
в ексиИ Н Ф О 66
S p e ciáln í p říloh a  p řip ra v e n á v e  sp olup ráci s Ruským  stře diske m  v e xilologie  a  h e ra ldiky  (3)

S p e cia l a p p e n dix p re p a re d in  coop e ra tion  with  Russia n  Ce n tre  of Ve xillology  a n d He ra ldry  (3)

Z P R AVODAJ   STŘE DIS K A  VE X ILOLOG ICK ÝCH  INFOR M ACÍ bře ze n - dube n 2003
THE  BULLE TIN  OF  THE   FLAG   DATA  CE NTR E M arch  - April 2003

V L A JKA   EN G ELSSKÉ  M U N IC IP A L ITY

Vlajka Engelsské  municipality byla přijata dne 8. srpna
2002 na mimořádné m 24. zasedání Engelsské ho municipálního
shromáždě ní. Ze 150 návrhů  přihlášených do soutě že byl
vybrán návrh české ho vexilologa Petra Exnera. Vlajka byla
poprvé  slavnostně  vztyčena v rámci oslav 255 výročí založení
mě sta Engels-Pokrovsk dne 14. srpna 2002.

Vlajka vyjadřuje základní prvky znaku Engelsské
municipality – na zlaté m štítě  černé ho býka s červenými rohy,
kopyty, jazykem a očima, nesoucí na červené  míse stříbrnou sů l
(viz в ексиИ Н Ф О 60). Klasická figura krokve byla využita pro
svou podobu s mísou, routa připomíná krystaly soli. Modrá a
bílá barva připomíná Saratovskou oblast, kde se Engelsská
municipalita nalé zá. Tvar žluté  vlající části (Σ) upomíná na
písmeno E (v latince) ze slova Engels. Modrá, bílá a červená
také  připomínají barvy vlajky Ruské  federace a symbolů
Saratovské  oblasti RF.

Poprvé  v historii se občan Č eské  republiky stal
autorem vlajky mě sta v Ruské  federaci a pokud vím, tak dosud
nikdy v Rusku nebyl přijat znak či vlajka podle návrhu cizince.
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IN THIS ISSUE
FLAG OF THE

ENGELS MUNICIPALITY
On August 8th 2002 the Russian

municipality of Engels adopted its own
flag that repeats the arms´ symbolism.
Peter Exner from Czechia designed it;
he seems to be ever the only and first
foreign author of any arms or flag in
Russia.

KOSTROMA
The second part of series on

symbols of the main cities of the Russian
Federation subjects deals those of the
town of Kostroma. They are derived
from the arms granted by tsarina
Catherine II in May 1767. It contains
galley floating over waves in the base
beneath the Imperator flag in proper
colours and with oars. The present
appearance of the arms and flag was
approved on November 28th, 2002.
SYMBOLS OF MOSCOW`S

TERRITORIAL UNITIES
The second part of article on

symbols of the Moscow territorial units
describes flags of five administrative
districts adopted in the years of 2000
and 2001.

PROPOSALS FOR THE
ULYANOVSK REGION

SYMBOLS
 Despite presence of the arms

adopted on 26.11.1996, the Heraldry
Commission of the Ulyanovsk Region
Administration (established in December
2002) decided at the session held on
February 5th, 2003, to discuss new
design for both arms and flag of this
Russian region.

THE FIRST RUSSIAN
VEXILLOLOGICAL AND

HERALDIC MAILING-LIST
On January 15, 2003 the first

Russian-language mailing list on
vexillology and heraldry named "Arms
and Flags" was created by Yuri Rocich.

list-subscribe@geraldika.ru
NEW RUSSIAN

VEXILLOLOGICAL WEB-SITE
New section "Vexillolo-gia"

(edited by V. Lomantsov) was created
inside famous WEB-site of A.Kurov and
A.Boitsov "Excursion to heraldry“.

(www.excurs.ru/flags/Flags.htm)
V.Lomantsov
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K O STR O MA (K O STR O MSK Á  O B LAST)
V L A JKY A ZN A KY A D M IN ISTRA TIV N ÍC H C EN TER SU B JEKTÙ RU SKÉ FEDERA C E ( 2 )

Kostroma je první mě sto v Rusku, které mu byl oficiálně  udě len
mě stský znak. V kvě tnu 1767 roku carevna Kateřina II. navštívila cestou po
Volze mě sto Kostroma, kde byla velice slavnostně  přivítána. Když seznala,
že mě sto ani jeho ú jezd nemají vlastní znak, přikázala heroldské  kanceláři
vytvořit znak, který udě lila dne 24.10 (4.11.) 1767 s následujícím blasonem: „
…  v modrém poli galéra pod imperátorskou vlajkou, plující po řece
přirozených barev v patě  š títu, poháněná vesly“.

V té to podobě  znak mě sta vydržel až do roku 1918, kdy bylo
používání mě stských znaků  přerušeno. Dne 9. září 1992 přijalo 12. zasedání

Kostromské ho mě stské ho sově tu lidových poslanců  rozhodnutí „O znaku mě sta Kostromy“, na
jehož základě  byl obnoven mě stský znak  z roku 1767, jen s novým popisem.

Deset let poté , 22. srpna 2002 Duma mě sta Kostromy upřesnila svým rozhodnutím č. 153
„O znaku mě sta Kostromy“ popis znaku a v příloze je oficiální černobílá kresba znaku zcela
odpovídající znaku z roku 1767 tak, jak je uveden v Úplné  sbírce zákonů  Ruské ho impé ria.

Zároveň byla rozhodnutím č. 154 „O vlajce mě sta Kostromy“ poprvé  stanovena mě stská
vlajka: „Vlajka města Kostromy je tvořena obdé lníkovým listem o poměru šířky k dé lce 2 : 3. List
se skládá ze čtyř vodorovných pruhů : horní bleděmodrý, zlatavý, bílý a tmavomodrý. Šířka svě tle
modrého pruhu je rovna 1/2 šířky vlajky, zlatavého 1/8, bílého 1/8 a tmavě  modrého 1/4 šířky
vlajky. Umístění barevných pruhů odpovídá panoramatu starobylého povolžského ruského města:
bleděmodrý pruh – nebe, zlatavý – kupole chrámů, bílý – architektura města, modrý –  řeka
Volha. Ve středu vlajky, na obou stranách listu, je vyobrazení základního prvku ze znaku města –
od žerdi plující zlatavá galéra s vlajkou s dvouhlavým orlem; v galéře deset veslařů v bílých
oděvech.“. Na oficiálním vyobrazení v příloze však obrázek galé ry na listu chybí.

Již po třech mě sících byly však znak i vlajky změ ně ny. Dne 28. listopadu 2002 Duma
mě sta Kostromy rozhodnutím č. 206 změ nila „Usnesení o znaku Kostromy“. Nový text popisu
zní: „  …  V bleděmodrém poli po lazurových a stříbrných vlnách vlevo plující zlatavá galéra se
skasanými stříbrnými plachtami a deseti zlatými veslaři; na stěžni –  imperátorská vlajka … “. Na
vyobrazení v příloze rozhodnutí je patrné  tenké  zlaté  orámování štítu. Té hož dne byla
rozhodnutím č. 207 změ ně na i vlajka mě sta. Nový popis zní: „Vlajka města Kostromy –

obdé lníkový list s poměrem stran 2:3, rozdě lený
vodorovně  na čtyři pruhy – bleděmodrý, žlutý, bílý a
modrý v šířkách odpovídajících 2/3, 1/12, 1/12 a 1/6
šířky listu; v horním pruhu, blíže k žerdi, od žerdi
plující žlutá galéra s bílými plachtami a
imperátorskou vlajkou … “. V příloze je na barevném
vyobrazení vlajky patrné , že na vlajce není pouze
galé ra jako na vlajce z 22. srpna 2002, ale celý, bíle
olemovaný mě stský znak.

M.V.Revnivcev, Engels
revnivtsev@engelsmo.san.ru

(zkrácená verze, ú plný text v originální ruské  verzi je možno najít na Č eských
vexilologických stránkách http://web.uhk.cz/cvp )

Prameny Ú plná sbírka zákonů  Ruské ho impé ria, díl XVIII, č. 12992, citovaná v: Znaky mě st, gubernií, oblastí
a osad Ruské ho impé ria, uvedené  v Ú plné  Sbírce zákonů  z let 1649 – 1900, sestavil P. P. von
Vinkler, Sankt-Peterburg, 1900 / reprint Moskva, 1900, s. 74
Rozhodnutí 12. zasedání Kostromské ho mě stské ho sově tu lidových poslanců  z 9. září 1992
„O znaku mě sta Kostromy“
Rozhodnutí Dumy mě sta Kostromy č. 153 a 154 ze dne 22. 8. 2002 a č. 206 a 207 ze dne 28.11.2002
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SY MB O LY  MO SK E VSK ÝC H  AD MIN ISTR ATIVN ÍC H  O K R U H Ù (2)

V minulé  části jsme se seznámili z teritoriálním
rozdě lením Moskvy na deset administrativních okruhů . Na
internetových stránkách hlavního mě sta Ruské  federace se
nachází oficiální vyobrazení jednotlivých symbolů
administrativních částí, i když v současné  době  ještě
nikoliv všech. V současné  době  je na stránkách vyobrazeno
pě t vlajek autonomních okruhů .

Centrální AO
Purpurový list o pomě ru stran 2 : 3 s bílým jezdcem

s modrým pláště m na bílé m koni stojící na pahrbku
vyrů stajícím z dolního okraje. Jezdec zaujímá 9/10 výšky a
7/15 dé lky listu.

Nařízení primátora Moskvy z 27. července 2001, №  735-РМ

Jižní AO
List o pomě ru stran 2 : 3 s bílým šikmým vlnitým

pruhem širokým 2/15 šířky listu. V purpurové  žerďové
části patriarší mitra a v zelené  vlající části bílé  prů čelí
Svato-Danilovské ho kláštera.

Nařízení primátora Moskvy ze 17. dubna 2000, №  412-РМ

Severní AO
Modrý list o pomě ru stran 2 : 3 s bílým pruhem

širokým 1/18 šířky listu. V horním pruhu dvě  žlutá spojená
křídla převýšená žlutou osmicípou hvě zdou, v dolním žlutý
koráb s bílými plachtami.

Nařízení primátora Moskvy ze 17. dubna 2000, №  413-РМ

Severovýchodní AO
Modrý list o pomě ru stran 2 : 3. Uprostřed bílá vě ž

s ostrou špičkou dotýkající se dolního a horního okraje
listu. V žerďové  části (1/4 dé lky listu od žerdi) bílá rů že
vysoká 7/12 šířky listu, ve vlající části (1/4 dé lky od
vlajícího okraje) bílý klas vysoký 7/12 šířky listu.

Nařízení primátora Moskvy z 8. kvě tna 2001, №  448-РМ

Zelenogradský AO
List o pomě ru stran 2 : 3 s šikmým bílo-žlutým

pruhem širokým 2/15 šířky listu. V zelené  žerďové  části
žluto-bílé  stylizované  vyobrazení integrované ho obvodu,
ve vlající červené  části bílý památník obránců  Moskvy.

Nařízení primátora Moskvy z 2. října 2000, №  1035-РМ

Petr Exner

Vyobrazení vlajek administrativních okruhů  jsou
převzata z http://www.mos.ru/okr.htm

Centrální AO

Jižní AO

Severní AO

Severovýchodní AO

Zelenogradský AO
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N Á VR H Y
N A  SY MB O LY   U LJ AN O VSK É   O B LASTI

Ačkoliv Uljanovská oblast má od 26. listopadu 1996
schválený znak, sešla se 5. ú nora 2003 heraldická komise
administrace Uljanovské  oblasti ustavená v prosinci roku
2002, aby projednala návrh znaku a vlajky oblasti.

Předložený návrh znaku je modrý štít se stříbrným
sloupem s carskou korunou s modrými stuhami. Nad štítem
je zlatá koruna s drahokamy. Jako štítonoši slouží lvi, jeden
držící meč a druhý vě tev, stojící na dubových vě tvích – vše
je zlaté . Vě tve jsou obtočeny stuhou v barvách vlajky oblasti
a uprostřed letí čajka.

Vlajka předložená komisí je tvořena bílým listem se
znakem oblasti a s modrým vlnkovitým pruhem
představujícím řeku Volhu u dolního okraje. Horní okraj
vlnkovité ho pruhu je modro-červeno-bíle lemován.

M.V.Revnivcev

(zkrácená verze, ú plný text v originální ruské  verzi je možno
najít na Č eských vexilologických stránkách http://web.uhk.cz/cvp)

Informace jsou převzaty z oficiálních stránek Ruské ho střediska
vexilologie a heraldiky www.vexillographia.narod.ru и
www.heraldicum.narod.ru (redaktor Viktor Lomancov) a oficiálních
stránek Administrace Uljanovské  oblasti
http://obladm.ulntc.ru/news/news.html?cmd=news&id=2462

Vyobrazení návrhu vlajky oblasti bylo autorovi zasláno
redaktorem www-stránek Administrace Uljanovské  oblasti
http://obladm.ulntc.ru v dopise ze dne 18. ú nora 2003.

R U SK Á  IN TE R N E TO V Á
K O N FE R E N C E  O  H E R ALD IC E

A V E XILO LO G II
Ruské  středisko vexilolo-

gie a heraldiky inicializovalo
vznik internetové  konference
„Znaky a prapory“ (GiF),
obdobné  konferenci FOTW.
Konferenci zajišťuje Jurij Rosič,
redaktor stránek Heraldika
(http://geraldika.ru).  Konferen-
ce je vedena v ruské m jazyce
v kó dování WIN-1251 a KOI-8.
Přihlásit se je možné   prázdným
e-mailem na adresu list-
subscribe@geraldika.ru .

Vlastní zprávy do konfe-
rence se zasílají na adresu
list@geraldika.ru . E-mail
zaslaný na tuto adresu obdrží
všichni přihlášení do konfe-
rence. Pravidla konference a
odpově di na často kladené
otázky najdete na adrese
http://geraldika.ru/maillist.php
nebo je mů žete obdržet mailem
po zaslání prázdné ho e-mailu na
adresu list-faq@geraldika.ru .
V současné  době  je v konferenci
38 ú častníků  z deseti oblastí
Ruska a také  z Ukrajiny,
Moldavska, Litvy, Bulharska
Ně mecka a Portugalska.
V období od 15. ledna do 15.
ú nora došlo do konference 279
zpráv.

mvr

N O V É  R U SK É
 V E XILO LO G IC K É  STR Á N K Y

Na stránkách Aleksandra
Kurova „Nahlé dnutí do
heraldiky“ (www.excurs.ru)
byl v pé čí Viktora Lomancova
vytvořen další oddíl –
„Vexilologie“   (http://www.
excurs.ru/flags/Flags.htm). Na
tě chto stránkách je možno si
přečíst krátkou historii vývoje
vlajek, popis jejich typů , a také
vlajkové  pově sti o vlajkách 18
zemí, mezi nimi také  o české
vlajce. Postupně  se stránky
budou doplňovat o vlajkové
pově sti dalších zemí.
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Ve  sp olupráci se  Stře diske m  ve xilologických  inform ací p řipravilo
In coop e ration w ith  Flag Data Ce ntre  pre p are d by

R US K É  S TŘE 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 ich ail Vladim írovič R e vnivce v
p/s 90, 413116  E nge ls-16
Saratovskaja oblast R usko

— ––––––––––––— — — — — — — — –––––––
e -m ail: revnivtsev@engelsmo.san.ru

w e bsite : v e xillogra p h ia .n a rod.ru


