confusion about in-

terchange of the "Czech" and "check" 
or chequered flag happened in Pa-
kistan during visit of the Czech prime 
minister. 

ALTERATION  
OF THE TURKEMINSTAN  

PRESIDENTIAL FLAG 
A name of the deceased President 

Saparmurat Turkmenbasi has been 
taken out from the emblem of the pre-
sidential flag introduced on 25.8.2003. 

HERALDIC CONVENTIONS 
USED ON COMMUNAL FLAGS  

Figure of an axe is dealt in this 
part of our series. 

Translated by JM 
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REKOS - REGISTR KOMUNÁLNÍCH SYMBOLŮ 

 
V průběhu 4. volebního období PS PČR předložil posl. Zbyněk Novotný, tehdejší 

místopředseda podvýboru pro heraldiku a vexilologii, návrh na zřízení registru znaků a vla-
jek měst a obcí. Dne 26. ledna 2005 Výbor pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pod-
pořil jeho návrh a pověřil jej projednáním této věci v komisi pro práci kanceláře a s vedoucím 
Kanceláře Poslanecké sněmovny ing. Petrem Kynštetrem (usnesení VVVKMT č. 221). 

Návrh požadoval následující funkčnost registru: 
• evidence komunálních znaků, praporů vlajek (blasonů včetně grafického ztvárnění) 

jednotlivých obcí nebo městských částí, případně doplněná o základní nebo historické 
informace o obci nebo městské části, 

• fulltextové vyhledávání v textu blazonu, 
• sledování procesu schvalování, 
• elektronická žádost na schválení o udělení znaku a praporu vlajky, 
• popis heraldických a vexilologických pravidel a možností rozdělení použití figur a pra-

videl jejich vyobrazování, 
• přístup k informacím o komunálních znacích a symbolech laické i odborné veřejnosti 

přes internet 
Aplikace dále musí splňovat standardy dle zákona 365/2000 Sb. O informačních 

systémech veřejné správy. 
Registr byl v průběhu následujících dvou let realizován ve formě databázové aplikace 

dostupné na serveru poslanecké sněmovny. Registr mohou používat tři skupiny uživatelů. Čle-
nové a experti Podvýboru pro heraldiku a vexilologii jeho pomocí získávají podklady 
pro své jednání, vkládají do něj návrhy na popis symbolů a interaktivně mohou s popisy pra-
covat. Odborná a laická veřejnost má přístup k popisům a vyobrazením schválených zna-
ků a vlajek. Zástupci obcí budou moci jeho prostřednictvím podat elektronickou žádost o 
udělení symbolů a mít možnost zjistit aktuální stav vyřizování žádostí. 

Od začátku 5. volebního období je systém funkční na adrese www.psp.cz/rekos. 
Vyhledávání v registru je prováděno prostřednictvím dotazovacího formuláře. 

Vyhledávat lze podle názvu obce či její příslušnosti k pověřené obci, okresu a kraji 
nebo fultextově v plných zněních popisu znaku či vlajky. Poslední možností je výběr ohrani-
čit daty rozhodnutí o udělení znaku či vlajky. V obou posledních případech je nutno zaškrt-

nout alespoň jedno z příslušných zaškrtávacích políček. Po vyhledání všech záznamů, kte-
ré vyhovují zadaným podmínkám, je seznam záznamů zobrazen a je možno vybrat vyobra-
zení a popis hledaného znaku a vlajky.   
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Obrázky ukazují příklad vyhledání symbolů obce Benešov nad Ploučnicí. Ve formuláři 
bylo zadáno pouze „benešov“ v poli Obec. Po kliknutí na tlačítko Vyhledat bylo nalezeno 
celkem 5 záznamů odpovídajících zadanému parametru. Již nyní je možno zjistit základní 
údaje o symbolech a po kliknutí na název obce v levém sloupci se objeví detailní informace  
o symbolech zvolené obce. 

Členové a experti podvýboru mají po zadání loginu a hesla možnost přístupu k dal-
ším interním informacím a v průběhu práce podvýboru nad žádostí obce vkládat své návrhy 
na popis, případně diskutovat formou diskuze nad tvořenými popisy symbolů. Tento způsob 
práce, který je možno provozovat z libovolného počítače v síti internet, urychluje a zkvalit-
ňuje proces přijímání obecních symbolů. 

Po naplnění databáze o vyobrazení znaků přijatých před zavedením této aplikace 
(vyobrazení dříve přijatých vlajek bylo převzato z Vexilologického lexikonu - Vlajky obcí 
ČR) se REKOS stane důležitým a kompletním zdrojem informací o komunální symbolice 
České republiky po roce 1990. 

Petr Exner 
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SEKERA 
Jeden z nejstarších ná-

strojů - sekera - získal v prů-
běhu času mnoho symbolic-
kých významů. Dvojitá sekera 
je symbolem minojské kultury 
ve starém Římě byla sekera 
odznakem konzulů. Sekera je 
atributem pohanského boha 
Peruna i apoštola Matouše. 
Sekera je i v cechovním znaku 
řezníků.  

Na vlajkách obcí symbo-
lizují dřevorubectví či vznik 
osad na zalesněném místě. 
Někdy jako mluvící znamení. 

Sekera je tvořena hlavou 
s okem, čepelí a ostřím. Jestli-
že je široká čepel protažena 
dolů k topůrku, kde tak vytváří 
bradu, nazývá se bradatice 
(obrázek vpravo), sekera se 
širokým ostřím se nazývá širo-
čina, teslice má ostří kolmé k 
topůrku a je i mnoho dalších 
specializovaných seker. 

Na vlajkách obcí se vy-
skytují kromě normálních se-
ker i širočiny, bradatice, seker-
ky hasičské, katovské a další.  

Barva sekery je obvykle 
bílá či modrá, topůrko obvykle 
žluté. 

 
Některá města a obce, 

která mají tuto figuru na 
vlajce: Babylon (DO), Jindři-
chov (PR), Kaňovice (FM), 
Mrsklesy (OL), Oldřichov v 
Hájích (LB), Proseč pod Ješ-
tědem (LB), Říčany (BO), Tři 
Sekery (CH), Všetaty (RA). 

 
Petr Exner 

„Nejen zeměpis asi není silnou stránkou Pákistánců, kteří 
před dvěma týdny chystali v Islámábádu uvítání českého premiéra 
Mirka Topolánka. Na transparenty totiž místo české vlajky 
(anglicky Czech flag) umístili šachovnicový prapor ze závodních 
okruhů, kterému se zkráceně říká check flag.“ 

pex 
 

http://zpravy.idnes.cz/excelenci-topolanka-vitali-v-pakistanu-vlajkou-z-
okruhu-pkv-/zahranicni.asp?c=A070519_120711_zajimavosti_jan 

19. května 2007  17:17 

TRABLE ČESKÉ VLAJKY V PÁKISTÁNU 

ZMĚNA NA  VLAJCE PREZIDENTA TURKMENISTÁNU 

Nový turkmenský prezident Gurbanguly Berdymuchamme-
dov podepsal nařízení o změně vzhledu prezidentské vlajky z 
roku 2003 (nařízení č. 3900 ze dne 25. 8. 2003). Změna se týká 
opisu na prezidentském emblému, kde původní opis TURKMЕ-
NISTANYŇ PRЕZIDЕNTI SAPARMURAT TURKMЕNBASI  byl nahra-
zen pouze slovy TURKMЕNISTANYŇ PRЕZIDЕNTI. 
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Zdroje: 
http://www.turkmenistan.gov.tm/countri/c&symbol.html 
http://www.turkmenistan.gov.tm/countri/zakon/zakon-16.html 
http://www.turkmenistan.gov.tm/politika/hronika/130307.html 


