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Rusko 
 

Date: 02 Dec 95 18:51:48 EST 

From: "Stuart A.Notholt" 

<100407.2350@compuserve.com> 

Subject: Flags of the CIS. Post #11. 

Notes 

 

Uralská republika - Za vlajku 

tohoto útvaru byla prohlášena vodorovná 

černo-žluto-zelená trikolora. 

 

Jamalo-Něnecký autonomní 

okruh - Území okruhu se rozkládá na 

Jamalském poloostrově a je obydleno 

Něnci. Vlajka se skládá ze tří vodorovných 

pruhů - světlemodrého, bílého a 

světlemodrého. V bílém pruhu jsou dva 

červené disky. 

 

Tuvalu 
 

From: JANOSKAR <Jan.Engene@isp.uib.no> 

Date: Mon, 4 Dec 1995 16:59:45 MET 

Subject: New flag of Tuvalu 

 

V elektronické encyklopedii 

Britannica Online jsem našel vyobrazení 

nové vlajky Tuvalu. Vlajka má dva červené  

vodorovné pruhy, jeden u horního a druhý 

u dolního lemu a širší světle-modrý pruh 

uprostřed, od červených oddělený úzkými 

bílými proužky. Na modrém pruhu je od 

žerdi umístěn bílý klín ve kterém je 

vyobrazen státní znak (štít a stuha s 

nápisem). Ve vlající části je umístěno osm 

žlutých hvězd podobně jako na staré vlajce. 

Jamtland 
 

From: JANOSKAR <Jan.Engene@isp.uib.no> 

Date: Mon, 4 Dec 1995 20:00:40 MET 

Subject: Re: Republic of Jamtland 

 

Jamtland je jednak historická 

provincie (landskap), jednak současný kraj 

(lan) ve středním Švédsku při norských 

hranicích. Současný kraj je větší, než 

historická provincie, neboť obsahuje i 

bývalou provincii Harjeadalen a okres 

Ravund (Ragunda). 

Od roku 1110 byl Jamtland a 

Harjeadalen součástí Norska a později 

spolu s Norskem připadl k Dánsku. Teprve 

roku 1645 se stal součástí Švédska, kterou 

je dosud. 

Republika Jamtland (United 

Republics of Jamtland, Herjeadalen and 

Ravund) byla vyhlášena Osvobozeneckým 

hnutím a jeho kvasi-vojenským křídlem 

Jamtlandskou republikánskou armádou 

(JRA). Republikánské hnutí není ovšem 

tak militantní, jak by z jeho názvu 

vyplývalo. Ve skutečnosti je hnutí spojeno 

s Storsjoranským kulturním festivalem a 

reflektuje místní protest proti reformě 

místní správy v roce 1960, která 

předpokládala spojení Jamtlandu s krajem 

 

UVÍZLO  V  SÍTÍCH  INTERNETU 
výběr zpráv z mailing listu „Flags of the World“ (flags@cesi.it) 

správce Giuseppe Bottasini (bottasini@cesi.it) 

vybral a přeložil Petr Exner (petrex@fr.vsp.cz) 

 

Prosinec 1995 
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Norrland a zrušením regionálního centra 

Ostersundu v Jamtlandu. 

Vlajka Jamtlandu byla zavedena 

roku 1983 a skládá se ze tří vodorovných 

pruhů, modrého, bílého a zeleného. Podle 

fotografií je poměr stran 2:3. Poprvé byla 

vztyčena 15.července 1983. Vlajku navrhl 

Kent Backman (barvy a pruhy) a Bo 

Oscarson, který navrhl přidat pečeť. 

Původně byla symbolika barev 

přírodní - modrá  representovala hory, 

bílá sníh a zelená lesy. Později se tři barvy 

spojovaly se třemi částmi tvořícími 

republiku. V tomto pojetí modrá  patří 

hornatému Jamtlandu, bílá Harjeadalenu se 

známými lyžařskými centry a zelená lesům 

Ravundu. Pečeť je černá a je to pečeť, 

kterou udělil Jamtlandu norský král okolo 

roku 1300. 

Na pečeti je norský královský znak, 

korunovaný lev držící sekeru, odlišený 

lemem s třílístků. Jako štítonoši jsou dva 

poloklečící muži a za nimi dva lovci lovící 

veverky (jejich kožešinami platila 

provincie daně královi). Okolo pečeti je 

nápis "SIGILLIUM COMMUNITATIS DE 

IEMTHALANDIA". Pečeť byla na vlajku 

umístěna pro připomínku norské správy a 

je poněkud ironií, že je používána hnutím, 

které chce nezávislost a ne sjednocení s 

Norskem. Obyvatelé Jamtladu však v ní 

vidí symbol jejich historie a speciálního 

statutu jako provincie. 

Informace o vlajce pochází z : 

Eivind Torp: "Jamtlandsflaggan - ett 

uttryck for regional identitet?", in Fran 

falttog till folkfest: Nordiska flaggor, fanor 

och symboler, Uddevalla: Lacko Institut, 

1993. 

Rusko 
 

Date: 08 Dec 95 14:41:20 EST 

From: "Stuart A.Notholt" 

<100407.2350@compuserve.com> 

Subject: Re: Flags of the CIS. Post #11. 

Notes 

 

Usť-Ordynská autonomní oblast 

- vlajka je žlutá  se dvěmi purpurovými 

pruhy v dolní části.  

 

 

Slovinsko 
 

Date: Wed, 13 Dec 1995 03:08:23 +0100 

(MET) 

From: Zeljko HEIMER 

<zheimer@public.srce.hr> 

Subject: Slovenian three stars 

 

Článek č.6 ústavy Slovinska: 

 

Státní znak je tvořen modrým 

štítem s bílou horou Triglav. Pod ní jsou 

dvě modré vlny representující moře a řeky 

a nad ní jsou tři zlaté šesticípé hvězdy 

tvořící dolů směřující trojúhelník. Štít je (s 

výjimkou horní hrany) červeně lemován. 

Slovinská vlajka je tvořena třemi 

vodorovnými pruhy - bílým, modrým a 

červeným - stejné šířky. Na nich je umístěn 

státní znak. Poměr šířky a délky listu 

vlajky je 1:2. Štít státního znaku je umístěn 

v horní levé části vlajky tak, že polovina 

štítu je v bílém pruhu a druhá polovina v 

pruhu modrém. 

Slovinskou národní hymnou je 

„Zdravljica“. 

Plný text ústavy je možno nalézt na 

http://www.sigov.si/us/eus-

usta.html 
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Francouzská zámoř- 

ská území 
From: Pascal Vagnat  

 <pava0000@stud.uni-sb.de> 

Subject: Forced independence 

Date: Thu, 14 Dec 1995 12:48:14 +0100 

(CET) 

 

Francouzská Polynésie, Wallis a 

Futuna, TAAF a Nová Kaledonie jsou to 

co my nazýváme „Territories d´Outre-Mer“ 

- zámořskými territorii. Můžeme je 

považovat za kolonie, snad kromě TAAF 

(Terres Australes et Antarctiques 

Francaises), které je neobydlené s 

vyjímkou několika výzkumníků na 

Kerguelenských ostrovech. 

Co se týče vlajek našich „kolonií“, 

chci říci, že téměř všechny mají vlajku. 

POLYNÉSIE FRANÇAISE - 

červeno-bílo-červená se znakem. Vlajka je 

oficiální od roku 1984, kdy území získalo 

autonomii. 

Marquises Islands - žlutočervená s 

bílým trojúhelníkem u žerdi na němž je 

hlava boha Tikiho. 

NOUVELLE CALÉDONIE - 

modro-červeno-zelená s emblémem. 

Vlajka je neoficiální, ale statut území, které 

získalo autonomii v roce 1984, umožňuje 

přijetí vlastních emblémů. 

WALLIS-ET-FUTUNA - Vlajka 

je neoficiální, ale tolerovaná. 

TAAF (Les Terres Australes et 

Antarctiques de France) - tato vlajka je 

jediná, která byla zavedena francouzskou 

vládou v rámci boje proti „levným“ 

vlajkám. Není zde totiž jiný důvod, aby 

několik obyvatel TAAF mělo svou vlajku. 

Znak navrhla francouzská heraldička 

Suzanne Gauthier. 

MARTINIQUE - modrý list s 

bílým křížem  a v každém modrém poli je 

bílý had v podobě písmene L, které 

připomíní první písmeno původního názvu 

kolonie „(St) Lucie-Martinique. Vlajka je 

neoficiální, ale je tolerována s 

francouzskou vlajkou. Je to osvobozenecká 

vlajka. 

GUADELOUPE - červená se 

žlutou cukrovou homolí (?) a modrým 

pruhem s bílými „fleurs-de-lys“v dolní 

části. Vlajka je neoficiální, ale tolerovaná s 

francouzskou vlajkou. Je to osvobozenecká 

vlajka. 

GUYANE FRANÇAISE - 

osvobozenecká vlajka je tvořena listem 

diagonálně rozděleným na zelené a žluté 

pole. Uprostřed je červená hvězda. 

REUNION a MAYOTTE - nemají 

vlastní vlajky. 

Francouzská vlajka je oficiální v 

každém místě francouzského území. 

 

Neobvyklá britská 

vlajka 
 

Date: Fri, 15 Dec 1995 00:44:06 EST 

From: ALWQ13F@prodigy.com 

 (MR WILLIAM M GRIMES-WYATT) 

Subject: unusual british flags 

 

Royal National Lifeboat Institution 

má vlajku podobnou vlajce Faerských 

ostrovů (modře lemovaný červený 

skandinávský kříž na bílém listu) se žlutou 

kotvou pod královskou korunou a ve 

čtyřech rozích jsou červená písmena R, N, 

L a I. 

 

Mahabadská repu-

blika 
 

From: "T.F. Mills" <tomills@du.edu> 

Subject: Re: British Commonwealth States 

Date: Fri, 15 Dec 1995 02:11:29 -0700 

(MST) 

 

Když Rusové odešli ze své zóny v 

Iránu, vytvořili Kurdové Mahabadskou 

republiku na krátkou dobu než území 
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získal Irán zpět pod svou kontrolu. Viděl 

někdo vlajku této kurdské republiky z roku 

1946? Myslím, že se jednalo o Iránskou 

vlajku otočenou vzhůru nohama. 

 

Vlajky italských re-

gionů 
 

From: Pascal Vagnat <pava0000@stud.uni-

sb.de> 

Subject: Flags of Italian regions 

Date: Wed, 20 Dec 1995 19:50:20 +0100 

(CET) 

 

Nalezl jsem všechny statuty 

italských regionů a všechny obsahují 

články, týkající se vlajek. Vyjímkou jsou 

jen PUGLIA a VENETO, v jejichž 

statutech žádný takový článek není. 

Všechny statusy byly přijaty v roce 1971. 

 

FRIOUL-VENEZIA GIULIA - 

Vlajka byla přijata 8.12.1967. Více 

informací je v Bulletin Ufficiale ze dne 

8.2.1968. Existuje také dekret týkající se 

použití vlajky a znaku datovaný 26.1.1970. 

 

CAMPANIA - Vlajka a znak byly 

přijaty 21.7.1971 (B Uff Reg 24/07/71). 

Štít znaku je stříbrný s černým břevnem 

pokosem. Vlajka je azurová (moře) se 

štítem ve středu a pod ním je žlutý nápis  

REGIONE CAMPANIA. Vlajka je 

vyvěšována zároveň s italskou vlajkou. 

 

LOMBARDIA - Vlajka a znak 

byly přijaty 12.6.1975 (B Uff Reg 

12/06/75). Ve znaku je stříbrný zaoblený 

kříž na zeleném poli. Na zeleném listu 

vlajky je  „Carrocio“ a znak regionu. 

Poměr stran je 2:3.  

 

TOSCANA - Vlajka Toskánska 

byla přijata 20.5.1975 (B UffReg 

21/05/1975). Je bílá s dvěmi úzkými 

červenými pruhy podél horního a dolního 

lemu vlajky. Ve středu vlajky je Pegas v 

přirozených barvách. Pegas je symbolem 

„Comitato toscano di liberazione 

nazionale“ 

 

VENETO - Vlajka a znak byly 

přijaty 20.5.1975 (B Uff Reg 24/05/1975). 

 

LAZIO - Vlajka a znak byly přijaty 

17.9.1984 (B Uff Reg 29/09/1984) a 

posléze změněny 8.1.1986 (B Uff Reg 

30/01/1986). 

 

PIEMONTE - Vlajka a znak byly 

přijaty 16.1.1984 (B Uff Reg 25/01/1984). 

Znak je červený s bílým křížem a modrou 

brisurou (labelem). Vlajka je červeno-

modro-oranžová (barvy Republiky Alba 

vyhlášené 25.4.1796) a vjejím středu je šít 

znaku. 

 

LIGURIA - Vlajka a znak byly 

přijaty 15.1.1985 (B Uff Reg 16/01/1985).
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Mapa italských regionů 
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Vlajky BaH  
 

Date: Thu, 21 Dec 1995 06:33:29 +0100 

(MET) 

From: Zeljko HEIMER 

<zheimer@public.srce.hr> 

Subject: B&H flags at Constitutional 

Assembly 

 

V chorvatské TV byly záběry z 

ústavodárného shromáždění Federace BaH. 

Byly tam vyvěšeny tři vlajky: uprostřed 

bílá vlajka BaH se znakem s fleurs-de-lys, 

na pravé straně vlajka Herzeg-Bosny a na 

levé muslimská vlajka. 

Vlajka Herzeg-Bosny je tvořena 

třemi pruhy - červeným, bílým a modrým 

se státním znakem ve středu. (obr. viz 

VEXILOKONTAKT č.4). 

Muslimská vlajka je tvořena třemi 

pruhy - zeleným, bílým a zeleným (1:2:1). 

V bílém pruhu blíže žerdi je bílý, zeleně 

lemovaný půlměsíc. (obr. viz 

VEXILOKONTAKT č.6). 

 

Romandie 
 

Date: Thu, 21 Dec 1995 07:54 +0100 

From: Harald.Mueller@ascom.ch 

Subject: Re: Flag of Berner Oberland 

 

Pro francouzsky mluvící část 

Švýcarska (Romandie) je vytvořena 

regionální vlajka. Je to vlastně francouzská 

vlajka se sedmi bílými hvězdami v 

modrém pruhu. Tato vlajka není ani 

oficiální, ani nikde nevlaje. Myslím, že je 

to pouze soukromá vlajka ačkoliv je 

uvedena ve „Flags of Aspirant People“. 

 

Podněsterská repu-

blika 
 

From: poels@edu.xs4all.nl (Jos Poels) 

Date: 27 Dec 95 06:37:12 +0000 

Subject: Transdniestria 

 

V neděli 24.12.1995 proběhlo v 

Podněsterské oblasti Moldovy referendum 

o nové ústavě. Podněstersko je částí 

Moldovy na východním břehu Dněstru. 

81,6% z 452 000 voličů hlasovalo pro 

novou ústavu, která byla přijata 

Podněsterským parlamentem koncem října. 

V této nové ústavě je Podněstersko 

„suverénní a nezávislou“ republikou. 

Zároveň se 86,2% voličů vyslovilo pro 

připojení země do SNS. 

Moldova nabídla Podněstersku 

určitou autonomii a akceptovala místní 

měnu „suvoriki“ pojmenovanou podle 

generála Suvorova, který zabral 

Podněstersko pro Rusko před dvěmi 

stoletími. 

Pramen: NRC Handelsblatt 

(Rotterdam) 28 December 1995. 

Bohužel noviny neuveřejnily nic o 

jiných národních symbolech Podněsterska. 

 

CISV 
 

Date: Thu, 04 Jan 1996 09:17:13 +0100 

From: Giuseppe Bottasini 

<bottasini@cesi.it> 

Subject: CISV (Italian Vex Association) 

is in Internet 

 

Alessandro Martinelli (e-mail : 

al.martinelli@agora.stm.it) sděluje, 

že Centro Italiano Studi Vessillologici 

(CISV) má na Internetu svou stránku na : 

http://www.agora.stm.it/al.martine

 

STŘEDISKO VEXILOLOGICKÝCH INFORMACÍ 

FLAG DATA CENTRE 

 

c/o ing. Petr Exner 

Havlíčkova 294 

500 02 Hradec Králové 

Czech Republic 

 

Ve spolupráci s Vexilologickým klubem Praha 
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lli/cisv.htm 

 

 

 

 

 

VLAJKY  ITALSKÝCH  REGIONŮ 
Italské regiony používají jako oficiální symboly korouhve - gonfanony (uvnitř čísla 

jsou obrázky korouhví regionů Veneto a Lazio. V běžném životě se však používají klasické 

prapory. Obrázky těchto praporů vidíte zde.  

Obrázky korouhví jsou převzaty z VEXILLA ITALICA roč. XX, obrázky na této straně 

jsem nakreslil podle fotografií a skic v VEXILLA ITALICA z několika posledních ročníků. 
Petr Exner 

 


