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V roce 2006 proběhly v České republice volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. Orgány parlamentu, které 
pracovaly ve čtvrtém volebním období (2002-2006) ukončily svou 
činnost a proto musely být po ustavení nové Poslanecké sněmov-
ny vytvořeny znovu. Z důvodu změny jednacího řádu Poslanecké 
sněmovny bylo 
možno zřídit pouze 
tři podvýbory v 
rámci jednoho vý-
boru, takže Výbor 
pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a 
tělovýchovu zřídil 
na své první schůzi 
dne 13.9.2006 
usnesením č. 5 
pouze tři podvýbo-
ry, mezi nimiž Pod-
výbor pro heraldiku 
a vexilologii nebyl.  

Ten byl po del-
ším vyjednávání 
zřízen až na čtvrté 
schůzi dne 15. listopadu 2006 usnesením č. 28. Zároveň zvolil za 
předsedu podvýboru poslance Zbyňka Novotného (zvolený za 
ODS v Praze) a členy podvýboru Tomáše Hasila (ODS, Liberecký 
kraj), Vítězslava Jandáka (ČSSD, Jihočeský kraj), Josefa Ježka 
(ODS, Královéhradecký kraj), Ivanu Levou (KSČM, Plzeňský kraj) 
a Olgu Zubovou (Nez.-SZ, Středočeský kraj). 

 
První schůze podvýboru se konala 13. prosince 2006. Místo-

předsedkyní podvýboru byla zvolena Mgr. Ivana Levá, do expertní 
skupiny podvýboru byli ustanoveni PhDr. Karel Müller, PhDr. Ivan 
Štarha, Pavel Palát, PhDr. Zbyšek Svoboda, Mgr. Pavel Fojtík, 
Ing. Petr Exner a Pavel Štulc. V hlavní části jednání byly projed-
nány žádosti o udělení nových symbolů obcí, které se nashromáž-
dily od poslední sedmnácté schůze čtvrtého volebního období v 
květnu 2006. Celkem bylo projednáno více jak devadesát nových 
obecních symbolů. 
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THE SUB-COMMITTEE FOR  
HERALDRY AND VEXILLOLOGY  

On 15.11.2006, the Sub-
Committee for heraldry and vexillology 
was established for the 5th legislature 
of the House of Deputies of the 
Parliament of the Czech Republic. It is 
chaired by MP Zbyněk Novotný. The 
expert group consisting of Dr. Karel 
Müller, Dr. Ivan Štarha, Pavel Palát, 
Dr. Zbyšek Svoboda, Mgr. Pavel 
Fojtík, Ing. Petr Exner, and Pavel Štulc 
was chosen during the Sub-
Committee’s constituting meeting held 
on 13.12.2006. 

NEW FLAG OF LESOTHO 
On an occasion of the 40th 

anniversary of its independence, the 
Kingdom of Lesotho adopted a new 
flag consisting of three horizontal 
stripes of blue, white, and green of 
widths 3:4:3 and charged with a black 
silhouette of the hat known as 
mokorotlo.  

NEW SYMBOLS OF THE MARI 
EL REPUBLIC OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
On 30.11.2006, a New State 

Arms and State Flag of the Mari El 
Republic Act was passed by the State 
Assembly of this Russian republic. The 
State flag in ratio 2:3 consists of three 
horizontal stripes of blue, white, and 
dark red of widths 3:4:3. There is a 
dark red cross of Mari El placed in the 
centre of a white stripe  

THE CZECH-AMERICAN FLAG 
The by passing citizen’s 

attention has been drawn by a quite 
crazy advertisement of the 
CZECHPOINT international exhibition 
held in the NoD Roxy Gallery – a flag 
combining both Czech and American 
symbols. Members of the artistic and 
activist GUMA GUAR Group are 
author of this exposition.  

HERALDIC CONVENTIONS 
USED ON COMMUNAL FLAGS 

Heraldic conventions of a 
horseshoe and nail are dealt in this 
part of our series. 

 
translated  by J. Martykán 
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NOVÁ VLAJKA LESOTHA 

 
Království Lesotho přijalo při příležitosti 40. výročí získání nezávislosti 

(4.10.1966) novou vlajku. Tvoří ji tři vodorovné pruhy, modrý, bílý a zelený v poměru 
3 : 4 : 3. Ve středu bílého pruhu je černá silueta klobouku zvaného Mokorotlo. 

Basutský klobouk mokorotlo je součástí tradičního lesothského oblečení. Je vy-
ráběn z travin a jeho tvar připomíná 
kuželovou horu Oiloane poblíž 
Thaba Bosiu. 
      Klobouk se začal používat až 
ve 20. století a stal se symbolem 

tradičních hodnot a je také spojen 
se zakladatelem Lesotha, králem 
Moshoeshoem. Svým masovým 
rozšířením — nosí jej muži i ženy 
přispívá k vytváření národní identity 
země.  

Za dobu trvání existence králov-
ství Lesotho je to již třetí vlajka. Již na 
první vlajce z roku 1966 je bílá silueta 
mokorotla na modrém poli doplněném 
u žerdi zeleným a červeným pruhem. 
Druhá vlajka z roku 1987 nese hně-
dou siluetu válečnického štítu ze stát-
ního znaku. 

Petr Exner 
 
 
http://9h1sp.freewebpage.org/qsls/lesotho.jpg 
http://www.snjm.org/lesotho/ImagesandPhotos/homepagephotos/qiloane.gif 
http://www.ajol.info/viewarticle.php?id=13826&jid=134&layout=abstract 
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Nový zákon Republiky Marij El o státním znaku Republiky Marij El a státní 
vlajce Republiky Marij El byl přijat Státním shromážděním marijelské republiky dne 
30. listopadu 2006. Zákon vstoupí v platnost dnem jeho opublikování. Důvodem 
změny symbolů bylo podle hlavního heraldika Republiky Marij El Izmaila Jefimova 
dosáhnout shody s heraldickými pravidly Ruské federace a zároveň maximálně za-
chovat kontinuitu republikové symboliky.  

Znak republiky tvoří zlatý kartušový štít 
v jehož středu je marijský kříž tvořený kosmým a 
šikmým párem pásek na koncích k sobě stupňo-
vitě zalomených se čtvercovým polem 
(rhombem) ve středu, vše červené. Spodní část 
štítu je ovinuta stuhou v barvách státní vlajky Re-
publiky Marij El. 

Barva marijského kříže na znaku je stejná 
jako na vlajce, kde je popsána jako tmavočerve-
ná. Tvar štítu je odvozen od tvaru štítu bývalé 
RSFSR. Symbol nese dva významy: archaický 
symbol stylizovaného slunce, představující plod-
nost, život a věčnost a jeho barva odkazuje na 
prastarou marijskou legendu o zrození života z 
hnědé země nejvyšším božstvem Kugu-Jumou.  

Státní vlajku Republiky Marij El tvoří list 
s poměrem šířky k délce 2 : 3 se třemi vodorov-
nými pruhy, modrým, bílým a tmavočerveným 
v poměru 3 : 4 : 3. Ve středu bílého pruhu je tma-
vočervený marijský kříž, jehož výška je 1/3 šířky 
listu. 

Přijetím nového zákona přestávají platit 
symboly republiky přijaté v roce 1992 (vlajka) a 
1993 (znak).  

pex 
 

http://www.gov.mari.ru/rep/signs.phtml 
http://flagspot.net/flags/ru-me.html 

NOVÉ SYMBOLY REPUBLIKY MARIJ EL (RUSKÁ FEDERACE) 
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PODKOVA, HŘEB 
Podkova je železný ob-

louk, jehož úkolem je chránit 
rohovitou část kopyta a posky-
tovat mu pevnou oporu. Stala 
se obecnou figurou buď sa-
motná nebo ve trojici. Podko-
va bývá přibita k rohovité části 
kopyta obvykle pěti železnými 
hřeby-podkováky, dvěmi na 
vnitřní straně, třemi na vnější. 

Základní poloha podko-
vy je obloukem k hornímu 
okraji listu. Ramena jsou opat-
řena drážkou s obdélníkovými 
otvory pro podkováky. Na vr-
cholu těla, někdy i po stra-
nách, jsou tzv. čapky, přidržu-
jící podkovu na kopytě. Ob-

vyklé barvy jsou bílá a žlutá. 
Hřeb není na figuře pod-

kovy kreslen, stal se však sa-
mostatnou figurou, byť velmi 
zřídka užívanou  

Podkova je atributem sv. 
Eligia, patrona zlatníků a ko-
vářů, který byl podle legendy 
sám zručným kovářem. 

 
Některá města a obce, 

která mají tuto figuru na 
vlajce: PODKOVA: Horoměři-
ce (PZ), Hostějov (UH), Hum-
burky (HK), Chomutice (JC), 
Lánov (TU), Podolí (VS), Zá-
hornice (NB), Ždírec (CL). 
HŘEB: Běštín (BE), Hačky 
(PV) 
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Svérázným poutačem upozorňujícím okolojdoucí chodce 

na mezinárodní výstavu CZECHPOINT, která se nachází v gale-
rii NoD Roxy, je vývěska kombinující prvky české a americké 
vlajky.  

Exponát vy-
tvořili členové praž-
ské umělecko-
aktivistické skupiny 
Guma guar. Ta se 
od svého založení v 
roce 2003 zabývá 
kritikou systému a 
ironizováním medi-
álního světa pro-
střednictvím výstav 
(Praha, Bukurešť, 
Vídeň) streetartu i 
účastí na ilegálních 
freeparties. 

Vlajka je po 
formální stránce dobře vytvořena a vhodně zvoleným způsobem 
se podařilo zkombinovat české a americké prvky vlajky. Pouze 
počet hvězd neodpovídá počtu a vlajce USA. Vlajku tvoří modrý 
žerďový klín s vrcholem ve středu listu a osm vodorovných pru-
hů střídavě bílých a červených v poměru 7:1:1:1:1:1:1:1. V klínu 
55 bílých hvězd v deseti svislých řadách, u žerdi s deseti 
hvězdami a v každé další o jednu méně. Poměr šířky k délce 
listu je 2:3. 

Guma guar je označení pro potravinové zahušťovadlo zís-
kávané ze semen rostliny Cyamopsis tetragonolobus — skupina 
Guma guar je sociálním a politickým zahušťovadlem mediálně 
rozředěné české kotliny. 

Petr Exner 
 
24 hodin (noviny ze dne 15.11.2006, str.16, foto Karel Čeřovský 
  www.24hodin.cz/assets/Archiv/15112006.pdf) 
Wikipedia (cs.wikipedia.org/wiki/Guma_guar) 

  www stránky galerie NoD (nod.roxy.cz) 
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