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o vlajce a znaku Kazaně ze dne 24. 12. 2004 
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THE SYMBOLS OF KAZAN  
This issue of our bulletin pur-

sues the symbols of Kazan, the capital 
of Tatarstan – a sovereign republic in 
the framework of the Russian Federa-
tion. 

 
500 YEARS OF THE ZILANT  
In accordance with the ordi-

nance No: 37/21 dated 24.12.2004, 
this city gained new symbols that are 
derived from the traditional figure of a 
dragon (or the legendary winged ser-
pent Zilant) that was displayed during 
the Kazan Khanate already. This em-
blem passes through a many centuries 
lasted history of the. Tsarina Catherine 
II granted this symbol to the town offi-
cially in 1781 with the remark that “old 
arms” had been used. The quoted 
ordinance granted also an official flag 
to the city for the first time in its history.  

 
HISTORY OF THE TOWN OF KAZAN 

The town Kazan is situated on 
the territory where an old empire of the 
Bulgars existed between 5th and 13th 
centuries. The first allusion to Kazan (it 
means boiler in Tartarian) is dated 
1236. In 1552, Tsar Ivan IV the Terri-
ble who let to build stonewalls around 
the town conquered it. Town of Kazan 
became the capital of the Tartar 
autonomous SSR in 1920 and it re-
tains this status also when an inde-
pendent and sovereign Republic of 
Tatarstan has been proclaimed in the 
framework of the Russian Federation. 

 
NEW SYMBOLS  

OF THE SVERDLOVSK REGION 
This subject of the Russian 

Federation slightly modified its sym-
bols adopted in 1997 in order to abide 
requirements set for their registration 
at the Heraldic Council. The arms 
show now tiny changed figure of the 
sable and two griffins as the support-
ers of the shield. The arms have been 
removed from the flag that consists 
now of four horizontal stripes of W-B-
W-V in ratio 7:9:1:3. The width to 
length ratio is 2:3. 

 translated J. Martykán 

Speciální příloha připravená ve spolupráci s Ruským střediskem vexilologie a heraldiky (6) 
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PĚTS ET LET  K A Z AŇSKÉHO  ZIL ANTA 
 

První historické zmínky spojující vyobrazení černého okřídleného hada s Kazaní či 
Kazaňským carstvím se datují již do období, 
kdy Kazaň patřila k ruskému státu. Svým pů-
vodem však odkazují na předchozí historické 
období – období Kazaňského chanátu. 

Nejstarším z nám známých vyobrazení, 
které později přešlo do erbu Kazaně, je patrně 
„vlajka cézara Tatarska“, žlutá s černým leží-
cím  k vlajícímu okraji hledícím drakem 
(velikým hadem) s baziliščím ocasem“. Vyob-
razení a popis je uveden v knize, kterou na-
psal Carel (Carlus)Allard s dlouhým názvem o 
stavbě lodí a vlajkách vydané v roce 1705 
v Amsterdamu a která byla v roce 1709 přelo-
žena do ruštiny a vydána v Rusku. 

Novější vyobrazení nalézáme v raně 
heraldických památkách z konce 16. a 17. sto-
letí zároveň s vyobrazeními heraldických sym-
bolů bulharského carství. 

Konkrétně na pečeti Ivana Hrozného 
z roku 1577 je ve středu umístěn dvouhlavý ruský orel a okolo něj pečeti třinácti zemí včet-
ně pečeti Kazaňského carství: „Korunovaný drak, trup a dvě přední nohy zvířecí, ocas hadí 
do kruhu stočený.“ 

Kazaňskou saň vidíme i na pečeti Kazaňského carství na listině knížete Ivana Michaj-
loviče Vorotynského z roku 1596 adresované archimandritovi kazaňského Preobraženské-

ho kláštera Arsenijovi a jeho bratřím, kterým  „daroval k novému klášteru zelinářskou zahra-
du za ostrohem pro klášterní život.“ 

Na stříbrem a perlami vyšitém závěsu trůnu cara Michaila Fjodoroviče ze druhé čtvrti-
ny 17. století je také vyobrazen dvouhlavý orel s moskevským erbem a po obvodu vyšito 
dvanáct pečetí carství a oblastí, mezi nimi i „ležící korunovaný drak se zdviženými předními 
tlapami, ocas do kruhu stočený“. Okolo opis: Pečeť kazaňská“. 
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Znakový prapor cara Alexeje Michajloviče 
(1666 – 1678) se také neobešel bez kazaňského 
emblému: „Pečeť kazaňská, na ní korunovaný 
bazilišek, křídla zlatá, konec ocasu zlatý.“ 

V roce 1672 se objevuje první písemný 
zdroj – Velká státní kniha, obsahující popis a vy-
obrazení znaků carství a oblastí jež byli součást-
mi oficiálního titulu ruských panovníků. Proto do-
stala název „Titulář“. V ní nalezneme následující 
popis kazaňského znaku: „Vlevo otočený ležící 
korunovaný drak.“. Nadpis: "црь казанский" (car 
kazaňský). 

Kazaňský Zilant je spojen ještě s jednou 
historicko-heraldickou památkou –  stříbrným talí-
řem cara Alexeje Michajloviče. V jeho středu je 
vytepán ruský státní znak a na jeho okraji šest-
náct znaků carství a knížectví. A nápis nad ka-
zaňským znakem zní: „Pečeť astrachaňská“ a nad vyobrazením astrachaňského znaku:  
„Koruna v podobě čapky, pod ní šavle ostřím vpravo“ je nadpis „Pečeť kazaňská“. 

Poslední z historických památek 17. století na kterém se nachází vyobrazení ještě 
oficiálně neschváleného symbolu Kazaně je obrázek ruské státní pečeti z Korbova deníku 
z let 1698-1699, kdy byl Johann Georg Korb vyslancem Svaté říše římské u ruského dvora 
při příležitosti rozhovorů o válce s Turky. Popis zní: „korunovaný rozkřídlený drak stojící na 

ptačích nohách vlevo hledící“ Nadpis v latince „Casan“.  

Na začátku 18. století proběhla v Rusku vojenská 
reforma Petra I. Jejím důsledkem bylo rozmístění pluků 
do měst, po nichž pluky dostaly své pojmenování. Záro-
veň s tím se začaly používat na plukovních praporech i 
emblémy měst, ve kterých byly jednotky umístěny. Na 
praporu Kazaňského pluku z roku 1712 se objevil emblém 
známý z Tituláře. 

V roce 1729 byl podle zadání Vojenského kolegia 
pod vedením generála hraběte Minicha sestaven vynikají-
cí praporový erbovník, který obsahoval 88 plukovních pra-
porů. Vojenské kolegium jej předložilo k posouzení Nej-
vyšší tajné radě. Začátkem roku 1730 Vojenské kolegium 
vydalo příkaz k vyrobení plukovních praporů se znaky 
podle tohoto erbovníku. Popis vyobrazení znaku pro pra-



 

 

pory kazaňských pluků z Minichova erbovníku je ve 
známé knize Alexandra Borisoviče Lakiera Ruská 
heraldika: „Černý had pod zlatou kazaňskou koru-
nou, křídla červená, v bílém poli.“.  

Oficiálně udělený městský znak má Kazaň, sídlo 
gubernie, od 18. října 1781, kdy mu byl udělen ca-
revnou Kateřinou II: „Černý had se zlatou kazaňskou 
korunou, s červenými křídly na bílém poli. (Starý 
znak)“ 

Slova „starý znak“ v carevnině nařízení znamenají, 
že znak nebyl vytvořen v té době jako většina měst-
ských znaků, včetně znaků měst Kazaňské guber-
nie, nýbrž má historické kořeny a byl znám dlouho 
před oficiálním udělením. 

V polovině 19. století Koehne navrhl pozměněný 
vzhled znaku s polepšeními: „Ve stříbrném poli čer-
ný korunovaný drak, křídla a ocas červené, zobák a 

pařáty zlaté, jazyk červený. Štít převýšen kazaňskou korunou a obtočen dvěma zlatými kla-
sy svázanými Alexandrovskou stuhou v souladu s oficiálně schválenými pravidly  

Jak je vidět, v průběhu mnoha staletí zůstává znak Kazaně prakticky v nezměněné 
podobě. Odkud se vzal tento „černý korunovaný had (nebo drak)“? Legenda o tom přináší 
tento příběh. 

Kazaň byla postavena na místě, 
kde žilo mnoho hadů. Tatarský čaroděj 
zapálil pazdeří a pronesl zaklínadlo. 
Všichni hadi zahynuli, jen jejich král Zilant 
odletěl na nedalekou horu Džilantau 
(Hadí hora). Na místě vyrostlo město, ale 
lidé v něm spokojeně žít nemohli, protože 
Zilant v nich budil hrůzu. Naštěstí ve měs-
tě žil mocný kouzelník Hakim, který doká-
zal vychytralým kouzlem zabít hadího krá-
le. Na paměť této události se vyobrazení 
Zilanta dostalo do městského znaku. 

Dne 24. prosince 2004 schválil Ka-
zaňský sovět lidových poslanců rozhod-
nutí č. 37-21, kterým byl stanoven heral-
dický popis kazaňského znaku: „Ve stříbr-
ném poli na zeleném trávníku černý drak 
s červenými křídly a jazykem, zlatými spá-
ry a drápy, zlatýma očima, se zlatou koru-
nou. Štít je převýšen kazaňskou čepicí.“ 
Znak byl zanesen do státního heraldické-
ho rejstříku pod číslem 1700. 

V usnesení o znaku je uvedena i symbolika znaku.  

• Drak je symbolem tvůrčí síly příznivé člověku, mající kosmickou nadpřirozenou moc. 
Symbolizuje moc, vznešenost, život, světlo, moudrost, nepřemožitelnost, je symbo-
lem nesmrtelnosti a věčného znovuzrození. Jazyk ve tvaru šípu znamená impuls, 
rychlost  a cílevědomost 

• Země – ochránkyně života a bohatství, symbol života. 
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• Koruna – symbol dosažení vysoké úrovně rozvo-
je. 

• Kazaňská čepice poukazuje na statut Kazaně ja-
ko hlavního města území jeho historické tradice. 

Symbolický význam barev: 

• Zelená barva – symbol jara, radosti, naděje příro-
dy, označuje dostatek, rozkvět a stabilitu. 

• Zlato – symbol nejvyšších hodnot, bohatství, veli-
kosti, stálosti, pevnosti, síly, velkomyslnosti, inte-
lektu, intuice  a prozřetelnosti, slunečního svitu. 

• Stříbrná barva – symbol dokonalosti, ušlechtilosti, 
čistoty úmyslů, míru. 

• Červená barva – symbol odvahy, hrdinství, neo-
hroženosti, zralosti, energie, životaschopnosti. 

• Černá barva – symbol rozvážnosti, moudrosti, 
čestnosti, pokory a věčného bytí. 

Zároveň se znakem byla poprvé v historii Kazaně ustanovena oficiální městská vlaj-
ka: „Vlajka města Kazaň je tvořena obdélníkovým listem s poměrem stran 2 : 3, v jehož 

středu je znaková kompozice: na větší bílé části listu široké 4/5 šířky je na zeleném pruhu 
širokém 1/5 šířky listu černý drak s červenými křídly a jazykem, se zlatými spáry a drápy a 
zlatýma očima se zlatou korunou.“ Vlajka Kazaně je zanesena ve státním heraldickém 
rejstříku pod číslem 1701. 

Grigorij Mojsejevič Buškancev, Kazaň 
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NOVÉ SYMBOLY  
SVERDLOVSKÉ OBLASTI 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍ - FLAG DATA CENTRE 
Člen FIAV od roku 2003 – Member of FIAV since 2003 

Petr Exner 
Havlíčkova 294 

500 02 Hradec Králové 
Czech Republic 

   e-mail: petr.exner@uhk.cz 
 website: http://www.vexi.info 

Město Kazaň se nachází na území, kde se od 5. do 13. sto-
letí nacházela říše Bulharů. Od 11. století se stala předmětem 
ruských vpádů (998 Vladimír Veliký, 1123 Jurij Vladimirovič a dal-
ší). V první polovině 13. století se území zmocnili Mongolové Kip-
čacké říše a usadili zde četné Tatary. 

První zmínka o Kazani (což v tatarštině znamená kotel) je z 
roku 1236 a založena byla buďto samotným chánem Bátú nebo 
některým jeho synem na břehu řeky Kazaňka. Osada byla vyple-
něna roku 1399 Vasilijem Dimirijevičem a chán Ulu Machmet ji 
roku 1437 vystavěl znovu na nynějším místě, nedaleko ústí řeky 
Kazaňky do Volhy. Kazaň se stala součástí stejnojmenného cha-
nátu. Roku 1552 dobyl město Ivan IV Hrozný a vybudoval kamen-
né hradby. Roku 1708 se Kazaň stala sídlem gubernie. Roku 
1774 město vypálil Pugačov ale bylo Kateřinou II. obnoveno. Od 
roku 1805 zde působí jedna z nejstarších univerzit v Rusku. Jejím 
rektorem byl vynikající matematik N.I.Lobačevskij. Roku 1920 se 
Kazaň stala hlavním městem Tatarské ASSR. 

Na obrázku je pohled na kazaňský kreml přes řeku Kazaň-
ku (foto: 70. léta 20. stol.) Charakteristickou siluetu kremlu vytváří 
(šikmá) Sjujumbečina věž postavená z červených cihel a tvořená 
sedmi sedmibokými stupni. 

 Legenda hovoří o princezně Sjujumbeki, dceři posledního 
kazaňského chána, o jejíž kráse se doslechl Ivan Hrozný. Přitáhl 
ke městu a pohrozil, že pokud se princezna nestane jeho ženou 
město vypálí. Princezna souhlasila s podmínkou, že car vybuduje 
za sedm dní nejvyšší věž ve městě. Car podmínku splnil a Sju-
jumbeki při obřadu vyšla na věž rozloučit se se svým městem a 
jeho obyvateli a potom skočila na kamennou dlažbu.  

pex 

HISTORIE MĚSTA KAZAŇ  

Zákon o symbolech Sver-
dlovské oblasti vstoupil v platnost již 
v dubnu 1997 (zákon č. 19-OZ ze 
dne 14.4.1997, publikovaný dne 
22.4.1997), ale symboly nikdy nebyly 
zapsány do Heraldického rejstříku 
Ruské federace. Hlavní námitkou 
Heraldické komise bylo, že ve znaku 
nemůže být velkoknížecí koruna, 
protože tento symbol mohou požívat 
pouze ty oblasti, ve kterých se nalé-
zaly rezidence ruských carů. Obdob-
ně není možné použít modrou an-
drejevskou stuhu ovíjející dubové 
ratolesti, protože je to atribut Ruské-
ho impéria jako unitárního státu. 

Při tvorbě nových symbolů 
zůstala  hlavní figura na znaku Sver-
dlovské oblasti – stříbrný sobol 
v červeném poli držící zlatý šíp hro-
tem dolů – zachována, doznala jen 
dvě změny. Dívá se nyní kupředu a 
ohon má vztyčený. 

Štít je ozdoben zlatou koru-
nou s červeným vyložením, zelenými 
smaragdy namísto perel a zlato-
černou kožešinou. Štít přidržují dva 
štítonoši – zlatí gryfové držící na 
žerdi prapory oblasti ozdobené zla-
tým třepením. Štítonoši stojí na zla-
tých větvích borovice limby proplete-

ných zlatě lemovanou červenou stu-
hou se zlatým nápisem ОПОРНЫЙ 
КРАЙ ДЕРЖАВЫ (kraj oporou stá-
tu). 

Vlajka oblasti doznala jedi-
né změny – nyní je bez znaku. Tvoří 
ji tedy čtyři vodorovné pruhy, bílý, 
modrý, bílý a zelený v poměru 
7 : 9 : 1 : 3. Poměr šířky k délce listu 
je 2 : 3. 

Dne 23. března projednával 
nové symboly Heraldický výbor při 
prezidentovi RF, který požaduje 
změnit vzhled koruny. K vlajce neby-
ly připomínky. 

 
Podle informací na RussoVex  

připravil pex 


