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SUB-COMMITTEE FOR HE-
RALDRY AND VEXILLOLOGY 

IN 2007 
In the last year, this Parliamentary 

body convened three times in order to 
consult contents of four decrees of the 
Speaker of the House of Deputies. 
Altogether, 257 communal arms and 
288 communal flags were granted to 
290 communities of the Czech 
Republic. 

THE ARMS AND FLAG 
OF NOVGOROD REGION (RF) 

“The Flag of the Novgorod Region 
Act” was passed on 19.12.2007. New 
symbol of this region consists of three 
vertical stripes (B,W,R) charged with 
the regional arms in the centre of a 
medium stripe, a width of which 
corresponds to the half of the flag’s 
length. 

NEW MEMBERS OF 
UNPO IN 2007 – The 1st part. 
In February 2007, six new 

members were admitted to the 
Unrepresented Nations and Peoples 
Organization by its presidium. The first 
part of the relevant article deals 
organizations representing the Hmong 
nationality living in Laos (Federated 
State of Chao Fa); whilst Inner 
Mongolia is represented by the 
People’s Party of Inner Mongolia. 
People of Iranian Kurdistan delegated 
the Democratic Party of Iranian 
Kurdistan to the UNPO.  

THE EU FLAG AND 
A NEW LISBON AGREEMENT 

ON EUROPEAN UNION 
The article is concerned in a 

s i tua t ion  a f te r  the  European 
Constitutional Agreement was refused 
few years ago and on impact of such a 
rejection upon the European symbols. 

HERALDIC CONVENTIONS 
USED ON COMMUNAL FLAGS  
Figures of a “wolf-angel” and 

“hříč” (a triple hook used for bleeding 
the horses) are dealt in this part of our 
series. 

Translated by JM 

V roce 2007 se Podvýbor pro heraldiku a vexilologii PS PČR 
sešel na třech zasedáních, ve kterých posoudil a doporučil k udě-
lení nové znaky a vlajky měst, městysů, obcí a městských částí. 

Během roku byla vydána čtyři rozhodnutí předsedy Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České republiky (č.15 ze dne 19. ledna 
2007, č. 20 ze dne 29. května 2007, č. 258 ze dne 9 října 2007 a 

č. 28 ze dne 30. listopadu 
2007).  Došlo k tomu pro-
to, že rozhodnutí předsedy 
PS PČR č. 15/2007 ze dne 
19. ledna 2007 se vztaho-
valo k symbolům projedna-
ným v podvýboru na jeho 
posledním zasedání  před-
chozího roku dne 13. pro-
since 2006.  
Ve zmíněných čtyřech roz-
hodnutích bylo celkem 
uděleno 257 znaků a 288 
vlajek celkem 290 obcím. 
Z celkového počtu 288 vla-
jek jich bylo dvacet dva 

uděleno městům a další dvě městské části Brno-Bohunice 
(změna vlajky na žádost městské části z důvodu podobnosti vlaj-
ky se státní vlajkou Maďarska) a městskému obvodu Ústí nad La-
bem-Severní Terasa.   

 pex 
 

Brno-Bohunice                              Ústí nad Labem-Severní Terasa 
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ZNAK A VLAJKA NOVGORODSKÉ OBLASTI (RF) 

 
Historie Novgorodské oblasti sahá do 12. století, 

kdy se na severu Ruska rozkládala Novgorodská feu-
dální republika. V 15. století vojska Ivana III. dobyla 
Novgorod a tehdejší Bojarská republika se stala sou-
částí Moskevského státu. V Tiltuláři z roku 1672 již 
nalézáme tradiční novgorodskou symboliku. Novgo-
rodská gubernie byla ustavena v roce 1727 a trvala 
až do roku 1927. Funkci jejího znaku zastával znak 
města Novgorod z 16. srpna 1781. Ve druhé polovině 
19. století se neoficiálně používal znak doplněný o 
symboly gubernských znaků - koruna a dubový věnec 
s andrejevskou stuhou. 

Novgorodská oblast byla ustavena 5. července 
1944. Dne 27. září 1995 přijala Duma novgorodské 
oblasti zákon o znaku oblasti č. 22-OZ, který byl po-
depsán 9. října 1995. Znakem oblasti je historický 
znak Novgorodské gubernie v podobě stříbrného ští-
tu ozdobeného carskou korunou a zlatými dubovými 
ratolestmi převázanými modrou andrejevskou stuhou. 
Ve štítě dva černí medvědi přidržují zlaté křeslo s čer-
venou poduškou na podstavci ozdobené žezlem, kří-
žem a trojitým svícnem s červenými svícemi. V mod-
ré patě štítu plavou dvě stříbrné ryby proti sobě. 

Zákon o znaku oblasti byl dvakrát změněn 
(1997 a 2003), ale ani jedna změna se netýkala 
vzhledu znaku. 

Na podzim 2002 byl sice vypsán konkurz na 
vlajku oblasti, ale teprve v lednu 2007 byla vytvořena 
pod předsednictvím předsedy oblastní dumy A. A. 
Bojceva pracovní skupina pro přípravu vlajky oblasti. 
Do 1. července měla skupina za úkol předložit návrh 
na vlajku a dokumenty o znaku Heraldické radě při 
prezidentovi RF. 

Dne 19. prosince 2007 byl přijat zákon o vlajce 
Novgorodské oblasti. Vlajku tvoří tři svislé pruhy mod-
rý, bílý a červený. Ve středu bílého pruhu širokého 
polovinu délky listu je štít ze znaku oblasti.  

Modrá barva symbolizuje věrnost, spravedlivost 
a stálost, je barvou jezer a řek novgorodské země. 
Bílá představuje směřování k míru, prosperitě a štěs-
tí, je i barvou chrámů a klášterů. Červená symbolizu-
je hrdinskou minulost, chrabrost a krásu. 

Petr Exner 
 
http://www.velikiynovgorod.ru/news/20-12-2007.htm?15301 
http://geraldika.ru/print/19893 
http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/novgorod.htm 
http://www.vexillographia.ru/russia/subjects/novgorod.htm 
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Ve dnech 1. až 3. února 2007 přijalo předsednictvo Organizace nezastoupených ná-

rodů a národností (Unrepresented Nations and Peoples Organization, UNPO) šest nových 
členů. Předcházející dva noví členové byli přijati v roce 2005 (viz vexi.INFO/80). 

 

FEDERATIVNÍ STÁT CHAOFA  
 
Organizace zastupující 300 000 Hmon-

gů žijících v Laosu je Federativní stát Chao-
Fa. Ústava byla přijata v červenci 1998. Hnu-
tí ChaoFa (Páni nebes) vzniklo 
v sedmdesátých letech 20. století. Vlajku 
hnutí tvoří červený list se šesticípou hvězdou 
(symbolizuje nebesa, slunce) a kruhem 
(symbolizuje zemi a Měsíc) a v rozích a cí-
pech je symbol bohů, vše žluté. 

http://forums.hmoob.com/showthread.php?t=5762 
 

VNITŘNÍ MONGOLSKO 
 
Vnitřní Mongolsko reprezentuje Lidová strana Vnitřního Mongolska, založená 

v roce 1997 v Princetonu (NJ) jako reakce na 
útlak Mongolů čínskou vládou. Během druhé 
světové války bylo území obsazeno Japonci, 
po jeho osvobození spojenými sovětsko-
mongolskými vojsky, navzdory požadavků na 
samostatnost, byla správa oblasti Sovětským 
svazem předána Číně, která zde v roce 1947 
zřídila loutkovou autonomní provincii, nyní 
Autonomní oblast Vnitřní Mongolsko. 
V oblasti o rozloze 1,8 miliónů čtverečních 
kilometrů žije 4 milióny Mongolů a 20 miliónů Číňanů. Vlajku tvoří modrý list se 
symbolem sojomba v barvách červené, žluté a bílé. 

 

ÍRÁNSKÝ KURDISTÁN 
 
Íránský Kurdistán zastupuje v UNPO 

Demokratická strana Íránského Kurdistánu 
založená v Íránu v roce 1945. Přes pět milió-
nů íránských Kurdů obývá příhraniční území 
s Irákem a Tureckem. V roce 1946 byla na 
kurdském území vytvořená Republika Mahá-
bád, která byla po necelém roce potlačena 
Íránem. Íránští Kurdové používají obvyklou 
kurdskou vlajku tvořenou třemi vodorovnými 
pruhy, červeným, bílým a zeleným se žlutým 
sluncem ve středu listu. 

Petr Exner 
 

http://www.unpo.org/article.php?id=6263 

NOVÍ ČLENOVÉ UNPO (2007) - 1.ČÁST 
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VLČÍ UDICE 
Vlčí udice je středověký 

nástroj na chytání zvěře. Skládá 
se ze dvou částí - kotvy a dvojhá-
ku (v podobě písmene Z)
spojených řetězem. Pomocí kotvy 
se udice zavěšovala do vidlice 
větví a na řetězu visel dvojhák 
dlouhý asi 10 centimetrů zabod-
nutý do kusu masa coby návna-
dy. 

Jako obecná figura je ně-
kdy používána 
v podobě kotvy, 
jindy dvojháku. 
Tři vlčí udice v 
podobě kotvy 
jsou ve znaku 
Stadionů, tři 
dvojháky měli 
v e  z n a k u 
Cvaibrukové. 

 

HŘÍČ 
Hříč je stará heraldická 

figura (uvádí se již v roce 1410 na 
pečeti Protivce z Nehasic) vytvo-
řená spojením tří pušťadel 
(ostrých háčků na pouštění žilou 

koním) do podoby třícípé hvězdy. 
Někdy se nazývá válečná udice, 
která se používala na poranění 
nohou koní, protože háky byly 
natočeny tak, že vždy některý 
trčel vzhůru. 

         
Některá města a obce, 

která mají tuto figuru na 
vlajce: vlčí udice - Chodská 
Lhota (DO), Nemanice (DO), 
Jetřichov (NA), Vlachova Lho-
ta (ZL); hříč - Jimlín (LN), 
Ohníč (TP), Opočno (LN). 

 
 

Petr Exner 

Smlouva o Ústavě pro Evropu byla podepsána v Ří-
mě dne 29. října 2004. V článku I-8 Symboly unie je uvede-
na vedle hesla a hymny též vlajka unie. 
 

ČLÁNEK I-8 
Symboly Unie 
Vlajka Unie znázorňuje kruh dvanácti zlatých hvězd na mod-
rém pozadí. 

Hymna Unie vychází z „Ódy na radost“ z Deváté symfonie 
Ludwiga van Beethovena. 

Heslo Unie zní: „Jednotná v rozmanitosti“. 
Měnou Unie je euro. 
Den Evropy se v celé Unii slaví 9. května. 
 
Protože však tuto smlouvu o ústavě odmítla 

v referendu Francie a poté i Nizozemsko, smlouva nevstou-
pila v platnost. Bylo jí vytýkáno, že příliš svazuje Evropu a 
vytváří z ní Spojené státy evropské. V preambuli Smlouvy o 
založení Evropského hospodářského společenství pode-
psané v Římě dne 25. března 1957 je uvedeno, že signatá-
ři jsou „determined to lay the foundations of an ever closer 
union among the peoples of Europe/rozhodnuti položit zá-
klady stále užšího svazku evropských národů“. Americká 
ústava začíná slovy „We the people of the Uniteed States, 
in order to form a more perfect union, …/My, lid Spoje-
ných států, abychom vytvořili dokonalejší jednotu, …“. Roz-
díl mezi pojmy dokonalejší jednota v USA a těsnější jedno-
ta (což je asi lepší překlad než užší svazek) v Evropě tomu 
nasvědčuje. Nebyl to ovšem ani jediný, ani hlavní důvod, 
proč smlouva nebyla přijata. 

Po dlouhém dojednávání nového základního doku-
mentu bylo konečné znění reformní smlouvy, vypracované 
mezivládní konferencí z července 2007, schváleno na ne-
formálním zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 
18. a 19. října 2007. Lisabonská smlouva pozměňující 
Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 
společenství, podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 
2007, což je přesné znění názvu smlouvy, již zmínku o 
symbolech unie neobsahuje.  

Modrá evropská vlajka s dvanácti žlutými hvězdami 
zavedená rozhodnutím 32. schůze ministerského výboru 
Rady Evropy ze dne 8. prosince 1955 (viz Vexilologie 132, 
duben 2004) však nezaniká. Bude i nadále symbolizovat 
Evropskou unii. 

pex 

VLAJKA EU A NOVÁ SMLOUVA O EVROPSKÉ UNII 


