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Na 18. zasedání valného shromáždění FIAV bylo za nového
člena Mezinárodní federace vexilologických organizací přijato
také Ruské středisko vexilologie a heraldiky.

Vlajky RSVH (nahoře) a FIAV (dole)

IN THIS ISSUE
RCVH BECAME FIAV MEMBER

August, 28, 2003 XX
International Congress of
Vexillology, Stockholm, Sweden
Russian Center of Vexillology and
Heraldry became a member of
FIAV.

YAROSLAVL
The third part of this article on

symbols of main cities of Russian
Federation - the arms and flag of
Yaroslavl.¨According to ancient
legend this city was founded by
Grand Duke Yaroslav in XI century
on place, where he killed a bear
which attacked him.The present
appearance of the arms and flag
were adopted on August 23rd,
1995 and May 22nd, 1996.

SYMBOLS OF MOSCOW
TERRITORIAL UNITS

The third part of this article on
symbols of the Moscow territorial
units includes description of
districts flags which adopted in
2000-2001 years and the
proposals of those, which was not
adopted yet.

FLAG OF RUSSIAN
MINISTRY OF DEFENCE

The emblem and the flag of
the Ministry of Defence of Russian
Federation were adopted by
presidential Decree No 821 on 21,
July, 2003. Symbolics of the flag
and the coat of arms based on
Russian war award - the Cross of
St. George. White, blue and red
are national colors of Russia.

"THE FLAG"
BULLETIN OF RCVH

Before RCVH join to FIAV, the
first number of renewed bulletin of
Russian vexillologists and
heraldists "The flag" was
published. The bulletin has 16
pages with 4 colored ones.

translated by V. Lomancov



2                                                                                                                          вексиИНФО69




Město Jaroslavl, administrativní centrum stejnojmenné
oblasti, bylo podle pověsti založeno roku 1026 knížetem Jaroslavem
Vladimirovičem zvaným Moudrý. Pověst praví, že kníže byl v lese
napaden medvědicí, ale stačil ji seknout sekerou a tak se zachránit. Na
památku této události dal na místě postavit dřevěný kostel okolo nějž
vznikla osada.

Na středověkých erbech města a území pod něj spadající byl
vyobrazován medvěd s různými
atributy (jen na pečeti Ivana
Hrozného z roku 1577 je ve znaku
ryba). První oficiální městský znak je z roku 1692 a vychází
z Erbovníku Alexeje Michailoviče z roku 1677. Je na něm
medvěd s trojzubcem. 31. srpna 1778 byl potvrzen znak
s následujícím popisem: „Na stříbrném štítě stojící medvěd,
držící v levé tlapě zlatou halapartnu na zlaté rukojeti.“. V této
podobě se používal až do roku 1918.

V polovině devadesátých let proběhla jednání o
nových symbolech města. Jejich výsledkem bylo rozhodnutí
č. 35 městského zastupitelstva ze dne 23. srpna 1995 „O
znaku města Jaroslavl“. V příloze č. 2 rozhodnutí je znak
popsán takto: „Ve stříbrném poli heraldického štítu stojící
vpravo otočený černý medvěd, držící na levém rameni levou
přední tlapou zlatou halapartnu ostřím nahoru; pravá přední
tlapa medvěda zvednuta výše než levá. Na heraldickém štítě je
Monomachova čapka.“. Symbol je v heraldickém rejstříku RF
uložen pod číslem 129.

Dne 22. května 1996 městské zastupitelstvo přijalo
rozhodnutí č. 24 „O vlajce města Jaroslavl“. V příloze č. 1 tohoto rozhodnutí je v odstavci 1
následující popis vlajky:
„Vlajka města Jaroslavl má
obdélníkový list o poměru stran
2 : 3. Barva listu je modrá. Na
obou stranách listu je ve středu
vyobrazen znak města Jaroslavl
– ve stříbrném poli štítu stojící
vpravo otočený černý medvěd,
držící na levém rameni levou
přední tlapou zlatou halapartnu
ostřím nahoru; pravá přední
tlapa medvěda zvednuta výše
než levá. Oficiální, slavnostní
varianta vlajky má heraldický
štít převýšen vyobrazením
Monomachovy čapky.“.

Petr Exner

Prameny Rozhodnutí městského zastupitelstva č. 35 „O znaku města Jaroslavl“ ze dne 23. 8. 1995, příloha č. 1 a č. 2
Rozhodnutí městského zastupitelstva č. 24 „O vlajce města Jaroslavl“ ze dne 22. 5. 1995, příloha č. 1
http://www.vik-lomancov.narod.ru/subjects/towns/yaroslav.htm
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Jihozápadní AO

Diagonálně zeleno-modře rozdělený list o poměru
stran 2:3. V horní části jsou tři (2+1) žluté mince, v dolní je
žlutý sloup nesoucí žlutou planoucí mísu. V žerďovém a
vlajícím poli jsou džbány přirozené barvy, z nichž vytéká
bílá voda.

Nařízení primátora Moskvy z 13. července 2001, № 686-РМ

Západní AO

Modrý list o poměru stran 2 : 3. Ve středu listu je
bílý vítězný oblouk s černým dekorem. Jeho velikost je
rovna  třem čtvrtinám délky a sedmi patnáctinám šířky
listu.

Nařízení primátora Moskvy ze 3. dubna 2002, № 17-УМ

Severozápadní AO

Modrý list o poměru stran 2 : 3. V horním rohu dvě
bílá křídla křížem přeložené žlutou vrtulí. Šířka emblému
je jedna čtvrtina a výška jedna pětina délky listu. Ve středu
listu je zelený štít s bílou sosnou. Štít je olemován tenkým
bílým proužkem. Šířka štítu je rovna dvěma pětinám délky
listu. Poměr šířky štítu k jeho výšce je 7 : 8.

Nařízení primátora Moskvy ze 31. prosince 2002, № 53-УМ

Východní AO

Primátor Moskvy přijal dne 18. dubna 2000 nařízení
№ 686-РМ, o znakovém emblému Východního
administrativního okruhu. Vlajka prozatím nebyla přijata,
ale je velmi pravděpodobné, že bude přijata ve formě
heraldické vlajky. Na zeleném poli znaku je žlutá hlava
losa, na fialové žlutá hlava sokola a v modrém poli žlutá
kotva.

Jihovýchodní AO

Podle informací, které získal Michail Revnivcev
z moskevského magistrátu jsou projednávány návrhy na
symboly JVAO.  Na vlajce jsou ve žlutém pruhu tři zelené
stromy a v zeleném pruhu zkřížené kladivo a kotva, obojí
žluté.

Petr Exner

Vyobrazení vlajek administrativních okruhů (mimo VAO a JVAO)
jsou převzata z http://www.mos.ru/okr.htm
E-mail M. V. Revnivceva z 24. 7. 2003 o návrhu symbolů JVAO

Jihozápadní AO

Západní AO

Severozápadní AO

Východní AO

Jihovýchodní AO
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Výnosem prezidenta Ruské federace č. 821 z 21.
července 2003 byly přijaty emblém a vlajka Ministerstva
obrany Ruské federace.

Emblémem MO RF se stal stříbrný korunovaný
dvouhlavý orel s rozepjatými křídly. V pravém pařátu drží
meč a v levém dubový věnec. Na hrudi červený
trojúhelníkový štít  protažený nahoru ke koruně. Na štítu
jezdec zabíjející kopím draka.

Vlajka MO RF je modro-červeně kosmo a šikmo
čtvrcený list překrytý bílým rovným tlapatým křížem.
Uprostřed je emblém MO RF. Šířka emblému je rovna
polovině délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

obr. Viktor Lomancov

Symbolika emblému a vlajky vychází z svatojiřského
kříže, který je atributem nejvyššího ruského vojenského
vyznamenání. Bílá, modrá a červená odpovídají barvám
vlajky Ruské federace.

pex

• Mikhail Revnivtsev, list@geraldika.ru, 7. srpna 2003
• http://www.rg.ru/Anons/arc_2003/0807/3.shtm (С орлом и

мечом)
• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2003 г.

N 821 О ВОЕННОМ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ЗНАКЕ -
ЭМБЛЕМЕ И ФЛАГЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Při příležitosti přijetí
Ruského střediska vexilologie a
heraldiky  do FIAV připravilo
RSVH první číslo obnoveného
zpravodaje ruských vexilologů
FLAG. Navazuje na tři čísla
stejnojmenného zpravodaje,
který vycházel v letech 1977 –
1978, než bylo jeho vycházení
zakázáno sovětskou KGB. Na
připomínku těchto prvních čísel
je uváděno i průběžné číslování,
takže červencové první číslo
zpravodaje FLAG nese označení
1(4).

Hlavním článkem čísla 1(4)
je příspěvek ředitele RSVH
Michaila Revnivceva o
symbolech ASSR Němců
Povolží, jehož český překlad byl
s laskavým svolením autora
uveřejněn ve veksiINFO66+.
Dále obsahuje článek Viktora
Lomancova o internetových
stránkách RSVH Vexillographia
a Heraldicum a příspěvek Petra
Exnera o vlajkách moskevských
administrativních okruhů.

Zpravodaj má rozsah 16
stran A4 s barevným titulním
listem.

Další číslo zpravodaje
FLAG 2(5) vyjde do konce
tohoto roku.

 pex

Ve spolupráci se Střediskem vexilologických informací připravilo
In cooperation with Flag Data Centre prepared by

RUSKÉ STŘEDISKO VEXILOLOGIE A HERALDIKY
RUSSIAN CENTRE FOR VEXILLOLOGY AND HERALDRY

Michail Vladimírovič Revnivcev
p/s 90, 413116 Engels-16
Saratovskaja oblast Rusko

—––––––––––––————————–––––––
e-mail: flagoved@narod.ru

website: vexillographia.narod.ru


