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OLOMOUCKÝ  KRAJ                    CZ071
87/2001, 27. 6. 2001

Znak: Modro-zlatě  čtvrcený štít, v prvním poli
moravská  orlice, ve druhé m poli slezská  orlice, ve třetím
poli kosmé  modré  vlnité  břevno, ve čtvrté m poli zlatá
majuskulní písmena SPQO (2,2).

Prapor: Modro-žlutý čtvrcený list, v horním
žerď ové m poli moravská  orlice v dolním žerďové m poli
kosmý modrý vlnitý pruh široký jednu desetinu dé lky listu
se třemi vrcholy a čtyřmi prohlubně mi. V horním vlajícím
poli slezská  orlice, v dolním vlajícím žlutá  majuskulní
píspena SPQO (2,2). Pomě r šířky k dé lce listu je 2:3.

Ì

Symbolika: Orlice v prvním a druhé m poli
představují Moravu a Slezsko, na jejichž území kraj leží.
Kosmé  modré  vlnité  břevno ve zlaté m poli představuje
řeku Moravu proté kající zlatými lá ny haná cké  pšenice.
Kosmý smě r odpovídá  toku řeky napříč krajem od
severozá padu k jihovýchodu. Zlatá  písmena S, P, Q a O v
modré m poli jsou převzata ze znaku sídelního mě sta
Olomouce, kde doprová zejí moravskou orlici. Jsou
vyjá dřením latinské ho výrazu Senatus PopulusQue
Olomucensis (sená t a lid olomoucký) a byla do znaku
mě sta přidá na Marií Terezií dne 12.11.1758 (kromě
jiné ho) jako polepšení znaku za hrdinný odpor mě šťanů
proti Prusům.

Hejtman Olomoucké ho kraje Jan Březina se rozhodl
nevypisovat soutěž  na nové  symboly kraje a dne 9. března
2001 pož á dal o vyhotovení ná vrhu autora stá tního znaku
Č eské  republiky celostá tně uzná vané ho olomoucké ho
heraldika a vexilologa Jiřího Loudu. Stalo se tak v pá tek
9. března 2001 dopoledne a už  odpoledne uviděl ná vrh na
vlastní oč i. Heraldik předlož il jen jediný ná vrh, protož e
podle svých slov "O znaku Olomoucké ho kraje jsem
přemýšlel už  delší dobu. To, co jsem jim uká zal, považ uji
za nejlepší. Proč  bych měl předklá dat ná vrhy o kterých si
myslím, ž e nejsou tak dobré .". Radní neměli proti ná vrhu
ž á dné  námitky a předlož ili jej zastupitelstvu kraje ke
schvá lení.

Autor: Jiří Louda

26. 04. 2001 – symboly schvá leny
zastupitelstvem kraje

30. 05. 2001 – projedná ny v
podvýboru pro heraldiku a
vexillologii

30. 05. 2001 – doporučeny usnesením
Výboru pro vě du, vzdě lá ní,
kulturu, mlá dež a tě lovýchovu

27. 06. 2001 – udě leny rozhodnutím
předsedy Poslanecké  sně movny
Parlamentu Č R č. 87

14. 08. 2001 – udě lovací listina
slavnostně  předá na předsedou
Poslanecké  sně movny
Parlamentu Č R Vá clavem
Klausem

           (Č .j.: 2545/PRED/2001)
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