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V posledních letech se mezi vexilologickou komunitu
dostalo mnoho informací z území bývalé ho Sově tské ho svazu,
které  byly neúplné , chybné  či zcela vymyšlené . Nyní drž íte
v rukou první přílohu zpravodaje vexiINFO, která si klade za
úkol přinášet spolehlivé  informace z té to geografické  oblasti.
Protož e informace o symbolech součástí Ruské  federace
budou uveřejňovány ve Vexilologii v rámci spolupráce
Vexilologické ho klubu a Ruské ho střediska vexilologie a
heraldiky, v té to „ruské “ příloze vexiINFO budou informace o
ostatních symbolech v Rusku a o dalších vexilologických
zajímavostech ze svě ta.

Speciální příloha bude připravovaná ve spolupráci
s významným ruským vexilologem a ředitelem Ruské ho
střediska vexilologie a heraldiky (Ро ссийский  центр
флаго ведения и геральдики, RSVH) Michailem Vladimí-
rovičem Revnivcevem.

M. V. Revnivcev se narodil v roce 1957.
Vystudoval  Saratovský lé kařský institut a stal se
vojenským lé kařem. V polovině  sedmdesátých let
stál u zrodu ruské  vexilologie. V devadesátých
letech odešel od armády a nyní je vedoucím administrativně -
analytické ho oddě lení Administrace engelsské  municipality.

V L A JKA  RS V H

Vlajka RSVH je tvořena červeným listem s  modrými
šikmým klínem vycházejícím z druhé  a třetí třetiny horního okraje a
druhé  a třetí třetiny vlajícího okraje s vrcholem v dolním rohu přes
který je přelož en bílý šikmý klín vycházející z poslední třetiny
horního a první třetiny vlajícího okraje listu a s vrcholem v dolním
rohu. Poměr šířky listu k jeho dé lce je 2:3.

Vlajka byla zavedena v roce 1991.
Barvy jsou odvozeny z barev ruské  vlajky,
modré  klíny tvoří písmeno „V“ jako
vexilologie. Autorem vlajky je Michail
Revnivcev.

pex

FROM  RUSSIA …
GAUARANTEED

You have received the
first amendment of the vexiINFO-
bulletin that intents to deliver
reliable information from the
Russian Federation. This
amendment will be prepared under
co-operation of M.V. Revnivtsev,
Director of the Russian Centre of
Vexillology and Heraldry.

FLAG OF THE RCFG
Flag of the RCFG (Р о ссий ский
ц ен т р  ф лаго веден ия и
гер альдики) displays a red flag in
proportions 2:3 and charged with
two blue and one white triangle. Its
author is M.V. Revnivtsev.

COAT OF ARMS OF
THE MUNICIPALITY OF THE

CITY OF ENGELS
Arms of the municipality

of Engels consist of a golden
shield charged with a black bull.
Red bowl full of salt recalls the Salt
Path between Lake of Elton and
town of Pokrovskaya Sloboda
(since 1931 Engels). Town was
founded as the salt transport point
where four fifth of the salt
production in Russian during 18th

century were transferred. The
arms are completed with the
Saratov region –  3 white sturgeons
in blue field.

NEW FLAGS OF
THE RUSSIAN ARMY
President of the Russian

Federation signed a decree
introducing new flags of the Land
and Air Armed Forces and their
units on the occasion of the
Fatherland Defenders Day.

NEW COAT OF
ARMS OF KHAKASIA

New arms are in use since
1.1.2002 –  a silver snow leopard
(irbis) rampant is placed on the
female decoration pogu of red
colour between two green
branches of birch. The upper part
is charged with the Solar symbol,
while the lower one bears a black
inscription “ ХАКАСИЯ ”.

translated by JM
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ZN A K E N GE L S S KÉ M U N ICIPA LITY

Engelsská municipalita (Энгельсско е м у ницип ально е о бразо вание, Municipal
formation of Engels-city) zaujímá rozlohu 3 205 km2 a k 1. lednu 2002  mě l 271 569
obyvatel. Rozkládá se na levé m břehu Volhy naproti městu Saratov. Skládá se z města Engels
(225 057 obyv.)  a 56 vesnic.

Historie města se odvíjí od roku 1747, kdy byla založ ena Pokrovská sloboda (slobody
- osady svobodných lidí, či vystavěné  za městskými hradbami) ve které  byly sklady soli. Ta
sem byla dováž ena z daleké ho jezera Elton (z kalmycké ho „altan nor“ - Zlaté  jezero)
v nyně jší Astracháňské  oblasti. Sů l vozili na volských povozech Ukrajinci, které  nazývali
„čumaky“. Ti po tzv. Velké  solné  cestě  mezi Eltonem a Pokrovskou slobodou přepravili
v XVIII století 4/5 vší soli v Rusku, z níž  polovina pokračovala dál do Evropy i Asie.

Osada nemě la statut města a proto nemě la ani znak. Městem se stala až  v roce 1914,
ale pro brzký začátek 1. sv. války a revoluci v roce 1917 mu znak nebyl udě len. V roce 1931,
kdy byl centrem ASSR Povolž ských Němců  byl přejmenován na Engels. Na základě
referenda v roce 1996 byla městem Engels a Engelsským rajonem ustavena Sjednocená
municipalita v roce 2000 přejmenované  na Engelsská municipalita.

V roce 1996 při přílež itosti oslav 250 let založ ení města vytvořil výtvarník Vladimír
Borisovič Nikitin návrh znaku podle námě tu ředitelky Engelsské  odbočky státního archivu

Saratovské  oblasti Jelizavety Mojsejevny Erinnové , která
navrhla figuru býka a soli na připomínku Velké  solné  cesty,
díky které  byl založ en Pokrovsk. Vladimír Nikitin se
inspiroval městskými znaky udě lovanými Kateřinou II.
koncem 18. století, v jejichž  hlavě  byl znak gubernie – v tomto
případě  v modré m poli tři stříbrné  jesetery uspořádané  do
podoby vidlicové ho kříž e.

Na třetím zasedání poslanců  engelsské ho rajónu dne 3.
dubna 1997 byl tento návrh přijat (rozhodnutí №  44/3).
V „Usnesení o znaku Sjednocené  municipality Engelsské ho
rajónu“ je popsán takto: „Znak Engelsské ho rajónu je tvořen
štítem o pomě ru stran 8:9. V horní polovině  na modré m poli
jsou umístě ny tři stříbrné  jesetery uspořá dané  do tvaru
vidlicové ho kříže, v druhé  polovině  štítu na ž luté m poli
vyobrazen bílý býk se zlatými rohy se slá nkou se stříbrnou solí
na zá dech.“ (obr. 1).

Navzdory heraldic-kým
zásadám jsou v popisu použ ity místo správných termínů  zlatá
a stříbrná slova ž lutá a bílá. Není popsána barva slánky a býk
byl vyobrazen otočený heraldicky vlevo – tedy utíkající od
soupeře. Navíc od roku 1856 se v mě stské  heraldice
nepouž ívá vyobrazení znaku gubernie či oblasti v hlavě  či
horní polovině  štítu. Ten musí být umístěn v (heraldicky)
levé m rohu štítu. Na tyto skutečnosti upozornila Státní
heroldie při prezidentovi Ruské  federace i Herladická komise
gubernátora Saratovské  oblasti. Ta také  v roce 1998 předlož ila
svů j projekt znaku: „V modré m štítě  stříbrný býk se zlatými
rohy a kopyty nesoucí zlatou číši naplně nou stříbrnou solí.
Ve volné  čá sti vlevo je znak Saratovské  oblasti – v modré m
poli tři stříbrné  jesetery uspořá dané  do podoby vidlicové ho
kříže.“ (obr. 2).

Obr. 1

Obr. 2
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Nicmé ně  v letech 1997 – 2000 zů stal znak beze změny a teprve podle návrhu
předlož ené ho ředitelem Ruské ho střediska vexilologie a heraldiky M. V. Revnivcevem byly
autorem prvního projektu Vladimírem Nikitinem provedeny změny tak, aby znak odpovídal
pravidlů m heraldiky.

Na 40. zasedání poslanců  engelsské ho rajónu dne 6.7.2000 bylo přijato rozhodnutí
№  424/40 kterým bylo změněno „Usnesení o znaku Sjednocené  municipality Engelsské ho
rajónu“ takto: „Znak Sjednocené  municipality Engelsské ho rajónu je tvořen zlatým

heraldickým štítem na ně mž  je
vyobrazen černý býk s červenýma
očima, jazykem, rohy a kopyty, na
jehož  zá dech je postavena červená
číše se stříbrnou hořkou solí. Na
znamení příslušnosti Engelsské ho
rajónu k Saratovské  oblasti je do
štítu umístě na modrá  volná  čá st se
třemi jesetery uspořá danými do
tvaru vidlicové ho kříže. Zlatý štít
symbolizuje tradiční obilné
bohatství Zavolží. Býk nesoucí
slá nku připomíná , že Pokrovská
sloboda byla založena jako důlež itý
bod na trase dopravy soli z jezera
Elton.“ (Obr. 3).

Nová podoba znaku byla
vysoce oceněna státním heraldikem
Ruské  federace V. G.
Vilinbachovem, který ve své m
dopise z 19.10.2001 (№ А23-2-404)
znak schválil a doporučil upravit
jeho popis.

V návaznosti na toto
doporučení bylo na 6. zasedání
poslanců  Engelsské ho rajónu dne
14.6.2001 rozhodnutím № 116/6-02
změněno usnesení o znaku, které

nyní zní: „Znak Engelsské  municipality je obdé lníkový zlatý heraldický štít se zaoblenými
spodními rohy a  zakončený hrotem s vyobrazením černé ho býka býk s červenýma očima,
jazykem, rohy a kopyty, na jehož  zá dech je postavena červená  číše se stříbrnou hořkou solí.
Na znamení příslušnosti Engelsské ho rajónu k Saratovské  oblasti je do štítu umístě na modrá
volná  čá st se třemi jesetery uspořá danými do tvaru vidlicové ho kříže. Zlatý štít symbolizuje
tradiční obilné  bohatství Zavolží. Býk nesoucí slá nku připomíná , že Pokrovská  sloboda byla
založena jako důlež itý bod na trase dopravy soli z jezer Elton a  Baskunčak.“

M. Revnivcev

Přelož il a zkrátil pex. Originální text je mož no nalé zt na adrese http://web.uhk.cz/cvp/vexiinfo/60rEngels.doc

V současnosti je řešena otázka vytvoření vlajky Engelsské  municipality. Vyzývám všechny české
kolegy k účasti na jejím vzniku. Návrhy je mož no zaslat na adresu: p/s 90, 413116 Engels-16, Saratovskaja
oblast, Rusko.

e-mail: revnivtsev@engelsmo.san.ru.

Obr. 3
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N O V É PRA PO RY RU S KÉ A RM Á DY

U přílež itosti oslav Dne obránců  vlasti (Д ня
защ итнико в О теч ества ) dne 23. února byly výnosem č. 141
ze 4.2.2002 prezidenta Ruské  federace zavedeny nové  vlajky
ruské  armády. Jejich vyobrazení bylo uveřejněno
s předstihem v denním tisku. Jedná se o prapor pozemních
sil (Су х о п у тны х  во йск, obr. 1), jehož  vzhled vychází
z praporů  z doby panování cara Alexandra III (1889).

    
       obr. 1                                       obr. 2

Prapor vojenské ho letectva (Во енно -во зду ш ны х
cил, obr. 2) vychází z tradičního praporu, v jehož  středu je
dvouhlavý orel.

Prapory vojenských
jednotek a seskupení budou
nahrazovat dosavadní rudé
prapory vojenských jednotek
s rudou hvězdou a srpem a
kladivem a s nápisem "За
наш у  Со ветску ю  Ро дину !"
z časů  SSSR.

M. Revnivcev

          "Н езависим ая газета" № 21
(2575), 6.2.2002
          У КАЗ П РЕЗИД ЕН ТА
РО ССИЙ СКО Й  Ф ЕД ЕРАЦ ИИ
О Т  04.02.2002Г. N 141
О  ЗН АМ ЕН АХ ВИД О В
ВО О РУ ЖЕН Н Ы Х СИЛ
РО ССИЙ СКО Й  Ф ЕД ЕРАЦ ИИ

N ov ý  znak 
CH A KA S KÉ RE PU BLIKY

Poslanci nejvyššího sově tu
Chakasské  republiky přijali 29.
kvě tna 2001 zákon Chakasské
republiky „O znaku republiky
Chakasie“.

Pů vodní znak z roku 1992 mě l
mnoho odpů rců  pro své  výtvarné
provedení. Symbol Chakasska –
sně ž ný levhart – vypadal prý spíše
jako sně ž ný syslík či embryo a
neodpovídal představě  hrdé ho a
krásné ho symbolu republiky.

Již  před více jak čtyřmi lety
byl vyhlášen konkurz na nové
provedení znaku a v roce 2001 byl
(bez celonárodní diskuze) uzavřen.
Vítězný návrh podal heraldik a
národní umě lec Aleksandr
Kotož ekov.

Na nové m znaku je stříbrný
sně ž ný levhart ve skoku na
červené m podkladu ve tvaru   poga,
„štítu amazonek“, tradiční národní
ž enské  ozdoby, orámované m
zelenými březovými vě tvemi.
V horní části je sluneční znak a dole
černý nápis „ХАКАСИЯ“.

Nový znak se začal použ ívat
1. ledna 2002.

pex

Zdroje na internetu:

К арош и й  х ак ас с к и й  зверуш к а
www.shans.khakassia.ru/?content=rubri

k&id=5&paper_id=522
С ай т д еп утата Гос д умы  М ай так ова
Г.Г.
www.maitakov.ru/newstext/news/id/4070

22.html
ХАК АСИЯ . Лебед ь  буд ет
п ред с тавлять  к ры латого к ота
www.apn.ru/regions/2001/5/29/2119.htm

Ve  sp olup ráci se  Stře diske m ve xilologických informací p řip ravilo
In coop e ration w ith Flag Data Ce ntre  p re p are d by

R US K É STŘE DIS K O VE X ILOLOG IE  A HE R ALDIK Y
R US S IAN CE NTR E  FOR  VE X ILLOLOG Y  AND HE R ALDR Y

M ichail Vladimírovič R e vnivce v
p /s 90, 413116  E nge ls-16
Saratovskaja oblast R usko

— – – – – – – – – – – – – ———————— – – – – – – –
e -mail: revnivtsev@engelsmo.san.ru.


