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VÁCLAV VOJTÍŠEK A JEHO VEXILOLOGICKÉ AKTIVITY 
 

Václav Vojtíšek byl nejmladší ze čtveřice archivářů, které společně s historikem 
profesorem Gustavem Friedrichem jmenoval sekční šéf Emanuel Greif 31. prosince 1918 členy 
znakové ankety (1). Narodil se totiž v Praze až  9. srpna 1883 jako druhorozený syn obchodníka 
Josefa Vojtíška a manželky Jany, rozené Jandové.  

Obecnou školu navštěvoval v Praze II u sv. Jindřicha v letech 1889 až 1894 a poté vstoupil 
na vyšší gymnázium v Žitné ulici. Zde složil maturitní zkoušku 14. července 1903 a nato se zapsal 
na filozofickou fakultu české univerzity v Praze, kde se věnoval studiu historie a filozofie a 
především pomocných věd historických. 
Zúčastnil se sice seminárních cvičení profesora 
Pekaře, Golla a Šusty (2), avšak byl zejména 
žákem profesora dr. Gustava Friedricha, který si 
ho velmi oblíbil (3). Během vysokoškolských 
studií si V. Vojtíšek přivydělával jako kopista 
v archivu hlavního města Prahy. V tomto archivu 
byl jmenován 14.11.1911 prozatímním 
adjunktem městského archiváře a 11. 7. 1912 
s platností od 1.8.1912 definitivním adjunktem. 
To  již uváděl před svým jménem zkratku dr., 
protože 21. 7. 1911 absolvoval rigorosum 
z filozofie a 27. července 1911 byl promován. 

V říjnu a listopadu 1918 se často vídal 
s budoucími členy znakové ankety, jak dokládají 
jeho stručné poznámky, které zapsal do deníku 
(4). Není proto divu, že si na něho vzpomněl G. 
Friedrich. Dne 6. listopadu 1918 napsal 
Národnímu výboru, jak by měly vypadat  znaky 
nového státu, a budoucímu tajemníku ankety dr. 
Františku Staškovi ústně doplnil jména 
archivářů, kteří by mohli být členy komise. Mezi 
nimi  zmínil i  dr. V. Vojtíška (5).  

V zápisech znakové ankety, resp. komise 
najdeme jméno V. Vojtíška pouze na prezenčních listinách a  zdá se, že nebyl příliš aktivní, když 
se projednávala podoba československé vlajky. Zřejmě z toho důvodu nakonec nebyl jmenován 
ani do subkomitétu znakové komise, který se sešel 23. ledna 1920 a navrhl protáhnout modrý klín 
do poloviny délky vlajky. Jméno V. Vojtíška však čteme – a to hned několikrát - v zápise (6) ze 
schůze pléna Památníku odboje konané 24. května 1919, na níž se z iniciativy Vladimíra Chalupy, 
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prvního pobočníka ministra národní obrany,  jednalo o československých vlajkách. Dozvídáme se, 
že V. Vojtíšek informoval o činnosti znakové ankety při Prezidiu ministerské rady. Prohlásil 
tehdy, že otázka vlajek není akutní (7), v případě užití znaku pro námořní vlajku upozornil na 
podobnost barev ČSR s polskými a německo-rakouskými a doporučil kombinovat barvy státu se 
znakem na praporech. 

To, že V. Vojtíšek nepovažoval užití modrého klínu na československé vlajce za 
nejšťastnější řešení, poznáme z výtky vyslovené v knize Naše státní znaky (8), která vyšla v říjnu 
1921. V.Vojtíšek na s. 88 poznamenal: „Nečinily se však pokusy s modrým okrajem kolem 
českého praporu, jak si zavedli naši legionáři, a místo toho byl vsunut v prapor červenobílý, jehož 
délka se má k šířce v poměru 2:3, nezvyklý prvek, modrý klín od žerdi do poloviny délky vlajky, 
jenž pochopitelně působí dojmem nepřirozeným a cizím. Tento klín se vyjímá zvlášť nevhodně při 
praporech slavnostních, pro jejichž rozměry těžko stanoviti pravidla.“ 

Téměř o dvacet let později mohl V. Vojtíšek změnit 
československou vlajku podle svých představ. V té době 
byl již uznávaným odborníkem, od 10. prosince 1920 
ředitelem pražského archivu a od 21. srpna 1935 řádným 
profesorem pomocných věd historických. Není proto divu, 
že se na něho v říjnu 1938 obrátil ředitel Archivu 
ministerstva vnitra dr. Jaroslav Prokeš s žádostí, aby se 
vyjádřil k úpravám státních symbolů. Zřejmě ve spolupráci 
s dr. Josefem Hráským (9) vypracoval  V. Vojtíšek nejen 
několik návrhů znaků, ale i tři návrhy státní vlajky (obr. 
1). Z nich v další diskusi získal největší podporu 
vexilologický návrh obsahující navíc barvy Podkarpatské 
Rusi (modrou a žlutou) a tvořený čtyřmi vodorovnými 
pruhy, modrým, bílým, červeným a žlutým (10). Chybějící 
ústava, která by respektovala nové vnitřní uspořádání 
pomnichovské republiky, ale i další vnitropolitické 
problémy byly důvodem, že vexilologické návrhy byly 
založeny a dále se o nich nejednalo. 

Zdá se, že V. Vojtíšek ovlivnil  symboly 
Protektorátu Čechy a Morava. Tvrdí to alespoň slovenský 

heraldik Jozef Novák ve své publikaci Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti 
(11), když líčí atmosféru projednávání protektorátních symbolů v září 1939. Uvádí, že poté, co se 
určitým lidem nepodařilo prosadit do protektorátního znaku a  vlajky říšské symboly, použili jinou 
taktiku a usilovali o prosazení jedné ze dvou říšských barev (žlutá a černá) do protektorátní vlajky. 
Při argumentaci užívali heraldické důvody, použití žluté barvy na protektorátní vlajce 
odůvodňovali jednak zlatou korunou a zbrojí lva, jednak existencí privilegia, podle něhož je 
moravská orlice šachovaná  zlato-červeně a nikoliv stříbrno-červeně. Dr. V. Vojtíšek vypracoval 
odborný posudek a telefonicky jej sdělil 19. září 1939 archiváři dr. Karlu Kazbundovi, který v té 
době pracoval v Archivu ministerstva vnitra. V posudku (12) upozornil na nemožnost, aby na 
vlajce byla současně bílá a žlutá (resp. stříbrná a zlatá), i na nevhodnost odvozování barev vlajky  
z vedlejších znakových figur. 

I o třicet let později se V. Vojtíšek vyjádřil k vlajce, tentokrát však k vlajce České 
socialistické republiky. V té době již byl akademikem (jmenován byl mezi prvními 12.11.1952)  a 
byla to právě Československá akademie věd, která v červnu 1969 (13) navrhla doplnit V. 
Vojtíškem komisi expertů pro vypracování návrhu na český státní znak a českou státní vlajku. 
Václav Vojtíšek byl pozván do její druhé schůze 4.7. 1969 poté, co se již experti dohodli, že 
„státní vlajku bude tvořit červenobílý historický  český prapor“ (14). Tento názor odpovídal 
rovněž představám V. Vojtíška, a proto dodatečně nepředkládal žádný alternativní návrh. 

Vojtíškova kritická slova o podobě československé vlajky v publikaci Naše státní znaky 
vystřídalo v pozdějších letech střízlivější hodnocení. V r. 1923 psal o státní vlajce již bez emocí ve 
stati O našich státních znacích a státní vlajce (15). V ní jen zdůraznil, že „ve volbě barvy 
červenobílé nás předešli už Rakušané a Poláci a ústava naší republiky přijala s ohledem na 
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Slováky barvy bílou, červenou a modrou za barvy státní.“ (16). Snad nejdostupnějším se stal jeho 
další článek, přesněji řečeno encyklopedické heslo, které nazval „Státní znaky, státní vlajka a 
státní pečeť“, protože je napsal v r. 1931 pro Ottův slovník naučný nové doby (17), jenž je snadno 
dosažitelný v knihovnách a nyní i na internetu. A k tématu státních symbolů se V. Vojtíšek vrátil 
znovu po 37 letech, když vyhověl požadavku redakce časopisu Národní výbory, který tehdy 
vycházel v češtině a slovenštině. V článku O našem státním znaku (18) podobně jako v publikaci 
Naše státní znaky a v encyklopedickém hesle popsal vedle státní vlajky jak prapor Družiny, tak i 
vlajku Československé národní rady s odvoláním na publikaci The Czechoslovak Flag (19). Přesto 
i po 48 letech od přijetí československé vlajky si neodpustil poznámku, že modrý klín na 
československé vlajce „působil překvapivě v praktickém životě“ a že se poslanec dr. Alfréd 
Meissner dotazoval, zda klín „nerozbíjí pevnost státu“. 

Z vexilologického hlediska však největším přínosem V. Vojtíška byly výsledky bádání o 
městských korouhvích a praporech i častý apel na obyvatelstvo, aby vyvěšovalo městské vlajky a 
mělo k nim úctu.  Již v r. 1921 v novinovém článku K otázce znaku hlavního města Prahy (20) 
upozornil, že z malého znaku Prahy by mohla býti odvozena barva města Prahy červeno-žlutá, a 
připomněl obdobný návrh archiváře Josefa Emlera z konce 19. století.  

Na vexilologické údaje bohatá byla i heraldiky nejvíce ceněná Vojtíškova práce O 
pečetech a erbech měst pražských a jiných českých (21). Na s. 144 se zmínil o městských 
korouhvích, na s. 174 popsal prapory 18 historických měst a městeček, které byly začleněny do 
hlavního města, v novém pražském znaku, na s. 233 až 234 se opět věnoval městským korouhvím 
a na následujících stranách (až po s. 237) městským barvám. V publikaci Znak hlavního města 
Prahy, která byla vydána poté, co došlo ke schválení nového pražského znaku pražským 
zastupitelstvem a ministerstvem vnitra (22), opět popsal prapory v pražském znaku. Ačkoliv znak 
výtvarně zpracoval profesor František Kysela, pořadí barev na pruzích těchto praporů bez pochyby 
stanovil Václav Vojtíšek, který jednak v komisích zasedal, jednak se s F. Kyselou dobře znal.  

O tři roky později upozornil V. Vojtíšek na problematiku městských vlajek ve Věstníku 
československých měst a obcí a doporučil registrovat městské barvy, aby se neopakovaly (23). 
V článku zároveň připomněl, že pražská vlajka je žlutočervená a že dokonce zastupitelé města při 
návštěvě v cizině, jsou-li touto vlajkou vítání, ji neznají. Jeho články zaujaly chrudimské 
zastupitele do té míry, že se obrátili na redakci věstníku s dotazem, zda mohou používat 
modrožlutou chrudimskou vlajku (24), když barvy znaku jsou jiné. V dalším roce vyšel V. 
Vojtíškovi článek O znacích našich měst a jejich užívání (25), v němž doporučil, aby měly 
městské vlajky stejné rozměry jako státní vlajka a aby obec stanovila pravidla vyvěšování 
městských vlajek pro „občanstvo, chce-li za různých příležitostí ozdobou domů dáti najevo svou 
solidaritu s obcí městskou a vysloviti i svou úctu k ní“.  

Na popud pražského primátora zpracoval v r. 1935 studii O městských barvách pražských 
(26) a připustil v ní, že by mohly být zavedeny barvy Velké Prahy jako žlutočervenobílá trikolora. 
Uznal za možné i připojení modré barvy k trikoloře, protože modrá je ve znaku Malé Strany a 
Hradčan, avšak přednost dal červenožlutomodré trikoloře, protože „v heraldice je přirozenější 
větší jednoduchost nežli složitost“. Tento návrh  však nevyvolal příznivý ohlas, takže v článku 
Titul, znak, pečeti a barvy města (27) opět uvedl pouze kombinaci žluté a červené. 

V roce 1944 v článku Užívání městských znaků (28) připomněl, že „v úctě musí být i 
městské barvy a prapory v těchto barvách“. Protože od října 1940 měl zákaz publikování  (od 1. 
února 1941 byl předčasně penzionován), vyšel tento článek anonymně. 

Po skončení 2. světové války se problematikou městských vlajek zabýval již jen v článku 
O znaku hlavního města Prahy (29), když v tzv. Dodatku popsal prapory 18 historických měst a 
městeček, a ve studii O starých pečetích a erbech českých měst (30), když na s. 32 a 33 zmínil 
vojenské korouhve. 

Václav Vojtíšek vexilologii neuznával jako samostatnou disciplinu a ani neužíval její 
název (31). Přesto se jí vedle heraldiky hodně zabýval. Svědčí o tom řada vexilologických údajů 
v jeho knize Naše státní znaky, uvedených především v kapitole VI, zejména  na s. 50 a 51 (text o 
udělování léna pomocí praporců) či v kapitole VII (zemské barvy v 19. století, problematika 
moravských barev, revoluční vlajka Slováků). Můžeme tak označit tuto útlou heraldickou brožuru 
i za první původní českou vexilologickou publikaci (32). Litovat musíme jen toho, že V. Vojtíšek 
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ji nedoplnil výborem písní a básní o znacích a barvách českých, protože se obával, že by se rozsah 
brožury příliš rozrostl.  

To, že vlajky a prapory V. Vojtíška zajímaly, dosvědčuje jednak více než 220 kartotéčních 
lístků (33) nadepsaných slovem prapor nebo praporec a obsahujících výpisky z časopisu Památky 

archeologické či z díla Soupis památek 
historických a uměleckých v Království 
Českém, resp. v Čechách (34), jednak  jeho 
náčrtky některých praporů (obr. 2).  

Václav Vojtíšek zemřel brzy po svých 
91. narozeninách 22. srpna 1974. Pohřeb se 
konal 27.8. 1974 ve strašnickém krematoriu a 
v prosinci 1975 byla urna s jeho popelem 
uložena na vyšehradském hřbitově do hrobu č. 
35, na němž je portrétní medailon od sochaře K. 
Šejnosta (35), v odd. XI. 
      

          Obr. 2  
 
Poznámky: 
(1) NA ČR, fond PMR, karton 1776. Originál jmenování V. Vojtíška je uložen v AHMP, fond V. 
Vojtíšek, karton 44. 
(2) Biografické údaje jsou převzaty z Curriculum vitae, který sepsal V. Vojtíšek v r. 1920. AHMP, 
fond V. Vojtíšek, karton 13. 
(3) Na koresp. lístku z 29. 7. 1906 ho G. Friedrich oslovuje „Milý pane kolego“, 24.12. 1908 G. 
Friedrich děkuje za vánoční přání a připojuje větu „Budete-li míti něco na srdci, přijďte kdykoliv, 
vždy Vás rád uvidí [G.F.]“. AHMP, fond V. Vojtíšek, karton 22. 
(4) „29.10.[1918] ráno  u Friedricha a s ním v Nár. výboru v příčině univers. arch.“ 1.[?]11. 
[1918] v museu schůze archivní komise…Novák, Klicman, Opoč.” AHMP, fond V. Vojtíšek, 
karton 13. 
(5) Na originále dopisu si dr. František Stašek poznamenal jméno V. Vojtíška hned po jménu dr. 
L. Klicmana a před jménem J. Kursy. NA ČR, fond PMR, karton 1776. 
(6) VHA, fond MNO, presidium 1918-1933, karton 190. 
(7) To bylo do jisté míry pravda, protože znaková komise zpočátku řešila otázku státních znaků a 
otázce vlajek se ve větší míře začala věnovat až na poradě 3. června 1919. 
(8) V. Vojtíšek: Naše státní znaky (Staré a nynější). Karlín : Vesmír, 1921.  95 s. (ABC příručky 
pro každého sv. 17). 
(9) Josef Hráský byl referentem pro obor heraldický v Archivu ministerstva vnitra viz můj 
chystaný článek Josef Hráský a jeho vexilologické aktivity. 
(10) NA ČR, fond AR-ÚAMV 1935-1945, karton 161, č. 4417/Arch. ai 438. 
(11) J. Novák: Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti. Bratislava : Práca, 
1990, s. 84-86. 
(12) NA ČR, fond MV-NR, karton 283. K č.j. A-1147-19/9-39/1. 
(13) Z. Svoboda ve své publikaci Československá státní a vojenská symbolika (Praha : Federální 
ministerstvo obrany, 1991) na s. 52 mylně klade vznik této expertní komise již do r. 1968. 
(14) Citováno podle strojopisu práce V. Vojtíška K otázce znaku ČSR. AHMP, fond V. Vojtíšek, 
karton 71. V. Vojtíšek pruhy vlajky i v r. 1969 popisoval odspodu nahoru! 
(15) Článek vyšel v Ročence republiky Československé II (1923) na s. 56 a 57. 
(16) Je škoda, že další článek, který chystal pro Ročenku republiky Československé, zůstal jen 
v rukopise (AHMP, fond V. Vojtíšek, karton 60), protože v něm věnoval více prostoru 
problematice zemských barev. 
(17) Ottův slovník naučný nové doby, dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému dílu prvého 
svazek druhý. - v Praze : J. Otto, 1931. S. 1146-1148. 
(18) Národní výbory č. 21/22 (1968), s. 16-19. Slovenská verze s názvem O našom štátnom znaku 
vyšla v slovenské mutaci Národní výbory č. 24 (1968), s. 4-7. 
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(19) Detailně se o vzniku této vexilologické publikace dočtete v článku A. Brožka Olga 
Masaryková a její vexilologické aktivity. Vexilologie č. 146, s. 2819-2825.  
(20) Otištěno ve vzdělávací příloze Národních listů 30. ledna 1921. 
(21) Vydal ji Památkový sbor hlavního města Prahy v r. 1928. 
(22) Srovnej  P. Fojtík: Poznámky k symbolům hlavního města Prahy. Vexilologie č. 83, s. 1627-
1630. 
(23) O barvách našich měst. In: Věstník československých měst a obcí. - Roč. 19, č. 8 (1931), s. 
206-207. Též in:  Československá republika. - č. 214 (13.09.1931), s. 3 přílohy "Nedělní čtení". 
(24) Odpověď V. Vojtíška vyšla pod názvem Barvy praporu města Chrudimě ve Věstníku 
československých měst a obcí. - Roč. 20, č. 7 (1932), s. 138. 
(25) O znacích našich měst a jejich užívání. Věstník československých měst a obcí. – Roč. 21,  č. 
4 (1933), s. 69-71. 
(26) O městských barvách pražských. In: Věstník hl. m. Prahy. - Roč. 42, č. 49 (09.12.1935), s. 
865-868.  
(27) Titul, znak, pečeti a barvy města. In: Praha v obnoveném státě Československém. - Praha : 
Rada hl. města Prahy, 1936. - s. 171-173. 
(28) Vyšlo ve Věstníku územní samosprávy v Čechách a na Moravě.- Roč. 33, č. 9 (1944) na s. 
288-289 německy a na s. 301-305 česky. 
(29) Vyšlo ve Věstníku hl. města Prahy. Roč. 1 (48), č. 12 (18.8.1945), s. 192-194. 
(30) In: Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosof. histor. filolog. Roč. 1952, č. IX. 
(31) V AHMP, fond V. Vojtíšek, karton 190 se dochoval strojopis scénáře Československé 
televize z r. 1973 s pořadem k devadesátinám V. Vojtíška. Scénárista v něm uvedl, že  jubilant 
pěstoval diplomatiku a sfragistiku. V. Vojtíšek k tomu připsal pouze heraldiku a kodikologii 
(nauku o kodexech). 
(32) Vexilologická publikace Barvy zemské a národní všech známých států na zemi (viz 
Vexilologie č. 56, s. 1154 až 1156) sice vyšla již v roce 1884, tedy o 37 let dříve než Vojtíškovy 
Naše státní znaky, ale byl to zkrácený překlad publikace německého heraldika Alfreda Grensera.  
(33) Lístky jsou uloženy v AHMP, fond V. Vojtíšek, karton 136. Heslem vlajka označil V. 
Vojtíšek jen osm lístků. O velkém rozsahu této kartotéky svědčí fakt, že zaplnila kartony 129 až 
144. Osobní fond V. Vojtíška zabírá v AHMP  celkem 221 kartonů. 
(34) Toto rozsáhlé dílo (téměř 50 svazků) začala vydávat Archaeologická kommisse při České 
akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v r. 1897 a  vydávání pokračovalo i 
po vzniku ČSR. 
(35) http://www.pis.cz/cz/praha/pamatky/vysehradsky_hrbitov_a_slavin 
 
Being the youngest member of a quaternion of archivists nominated to the Czechoslovak state 
arms inquiry in December 1918 Václav Vojtíšek (1883-1974) seemed not to be too very active 
when a design of the Czechoslovak flag was discussed at the commission attached to the Council 
of Ministers. After finishing his studies of history, philosophy and auxiliary historical sciences at 
the Czech University in Prague in 1911 Vojtíšek was engaged as an adjunct to the Municipal 
archivist of Prague. Due to his low age or activity in the commission he was not nominated to the 
flag sub-committee in January 1920, but he commented its results very often. Vojtíšek opposed the 
use of a blue triangle on the Czechoslovak flag that “savoured of an unnatural and strange 
impression”, according to him. However, when he could change the Czechoslovak flag in 
accordance with his taste almost twenty years later he was not successful again. His proposal to 
replace “an inappropriate” model from 1920 by a new one combining Bohemian (W+R) and 
Ruthenian (B+Y) colours in the vertical arrangement could not be realized due to the missing 
Constitution that would reflect a new organization of the post-Munich republic and other political 
problems; his vexillological proposal was put aside. It seems that V. Vojtíšek – as a director of the 
Prague Municipal Museum (from 1920) and a full professor of auxiliary historical sciences (from 
1935) – also affected symbols of the Protectorate of Bohemia and Moravia and deserved to their 
national character. Thirty years later Academician V. Vojtíšek supported the experts’ opinion 
when the Czech Republic chose its own flag in 1969 – a historical Czech flag in white and red. 
However, from the vexillological point of view the greatest contribution of V. Vojtíšek was his 
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lifelong research on municipal flags and his often appeal to the citizens to hoist them and to pay 
respect to them. He wrote many articles on that matter between 1921 and 1952.  
 
Viktor Anatoljevič Lomancov 
 

VLAJKY  A  ZNAKY  DÁLNĚVÝCHODNÍCH  OBLASTÍ  RUSKA 
 
 V našem seriálu o historii a současnosti symbolů subjektů Ruské federace jsme v cestě 
z Centrálního Ruska na východ přes regiony Uralu a Sibiře postoupili až do nejzazšího 
východního regionu, známého jako Dálný východ. Vedle Jakutské republiky Sacha jej tvoří 
Chabarovský a Přímořský kraj, Židovská autonomní oblast, Čukotský autonomní okruh, Korjacký 
autonomní okruh a dosud 4 oblasti – Amurská, Magadanská, Sachalinská a Kamčatská, která se 
však přeměnila 1.7.2006 na Kamčatský kraj. Protože o symbolech většiny z dálněvýchodních 
subjektů federace jsme již psali (1), zbývají nám už pouze zmíněný Kamčatský kraj a Magadanská 
oblast. Abychom udrželi standardní rozsah těchto pokračování, doplníme je informacemi o 
symbolech Rostovské oblasti z regionu Severního Kavkazu a Tulské oblasti, která jediná neměla 
dosud přijaty vlastní symboly v době, kdy jsme začínali Centrálním Ruskem.  
 
Kamčatský kraj 
 Ruské pronikání na Kamčatský poloostrov se datuje do poloviny 17. století, kdy tady ruští 
kozáci vybudovali r. 1652 první svou pevnost v Anadyru, která se stala centrem ruské expanze na 
Kamčatku. Po expedici Vladimíra Atlasova v letech 1696-1699 byla Kamčatka    r. 1697 včleněna 
do Ruska. Když byla r. 1771 anadyrská pevnost zrušena, přešla správa poloostrova do města 
Gižiga (Ižiginsk, v současnosti již neexistuje), založeného r. 1753 jako středisko újezdu 
Irkutského místodržitelství (2). Jako svébytná administrativní jednotka byla kamčatská oblast 
zřízena podle nařízení z  2.12.1849 „z částí spravovaných kamčatskou přímořskou vládou a 
ižiginského okruhu, nacházejícího se pod správou ochotské přímořské vlády“. Střediskem oblasti 
se stalo město Petropavlovsk, založené teprve r. 1822. Znak byl nově zřízené oblasti potvrzen 
22.6. (4.7.) 1851 a popsán takto: Ve stříbrném štítu  vyobrazeny tři sopky neboli černé hory, 

z nichž vystupuje oheň. Štít je ozdoben zlatou imperátorskou 
korunou. … ve výzdobě znaku se zobrazují výjimečné črty 
Kamčatského poloostrova – oheň dštící hory, jedinečné v celé 
Ruské říš. (obr. 1) (3).  Během tzv. Východní války z let 1853-
1856 byl r. 1854 Petropavlovsk napaden francouzsko-britským 
oddílem válečného loďstva a jeho obyvatelstvo bylo v dubnu 
1855 evakuováno (2).  Kamčatská oblast byla tak pět let po 
přijetí vlastní symboliky zrušena a její území začleněno do 
Přímořské oblasti Východní Sibiře, která byla zřízena zvláštním 
dekretem z 31.10.1856, publikovaným 14.11.1856, a podléhala 
Amurskému kozáckému vojsku, vytvořenému v polovině 19. 
století z kozáků Donského kozáckého vojska. Jako tzv. 
kamčatský okruh se v rámci přímořské oblasti stala Kamčatka 
součástí tzv. Přiamurského generálního gubernátorství, z něhož 
byla r. 1909 opět vydělena jako svébytná oblast, jejíž oficiální 

znak z r. 1851 byl nadále používán. Po revoluci v r. 1917 a po 
občanské válce, v jejímž období byla od listopadu 1920 do března 1921 formální součástí 
Dálněvýchodní republiky, byla kamčatská oblast začleněna v r. 1925 do Dálněvýchodního kraje 
RSFSR. V návaznosti na usnesení prezídia Všeruského výkonného výboru sovětů poslanců 
pracujících RSFSR z 10.12.1930 č. 430/s „O organizaci národních sdružení v oblastech 
obývaných malými národnostmi Severu“ byla 20.10.1932 v rámci Dálněvýchodního kraje RSFSR 
zřízena Kamčatská oblast, jejíž součástí se stal i Korjacký národnostní okruh. Při rozdělení 
Dálněvýchodního kraje 20.10.1938 na přímořský a chabarovský byla oblast včleněna do 
chabarovského kraje; samostatnou oblastí RSFSR se stala 23.1.1956. Když k ní byl 1.7.2006 

Obr. 1 
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znovu připojen Korjacký autonomní okruh (její součástí byl v letech 1932-1993), byl její název 
změněn na Kamčatský kraj. 
 Ve srovnání s jinými oblastmi Ruska začala Kamčatka otázku přijetí vlastních symbolů 
řešit až relativně pozdě. Teprve koncem r. 2002 byla místními úřady zřízena zvláštní heraldická 
komise při úřadu gubernátora, které měla shromáždit návrhy na znak a vlajku, vzešlé z ohlášené 
veřejné soutěže, a předat je k expertíze Heraldické radě při úřadu prezidenta Ruské federace (4). 
První návrh, který byl schválen komisí v r. 2003 a doručen Heraldické radě, a na nějž ruské 
vexilology upozornil I.S. Smetannikov, vycházel z historického znaku oblasti z r. 1851, který byl 
navíc doplněn zelenými dubovými větévkami s žaludy, svázanými červenou stuhou, a završen 
starou carskou korunou. Byl však odborníky z heraldické rady odmítnut,  stejně jako týmž 
anonymním autorem zpracovaný návrh na 
regionální vlajku tvořenou obdélníkovým listem 
ze dvou stejných vodorovných pruhů: horního 
bílého a dolního modrého. Poměr šířky vlajky 
k její délce je 2:3. Uprostřed pruhu bílé barvy 
lze umístit znak Kamčatské oblasti (obr. 2). Bílá 
barva vlajky symbolizuje věčnost, čistotu, čest, 
šlechetnost a mírumilovnost. Modrá barva 
představuje čisté nebe a šíravy vodních ploch. 
Webová stránka časopisu Věsti, vycházejícího 
v Petropavlovsku-Kamčatském (5), upozorňuje 

na jiný návrh, který obdobně koncipovaný štít 
kamčatského regionálního znaku vložil pod 
ochranu dvou štítonošů - černých jednorožců - a završil jej stříbrnou korunou, jejíž tvar vycházel 
z typu korun obsažených v Erbovníku vojenských praporů z r. 1730. Z rozvilin vytvořené podnoží 
štítu, na němž stojí oba štítonoši, je překryto bílou stuhou s černým nápisem ПЛАМЕННО И 
ТВЁРДО (Plamenně i tvrdě). 
  Poslanci oblastního Sovětu lidových zástupců schválili 15.4.2004 Zákon o znaku 
Kamčatské oblasti č. 170, který gubernátor podepsal 5.5.2004 a který nabyl účinnosti 7.5.2004, 
kdy byl publikován v Úředním věstníku. Článek 3 daného zákona znak oblasti popisuje jako 
čtyřúhelníkový heraldický štít v dolních rozích zakulacený a opatřený špicí v dolní části. 
V modrém poli se nad vlnitou patou, oddělenou dvěma vlnitě prohnutými modrými pruhy, 
nacházejí tři černé sopky (prostřední před krajními) lemované stříbrně, se stříbrně zasněženými 
vrcholky a s červenými plameny uprostřed stříbrného dýmu, vystupujícími z každého vrcholku 
(obr. 3). K symbolice se vyjadřuje V. Bogomolov ve svém článku v novinách Kamčatskije věsti 
(6) – vlnitě prohnuté pruhy a modrá barva štítu symbolizují moře omývající Kamčatku: na západě 

Ochotské, na východě Beringovo a Tichý oceán. Hovoří o tom, že připojením Kamčatky v r. 1697 
se Rusko dostalo ke světovému oceánu, stalo se pacifickou mocností. Následkem toho podstatně 

                 Obr. 2 
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vzrostl politický a hospodářský význam ruského státu. Modrá barva podtrhuje velikost Ruska, bílá 
svědčí o jeho mírumilovnosti, čistotě, cti a šlechetnosti. Znak byl schválen Heraldickou radou 
prezidenta Ruské federace. 
 Téhož dne přijal oblastní sovět i Zákon o vlajce Kamčatské oblasti č. 171, jehož článek 3 ji 
popisuje takto: Vlajku Kamčatské oblasti tvoří obdélníkový list sestavený ze dvou vodorovných 
pruhů: horního bílého a dolního (světle) modrého. Šířka pruhů je v poměru 2:1. V horním rohu se 
nacházejí figury ze znaku Kamčatské oblasti: oheň dštící sopky a vlny; sopky jsou černé, 
s červenými plameny, bílými vrcholky, lemováním po stranách a dýmem, vlny jsou (světle) modré 
a bílé. Bílé detaily kresby jsou s výjimkou vln odděleny od bílého podkladu listu tenkými (světle) 
modrými konturami. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3 (obr. 4). 
 Celkem neobvyklá skutečnost, že totiž znak oblasti byl přijat dříve než znak jejího centra, 
umožňuje věnovat se historii městských symbolů Petropavlovska-Kamčatského poněkud stručněji, 
než bývá zvykem. Na stříbrném štítu tři červené sopky s vycházejícími plameny. Štít je ozdoben 
zlatou hradební korunou o třech stínkách a lemován dvěma zlatými kotvami svázanými (červenou) 
alexandrovskou stuhou, popisuje městský znak carský dekret z 26.4.1913 podle zákona č. 39264, 
jehož pravděpodobný autor a oblastní inženýr K.A. Zaranek se evidentně inspiroval oblastním 
znakem z r. 1851. Stejně jako autoři různých příležitostných odznáčků, vyráběných 
v socialistickém období z propagačních a turistických důvodů, jejichž rekonstrukce uvedl na 
webové stránce Ruského vexilologického a heraldického střediska (7) Jurij Kalininkin z města 
Dolgoprudnyj. Vedle sopek se na nich objevují v různých variantách ryby a rybářské lodi, 
plachetnice Beringovy výpravy z r. 1740, jakož i monument na památku obětem francouzsko-
britského útoku na město z r. 1854. S obnovením historické symboliky si město ve srovnání 
s oblastí opravdu pospíšilo – již 16.12.1993 svým nařízením č. 3531 starosta Petropavlovska-
Kamčatského A.K. Dudnikov obnovil platnost znaku z r. 1913 (8). Dne 27.9.2006 následovalo 
rozhodnutí Městské dumy Petropavlovsk-Kamčatského městského okruhu č. 431-r „O provedení 
znaku města Petropavlovska-Kamčatského“. Poslanci posoudili předložené návrhy na úpravu a 
doplnění znaku a za přijatelné uznali doplnění znaku světci sv. Petrem a sv. Pavlem po stranách, 
větší hradební korunou s pěti stínkami a náhradu červené stuhy řádu sv. knížete Alexandra 
Něvského modrou stuhou řádu sv. Ondřeje Prvozvaného (9). Pozdější výtvarná úprava postavení 
světců jako štítonošů nebyla příliš šťastná, protože je zbavila svatozáře a potlačila jejich atributy 
(obr. 5). Definitivní varianta městského znaku se objevuje i na bílé vlajce města, jejíž spodní 

čtvrtinu zaujímá vlnkovitý modrý pruh (s pěti vrcholky a šesti prohlubněmi) a nad ním stejný užší 
pruh oddělený úzkým bílým proužkem (obr. 6). Vlajka Petropavlovska-Kamčatského byla přijata 
patrně současně s poslední úpravou městského znaku v r. 2006. 
 
Magadanská oblast 
 Při již zmiňované opakované administrativně-správní restrukturalizaci Sibiře a Dálného 
východu za sovětské vlády v 50. letech minulého století byla 3.12.1953 vyčleněna 
z chabarovského kraje, ustaveného již před válkou 20.10.1938, nová svébytná entita – 
Magadanská oblast, ležící na severozápadním pobřeží Ochotského moře. Na rozdíl od svého 
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střediska – města Magadanu – neměla po celé sovětské období žádný heraldický symbol, takže 
když na začátku tohoto tisíciletí přistoupila místní správa k vyřešení otázky symboliky oblasti, 
neměla k dispozici žádné historické podklady a na výsledku je to znát. Symboly oblasti byly 
schváleny zákonem z 28.12.2001 č. 219-oz „O vlajce a znaku Magadanské oblasti“, který nabyl 
účinnosti o den později (10). Štít znaku je vidlicovitým řezem rozdělen na tři části – v horní 
červené jsou vyobrazeny /1+2/ jeden stříbrný a dva zlaté slitky položené přes zkřížené nástroje – 
geologické kladívko a krumpáč. V pravém světle modrém poli jsou vyobrazeny hydrocentrála a 
letadlo (ve stříbře), v levém tmavomodrém pak tři stříbrné ryby se zlatými šupinami. Jednotlivá 
pole štítu jsou oddělena úzkým stříbrným proužkem, který rovněž lemuje celý štít a je tu doplněn 
úzkým červeným lemem. Střed, v němž se stýkají všechna tři pole štítu, je překryt zlatou, 
osmicípou hvězdou (obr. 7). V zásadě lze říci, že použité figury znaku symbolizují hlavní 
hospodářská odvětví oblasti: těžbu rud, rybné hospodářství, energetiku a dopravu. Hvězda zřejmě 
symbolizující Polárku odkazuje na polohu oblasti na dalekém severu. Vlajku Magadanské oblasti 

tvoří červený list se znakem (bez červeného okraje) v horním rohu a se střídajícími s jedním 
tmavomodrým a dvěma bílými oboustranně vlnkovitými pruhy při dolním modrém vlnkovitém 
okraji, které se postupně posouvají k žerdi a mají šest vrcholků. Původní kresba vlajky, kterou 
máme k dispozici (obr. 8), neodpovídala zcela přesně úřednímu popisu, zejména pokud jde o 
počet vrcholků vln. 
 Mnohem lépe dopadlo se svou symbolikou středisko oblasti – již 18.6.1968 schválil 
Městský sovět zástupců pracujících Magadanu návrh městského znaku z ruky výtvarníka Nikolaje 
Konstantinoviče Merzljuka v podobě červeného štítu se zlatým sobem letícím nad modrými 
vlnami; pod ním byly podle N.A. Sobolevové vyobrazeny dva oříšky cedru (11). Do současné 
podoby (obr. 9) byl znak upraven odborníky ze Svazu heraldiků Ruska,  potvrzen městskými 

orgány 28.8.1999 a zanesen do Státního heraldického registru Ruské federace pod č. 601. Jeho 
oficiální popis zní: Na červeném poli je zlatý pokosem skákající sob, doprovázený dvěma níže 
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umístěnými čtyřcípými hvězdami téhož kovu, z nichž první je větší; modrá pata štítu je tence 
oddělena stříbrem a nese tři oboustranně vlnkovité pruhy téhož kovu (12).  Městská vlajka, která 
je efektním převodem znaku na pole listu, byla zavedena rozhodnutím městské Dumy č. 48-D 
z 1.7.1999 a zaregistrována v heraldickém rejstříku pod č. 602. Její úřední popis zní: Červený list 
o poměru šířky k délce 2:3 obsahuje figury městského znaku nad modrým pruhem při spodním 
okraji o šířce odpovídající 1/3 celkové šířky, rovnoměrně rozděleným třemi oboustranně 
vlnkovitými pruhy bílé barvy (obr. 10). Autorem návrhu je Konstantin Močonov, počítačovou 
podobu mu dal Sergej Isajev. 
 
 
Rostovská oblast 
 Při „návratu“ z Dálného východu do středoruské Tuly se zastavme v Severokavkazském 
federálním okruhu, kde se nachází ještě jeden subjekt Ruské federace, o jehož symbolech dosud 
nebylo na stránkách Vexilologie pojednáno. Vedle 8 svrchovaných republik a dvou krajů, o jejichž 
vlajkách a znacích byli její pravidelní čtenáři již informováni (13), zde leží i Rostovská oblast, 
která přichází na řadu až nyní. 
 První důvěryhodné informace o existenci polonezávislé „kozácké republiky“ na jižních 
okrajích Ruska v předpolí Kavkazu pocházejí z 15. století. Oficiálním datem vytvoření Donského 
kozáctva je rok 1570, když o tom poslal car Ivan IV. Hrozný dekret kozákům, žijícím v oblasti 
Severního Donce. Roku 1704 (1709) car Petr I. udělil Donským pečeť s vyobrazením nahého 
kozáka v papaše, s mušketou a šavlí, sedícího na soudku, vedle něhož leží číška. Kompozice 
pečeti měla dozajista vyjadřovat myšlenku, že kozák, byť je opilý do němoty, nikdy neodloží 
papachu a své zbraně. Dne 10.3.1732 obdrželi donští kozáci novou pečeť s vyobrazením dvou 
šavlí a kozácké bojové trubky - rohu. Od 3. 5. 1775 se začal na úřední pečeti vojska objevovat 
ruský státní znak. V r. 1780 byla na území, obývaném příslušníky Donského vojska, vytvořena 
tzv. Oblast Donského vojska, spravovaná z kozácké stanice Staročerkasskaja, od r. 1806 z města 
Novočerkassk. Tvořily ji tři újezdy – donský, rostovský a čerkasský, které byly při reformě v r. 
1887 přeměněny na 9 okresů (jeden z nich byl i rostovský). Oblast Donského vojska získala 
5.7.1878 vlastní znak, který tvořil štít s hlavou dvakrát polcený. V prostředním stříbrném kůlu je 
nad modrým zvlněným břevnem červená zubatá hradba se třemi rovněž ozubenými kulatými 
věžemi, z nichž prostřední je vyšší. V pravém červeném je zlatý pernáč (symbol vlády kozáckého 
atamana), pod nímž jsou křížem přes sebe položeny stříbrný chvost bílého koně na stejné násadě a 
rovněž stříbrná obřadní hůl kozáckého atamana, zvaná „naseka“ – emblémy udělené Donskému 
vojsku Petrem Velikým;  v levém rovněž červeném poli je stříbrné žezlo, pod nímž jsou křížem přes 
sebe položeny stříbrná naseka, ozdobená imperátorským orlem, a rovněž stříbrný bunčuk na 

stejném kopí – emblémy udělené Donskému vojsku carevnou 
Jělizavetou Petrovnou. Ve zlaté hlavě štítu vyrůstající černý 
imperátorský orel, ozdobený třemi korunami. Štít je završen 
starou carskou korunou, za štítem jsou čtyři imperátorské 
prapory, spojené alexandrovskou stuhou (obr. 11). Z tohoto 
znaku vycházely i návrhy na novodobé symboly Rostovské 
oblasti, která byla v současných hranicích vytvořena na 
území bývalého Donského vojska 11.9.1937, poté co byla 
vyňata ze zaniklého Azovsko-černomořského kraje. 
 První varianta oblastního znaku byla schválena 
zákonem č. 32-zs z 28.10.1996 a její autor Alexej 
Kurmanovskij ji koncipoval na základě podoby znaku 
Donské oblasti – červenou barvu krajních polí nahradil 
modrou, na stříbrný kůl přidal pod vlnité břevno – 
symbolizující řeku Don – zlatý klas. Štít položil na prsa 

zlatého dvouhlavého orla ze státního znaku Ruské federace, za něhož umístil dvě dvojice 
překřížených praporů Ruské federace a Rostovské oblasti tak, že v pravé dvojici státní prapor 
překrývá prapor oblastní, zatímco v levé dvojici je tomu naopak. Štít i žerdi praporu zespoda 
lemuje volně přeložená červená stuha, jejíž konce se ztrácejí za listy praporů. Poslední platná 
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varianta znaku, respektující zákaz používání státní symboliky Ruské federace na symbolech 
regionálních, byla schválena Zákonodárným shromážděním a gubernátorem 5.12.1997, kdy byl 
přijat zákon č. 47-zs „O provedení změn a dodatků k oblastnímu zákonu ´O znaku Rostovské 
oblasti´“. Zákon nabyl účinnosti 2.2.1998 poté, co byl publikován v novinách Naše vremja. Podle 
článku 2 tohoto zákona znak Rostovské oblasti tvoří heraldický štít, v jehož modrém poli je 
stříbrný kůl s červenou pevnostní zdí o třech věžích, z nichž prostřední je vyšší, postavenou na 
modrém zvlněném břevnu; v jeho patě je zlatý klas částečně překrývající modré zvlněné břevno. 
Kůl je provázen historickými donskými regáliemi: vpravo stříbrným pernáčem nad stříbrným 

chvostem bílého koně a stříbrnou nasekou přes sebe položenými; vlevo stříbrné žezlo nad nasekou 
s orlem a bunčukem ze stejného kovu přes sebe položenými. 
Štítonošem je nad štítem vyrůstající dvouhlavý černý orel se 
zlatými zobáky a červenými jazyky, který má na každé hlavě 
ruskou imperátorskou korunu a je uprostřed završen větší 
ruskou korunou s modrými stuhami. Za štítem čtyři přes 
sebe položené prapory Rostovské oblasti se zlatými žerděmi 
a hroty v podobě špičky kopí, šňůrami a střapci. Žerdě jsou 
zavinuty stuhou Leninova řádu (červená, zlato-červeně-zlatě 
lemovaná) (obr. 12). Jak vidět, ve srovnání s původním 
provedením se změnila barva orla, druh řádové stuhy a 
prapory umístěné za štítem (14). Znak byl zanesen do 
Státního heraldického registru pod č. 214 (15). Oblastní 
vlajka byla přijata současně se znakem, když 10.10.1996 
Zákonodárné shromáždění schválilo zákon č. 31-zs „O 
vlajce Rostovské oblasti“, jenž byl podepsán gubernátorem V. Čubem 28.10.1996 a účinnosti 
nabyl 31.10.1996, kdy byl zveřejněn v novinách Naše vremja. Ke tradiční donské modro-žluto-
červené trikolóře byl při žerdi přidán bílý svislý 
pruh, jehož šířka odpovídá 1/5 šířky listu; poměr 
stran je 2:3 (obr. 13). Vlajka oblasti byla vytvořena 
podle praporu Velkého donského vojska z r. 1918 a 
byla zanesena pod č. 206 do Státního heraldického 
registru Ruské federace (15). Stejným zákonem byla 
v Rostovské oblasti – jako jedné z nemnoha – 
zavedena i osobní standarta hlavy administrativy 
(gubernátora) oblasti, kterou tvoří podle článku 12 
čtvercová varianta oblastní vlajky s vyobrazením 
znaku oblasti uprostřed, lemovaná při horním, 
vlajícím a dolním okraji zlatými třásněmi. K žerdi se 
připevňuje stuha s plným jménem držitele a daty 
vykonávání funkce gubernátora. Podle přílohy k zákonu s vyobrazením gubernátorské standarty je 
vyobrazení znaku oblasti na ní provedeno v jedné barvě, a to zlatě (14). 
 Kozáckou symbolikou je prodchnut i znak střediska Rostovské oblasti, města Rostov na 
Donu. Město ho poprvé obdrželo z rozhodnutí cara Alexandra I. 20.7.1811 - věž v pravém 
modrém poli polceného štítu měla symbolizovat jeho funkci hráze, která měla zabránit výpadům 
sousedících divokých národů proti Rusku a jeho podmanění, vyjádřené umístěním trofeje 
v podobě výzbroje a výstroje bojovníků těchto národů v levém červeném poli. V díle historiografa 
A.A. Skalkovského se objevuje údajná varianta znaku  z poloviny 19. století, která mění svislé 
dělení štítu na vodorovné, do horní červené poloviny dává jen vrchní část brnění, zatímco do dolní 
modré jen dolní polovinu věže. Štít je ale navíc završen stříbrnou hradební korunou o třech 
stínkách a v modrém karé, vloženém do horní červené poloviny, nese znak Jekatěrinoslavské 
gubernie, jejíž bylo město tehdy součástí. Když si r. 1864 objednával rostovský purkmistr A.M. 
Bajkov zhotovení praporu pro městskou hotovost, sdělil výrobci i podobu znaku, který měl být na 
praporu vyšit a jehož popis se zachoval: na červeném štítu stříbrná zubatá věž s červenými spáry, 
završená starodávným zlatým vojenským brněním, tvořeným ocelovou přílbicí se špičkou a 
drátěnou košilí s kovovými pláty, za nimiž jsou přes sebe položeny luk a tři kopí. V kantonu znak 
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Jekatěrinoslavské gubernie. Štít je završen stříbrnou hradební korunou se třemi stínkami a 
lemován dvěma zlatými klasy, svázanými alexandrovskou stuhou. Tyto varianty se objevily 
evidentně z neznalosti oficiálně uděleného znaku z r. 1811, popř. vycházely jen z jeho slovního 
popisu. Je však třeba jim přiznat profesionální heraldickou úroveň i znalost pravidel, která v té 
době pro přiznávání městských znaků platila. V r. 1904 získal Rostov statut města vedeného 
magistrátem, přičemž došlo i k polepšení jeho znaku z r. 1811 – nad štítem se objevila „stará 
carská koruna“ a štít olemovaly zlaté dubové ratolesti, svázané alexandrovskou stuhou (16). 

Na rozdíl od neoficiálních variant znaku z r. 1811 však 
existuje druhý úřední znak Rostova na Donu, který stanovilo 
nařízení Výkonného výboru Městského sovětu zástupců 
pracujících Rostova na Donu č. 428 z 23.6.1967 takto:  Znak 
města Rostova na Donu tvoří štít rozdělený svisle na dvě stejné 
části, modrou a červenou. Uprostřed štítu je kruh, jehož levá 
(sic!) část na modrém podkladu má podobu klasu, pravá 
podobu ozubeného kola. Klas a ozubené kolo symbolizují rozvoj 
zemědělství a strojírenství. Uprostřed kruhu je umístěna zubatá 
pevnostní zeď, která podtrhuje založení města Rostova jako 
pevnosti, postavené na obranu před nájezdy kočovných národů 
v polovině 18. století. Ve spodní části kruhu je (čepice zvaná) 
buďonovka na pozadí zkřížených šavlí na památku legendární 
První Koňské (jízdy) a třídních bojů v letech občanské války na 
Donu. Ve spodní části štítu vodorovně procházejí dvě zvlněné 
čáry, zpodobňující Don, který hraje mimořádnou roli 

v národním hospodářství oblasti (obr. 14). Autory znaku byli V.M. Kožemjakin a B.I. Šalibov. 
K barevnému provedení znaku je třeba dodat, že klas, buďonovka a jílce šavlí jsou zlaté, čepele 
šavlí a zvlněné pruhy stříbrné a ozubené kolo černé barvy (17). 

Když se r. 1996 město rozhodlo přijmout vlastní symboly, vrátil se autor nové úpravy 
Andrej Baškatov ke znaku z r. 1811, resp. k jeho variantě z r. 1904 – dosavadní stříbrná věž byla 
však nahrazena zlatou a dubový věnec obklopující štít již není zlatý, ale zelený. Zlatá koruna i 
červená alexandrovská stuha však zůstaly zachovány, stejně jako provedení figur, které v detailech 
upravil výtvarník Jaroslav Zacarinnyj (obr. 15). Nařízení o symbolech města Rostova na Donu, 

přijaté usnesením č. 267 městské Dumy z 3.12.1996, současně stanovilo vedle městského znaku i 
vlajku v barvách znaku, rozdělenou svisle na dvě stejná pole, modré a červené. Uprostřed vlajky 
(obr.16) je formou bílých kontur vyveden malý městský znak: polcený štít s bílou, dvoupatrovou 
věží se zavřenou bránou v modrém poli, nad kterou se doprava rozvinula bílá vlajka s modrým 
ondřejským křížem, pod vrchním ochozem s pěti stínkami jsou dvě střílny, vyčnívající nad 
spodním ochozem se sedmi stínkami; na červeném poli je na tyči pověšen válečnický ústroj – 
starodávná helma a drátěná košile a za nimi jsou překříženy luk tětivou dolů obrácený a šíp 
s kopím, špičkami vzhůru otočené. Znak je proveden konturami, bez uvedení podrobností. Poměr 
stran listu je 2:3, šířka bílé kontury štítu odpovídá 1/50 šířky listu, výška štítu 5/7 šířky listu a 
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výška znakových figur 3/5 šířky vlajky, zatímco jejich šířka odpovídá ¼ šířky listu vlajky. Modrá 
barva listu představuje čest a slávu, upřímnost a oddanost tradicím mnoha pokolení Rostovanů, 
červená symbolizuje spravedlnost a chrabrost, sílu a odvahu, prokázané obyvateli města v těžkých 
všedních dnech i na válečných polích v bojích za nezávislost a svobodu vlasti. Bílá barva 
vyjadřuje čistotu úmyslů, svobodymilovnost a dobrotu Rostovanů, mírové soužití občanů různých 
národností ve společenství města, otevřenost města vůči svým přátelům, připravenost občanů ke 
spolupráci (18). 
 
 
Tulská oblast 
Když byla 9.3.1777 vyčleněním z kalužského místodržitelství 
vytvořena tulská gubernie, povýšená 19.9.1777 na 
samostatné místodržitelství, vznikla potřeba přiznat nové 
administrativní jednotce říše i jejímu středisku vlastní znak. 
Stalo se tak 8.3.1778, kdy byl vydán dekret carevny Kateřiny 
II. stanovující, že znak města je na červeném poli vodorovně 
přes dvě čepele kordů přes sebe ležící a konci dolů obrácené 
na způsob ondřejského kříže umístěná stříbrná hlaveň pušky; 
nahoře i dole po jednom zlatém kladívku. Vše poukazuje na 
existenci důležitého a prospěšného zbrojního závodu, který se 
nachází ve městě. Autorství znaku se připisuje carskému 
heroldu Francisku de Santi (obr. 17) (19). Tento znak byl 
současně znakem místodržitelství, resp. gubernie, která byla 
obnovena r. 1796. Vlastní erb gubernie získala až 5.7.1878, 
kdy byl podle Koehneho reformy štít městského znaku 
doplněn imperátorskou korunou a lemován zlatými 
dubovými listy, svázanou ondřejskou stuhou. Znak tvořila na červeném štítě napříč položená 
stříbrná čepel meče přes dvě stříbrné převrácené čepele křížem přes sebe položené. Vše je svrchu i 
zespoda doprovázeno dvěmi zlatými kladívky. Štít je završen imperátorskou korunou a obklopen 
zlatými dubovými listy, svázanými (modrou) ondřejskou stuhou (20). Tento gubernální znak platil 
až do komunistické revoluce v r. 1917, kdy platnost všech monarchistických symbolů skončila.  
Když byla 16.9.1937 vytvořena současná Tulská oblast (gubernie skončila r. 1929), o žádných 
symbolech se samozřejmě nehovořilo a oblast se bez nich obešla až do r. 2001. Dne 1.1.2001 totiž 
podepsal gubernátor V. Starodubcev  zákon „O znaku Tulské oblasti“, který tak nabyl účinnosti. 
Znakem oblasti byl potvrzen starý znak gubernie z r. 1878, na němž však imperátorskou korunu 
ruských carů nahradil vínek z pěti zlatých dubových lisů, zavinutých do modré stuhy. (obr. 18) 

Když však oblast požádala o zápis svého obnoveného znaku do Státního heraldického registru 
Ruské federace, nesetkala se s pochopením a výtvarník registru M.K. Šelkovenko zpracoval nový 
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návrh honosných kusů znaku, ve všech detailech potvrzující variantu z r. 1878 (21). Opravená 
varianta nabyla účinnosti 30.5.2002, kdy příslušná změna zákona „O znaku Tulské oblasti“ 
vstoupila v platnost. Když však 24.11.2005 schválila tulská oblastní Duma ve třech čteních  zákon 
č. 646-zto „O provedení změn do zákona ´O znaku Tulské oblasti´“, který nabyl účinnosti 
29.11.2005 zveřejněním v novinách Tulskije izvěstija, došlo k další a zatím poslední změně znaku. 
Zákon doslova uvádí: 1. Heraldický popis znaku stanoví, že v červeném štítu je stříbrná čepel 
meče napříč položená přes dvě stříbrné převrácené čepele křížem přes sebe položené. Vše je 
svrchu i zespoda doprovázeno dvěma zlatými kladívky. Štít je završen imperátorskou korunou a 
lemován stuhou Leninova řádu (obr. 19). 2. V souladu s ruskými heraldickými tradicemi může mít 
znak oblasti další doplňující vnější prvky, stanovené Tulskou oblastní Dumou. 3. Znak může mít 
motto, schválené Tulskou oblastní Dumou v souladu s existujícími právními a heraldickými 
normami.“ V článku 4, odst. 2 se rovněž stanoví, že znak může být používán ve dvou 
rovnoprávných verzích – plné či zkrácené, tj. bez zlaté imperátorské koruny a stuhy Leninova 
řádu. Tímto způsobem byla dosavadní modrá stuha řádu sv. Ondřeje Prvozvaného nahrazena 

červenou, zlato-červeno-zlatě lemovanou stuhou 
řádu Leninova, který byl oblasti udělen v r. 1957 
(22). Třebaže gubernátor N.V. Sevrjugin vyhlásil 
svým nařízením č. 433 veřejnou soutěž na znak a 
vlajku oblasti již 24.8.1995, žádné nové symboly 
z ní nevzešly a oblast se své vlajky dočkala až po 
deseti letech – dne 24.11.2005 byl totiž vedle 
zákona o změně oblastního znaku přijat i zcela 
nový zákon č. 647-zto „O vlajce Tulské oblasti“, 
který oblastní Duma schválila svým usnesením č. 
25/972 a gubernátor V.D. Dudka podepsal 
25.11.2005. Článek 1 tohoto zákona stanoví, že 
vlajku Tulské oblasti tvoří obdélníkový list 
červené barvy o poměru šířky k délce 2:3, 

v jehož středu se nacházejí figury znaku Tulské oblasti: vodorovně a ostřím k žerdi otočená čepel 
meče bílé barvy, položená přes dvě stejně bílé čepele zkřížené úhlopříčně; čepele jsou provázeny 
nahoře i dole svisle postavenými žlutými kladívky (obr. 20)  (23). 
 Také město Tula se ze svých oficiálních symbolů mohlo těšit až po pádu sovětského 
režimu – dne 6.8.1992 Malá (tj. výkonná) rada Tulského sovětu lidových zástupců obnovila 
platnost historického znaku z r. 1778 svým usnesením č. 21/213 (obr. 21) (24). Závazná podoba 

(etalon) městské vlajky byla pak přijata usnesením tulské městské Dumy č. 50/889 z 21.3.2001, 
která nakonec přijala jako nejdokonalejší návrh člena Svazu designérů Ruska A.V. Bogatyrova, 
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nařízení o jejím zavedení pak usnesením č. 53/965 z 20.6.2001. Podle něj vlajku města – hrdiny 
Tuly tvoří obdélníkový list červené barvy o poměru šířky k délce 2:3, který nese figury městského 
znaku odpovídající popisu ve Statutu města podle stavu k 8. březnu 1778:  ´na červeném poli 
vodorovně přes dvě čepele kordů přes sebe ležící a konci dolů obrácené na způsob ondřejského 
kříže umístěná stříbrná hlaveň pušky; nahoře i dole po jednom zlatém kladívku. Vše poukazuje na 
existenci důležitého a prospěšného zbrojního závodu,  který se nachází ve městě.´ V kantonu – 
horním levém rohu listu ve vzdálenosti 1/10 od horního a levého okraje - se nachází vyobrazení 
medaile ´Zlatá hvězda´. Poměr mezi plochou, jíž zabírá vyobrazení medaile, a figurami ze znaku 
je 1:8 (obr. 22). Zatímco tedy Tulská oblast přijala za základ své symboliky Koehneho úpravu 
znaku z r. 1878, při níž byla původní hlaveň pušky nahrazena další čepelí, samo město Tula 
setrvává na původní verzi znaku z r. 1778. 
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Rossijskoj Imperii vněsonnyje v Polnoje sobranije zakonov s 1649 po 1900 god, obrázek 
rekonstruován s využitím ilustrací z knihy N. Stěpansova: Zemelnyje gerby Rossii. 

(4) Zpráva M.V. Revnivceva z 8.1.2004 odvolávající se na webovou stránku 
http://topker.ru/index.shtml?news/2002_05/29-16.htm. Ještě než byl totiž přijat zákon 
Kamčatské oblasti o znaku Kamčatské oblasti 15.4.2004, objevila se v tisku úsměvná 
zpráva o pokusu „naoktrojovat“ oblasti vlajku podle vlastního gusta administrativou 
Dálněvýchodního federálního okruhu v Chabarovsku. Ta již nemohla patrně vydržet 
váhání kamčatského vedení a při příležitosti vydání mapy okruhu s vyobrazením vlajek 
všech 10 státně-administrativních entit tohoto ruského regionu přisoudila Kamčatské 
oblasti návrh vlastní: list sestávající ze tří vodorovných pruhů – bílého, červeného a 
černého! Byť autor tohoto návrhu zůstává utajen, evidentně vycházel z barev znaku z r. 
1851, které v pořadí neodpovídajícím heraldickým zásadám prostě převedl do podoby 
trikolóry. Návrh se pochopitelně setkal s nesouhlasem kamčatské veřejnosti i odborníků 
z gubernátorské komise. 

(5) http://kamvesti.ru/?id=article&date=2004-05-12&na=11. 
(6) Zpráva V. Bogomolova na webové stránce deníku Kamčatskije věsti 

(http://www.kamvesti.ru/). 
(7) http://www.heraldicum.narod.ru/russia/subjects/towns/petrpavl.htm. 
(8) Viz článek hlavního specialisty oblastní knihovny I.V. Vitěra na webové stránce knihovny 

http://library.iks.ru:8081/law?doc&nd=40&nh=1. 
(9) Využity materiály z archívu M.V. Revnivceva. 
(10) Osobní sdělení M.V. Revnivceva ze 7.3.2002. 
(11) N.A. Soboleva: Gerby gorodov Rossii, Moskva 1998, s. 267. 
(12) S laskavým svolením K. Močonova použity materiály z oficiální webové stránky Svazu 

heraldiků Ruska (www.heraldik.ru). 
(13) Jde o tyto celky:  Adygsko (Vexilologie č. 86, s. 1679-1681), Čečensko (č. 134, s. 2551-

2553, č. 135, s. 2582, č. 136, s. 2606-2607), Dagestán (č. 92, s. 1789-1793, č. 95, s. 1849), 
Ingušsko (č. 92, s. 1794, č. 97, s. 1877-1878), Kabardsko-Balkarsko (č. 94, s. 1827), 
Kalmycko (č. 93, s. 1814-1815), Karačajsko-Čerkesko (č. 94, s. 1828-1829), Severní 
Osetie-Alanie (č. 85, s. 1667, č. 96, s. 1864) (u všech i příloha k č. 102), Krasnodarský kraj 
(č. 102, s. 1948-1950) a Stavropolský kraj (č. 104, s. 1986-1987).  
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(14) Informaci laskavě poskytl vedoucí protokolu Zákonodárného shromáždění Rostovské 
oblasti T. Krivsunov v dopisu autorovi č. 53-2899 z 9.9.1999. 

(15) I.S. Smetannikov: Gerby i flagi subjektov Rossijskoj Federacii, Moskva 2003, s. 78. 
(16) Využity materiály z článku J. V. Zacarinného: Istorija gerba Rostova-na-Donu v časopise 

Gerbověd č. 41, s. 38-48. 
(17) Tyto informace poskytl M.V. Revnivcevovi ředitel Rostovského oblastního vlastivědného 

muzea T. Gorlo v dopise č. 105 z 6.2.1985. 
(18) Využity materiály otištěné na oficiálním portálu městské Dumy a správy města Rostova na 

Donu (www.rostov-gorod.ru/index.php?id=738). 
(19) Využity materiály ze stati O. Revo: Gerby gorodov Tulskoj gubernii v časopise Nauka i 

žizň č. 9, 1980. 
(20) Polnoje Sobranije Zakonov Rossijskoj Federacii, díl LIII, č. 58684. 
(21) Osobní sdělení M.K. Šelkovenka, vyobrazení neschváleného znaku převzato z webové 

stránky  http://www.statesymbol.ru/russymbols/regions/. 
(22) Využita zpráva agentury Regnum na webové stránce www.regnum.ru. 
(23) Zpráva agentury doplněná osobním sdělením M.V. Revnivceva. 
(24) Využity podklady z knihy N. A.  Sobolevové: Gerby gorodov Rossii, Moskva 1998, s. 43 a 

článku I.S. Smetannikova: Rossia vozroždaetsja gerbami v časopise Gerbověd č. 5-6 (1-2, 
1994), s. 88. Zde však autor uvádí, že platnost městského znaku byla obnovena již 
usnesením č. 19/188 z 16.7.1992. 

 
Z autorových materiálů zveřejněných na webových stránkách Ruského střediska pro vexilologii a 
heraldiku vybral, do češtiny přeložil a ve spolupráci s autorem dalšími odkazy doplnil J.Martykán. 
 
Local peculiarities found nowhere else in Russia but here – volcanoes – are reflected in the arms 
(Fig. 3) and flag (Fig. 4) of the Kamchatka province, blue wavy stripes of which stand for sea and 
Pacific Ocean surrounding the peninsula and grandeur whilst white colour reminds of 
peacefableness, purity, virtue and magnanimity of Russia. In the Soviet style designed arms (Fig. 
7) have been adopted by the local authorities of the Magadan region in 2001. Three metal ingots 
and geological tools symbolize mining industry, hydropower station stands for energy, aircraft for 
transportation and three silver fish with golden scales for fishing industry – the main branches of 
local business. Red, blue and white colours of the regional flag (Fig. 8) are those of the Russians, 
wavy stripes recall the Okhotskoe Sea. Many symbols of the ancient Cossacks are incorporated 
into the arms of the Rostov region (Fig. 12) – except of a red fortress over a blue wavy stripe 
standing for the Don River and a golden ear (blue, yellow and red are traditional colours of local 
people) those objects are regalia granted by tsar Peter the Great and tsarina Elizabeth to the 
Great Army of Don Cossacks in the past. The most favourite colours of them are set up into the 
tricolour of the Rostov regional flag (Fig. 13). Tradition of the armament industry is reflected in 
the symbols of both town and region of Tula in Central Russia – three silver blades crossed in 
saltire and accompanied by two golden hammers are shown in a red field of both arms and flag 
(Fig. 19, Fig. 20). 
 
 
 
Petr Exner 
 

SYMBOLY NĚNECKÉHO AUTONOMNÍHO OKRUHU 
 

Ze symbolů Něneckého autonomního okruhu (NAO) jsme dosud publikovali pouze vlajku 
okruhu ve  Vexilokontaktu č. 12, příloze k Vexilologii č. 131 (Únor 2004). V roce 2007 byla 
završena tvorba regionální symboliky okruhu přijetím znaku NAO, a tak přinášíme souhrnný 
článek o symbolech okruhu. 
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Po vítězství nad Novgorodem (1471) a jeho připojení k Moskevskému státu (1478) se 
Moskvě otevřela cesta na sever. Opěrným bodem rostoucího státu na severovýchodě Evropy se 
stal Pustozersk, první ruské město (nyní již neexistující) za polárním kruhem. Pustozersk byl 
založen na území samojedských kmenů roku 1499 na základě nařízení cara Ivana III. asi 100 km 
od ústí řeky Pečory na břehu Pustého jezera (1). Roku 1502 byla ustavena Pustozerská volosť 
(dřívější správní jednotka), k níž byly roku 1586 připojeny Ust´-Cilemská a Ižemská sloboda 
(osada, jejíž obyvatelé byli dočasně osvobozeni od některých povinností vůči státu), které dříve 
patřily k Vimské zemi. V 16. a 17. století se Pustozersk stal hlavním administrativním a 
obchodním centrem Pečorského kraje mezi Barentsovým mořem a Uralem (2). Car Petr I. založil 
v rámci státoprávních reforem roku 1709 Archangelskou gubernii, která se stala v roce 1922 
součástí RSFSR jako Archangelská oblast. Dne 15. července 1929 byl založen Něnecký národní 
okruh, první na Dálném severu, který byl 7. října 1977 přejmenován na Něnecký autonomní 
okruh. V souladu s ústavou Ruské federace z roku 1993 se okruh stal rovnoprávným subjektem 
Ruské federace, teritoriálně patřící do Archangelské oblasti. Okruh spadá do Severozápadního 
federálního okruhu se sídlem v St. Petěrburgu. 

Rozloha Něneckého autonomního okruhu činí 
176 700 km2 (včetně ostrovů Kolgujev a Vajgač). 
Národností, která dala název severovýchodnímu výběžku 
Archangelské oblasti, jsou Něnci. Z celkového počtu 34 
tisíc jich v Něneckém autonomním okruhu žije více než 
sedm tisíc a tvoří necelých 20 procent obyvatel okruhu. 
Hlavní město Něneckého autonomního okruhu je Nar´jan-
Mar (Rudé Město), které bylo založeno roku 1930 na místě 
osady Běloščelje na břehu řeky Pečory. Okruh se na 
základě federálního zákona 131-FZ ze dne 6.10.2003 dělí 
na dvě administrativní jednotky – město Nar´jan-Mar a 
municipální rajón Zapoljarnyj (3).  

Hlavní město okruhu získalo znak 7. dubna 1987 
rozhodnutím výkonného výboru Okruhového sovětu 
lidových poslanců. Autorem návrhu znaku byl Semjon 
Ivanovič Kotkin. Ústředním motivem znaku je hlava soba 
s parohy symbolizující hlavní obor místního obyvatelstva – 
chov sobů. V dolní části znaku jsou vyobrazeny ryby a 
vodní hladina vyjadřující další činnost obyvatel – rybolov. 
Mezi parohy je vrtná věž zastupující nové odvětví v oblasti 
– geologii. Figury znaku jsou stříbrné ve světle modrém 
poli nahoře a tmavomodrém dole (obr. 1). Barvy 
symbolizují nebe, vodu a sníh (4). 

Současnou podobu znaku, který byl schválen 31. 
května 2001, připravil Svaz heraldiků Ruska. Byl zanesen 
do Státního heraldického registru pod číslem 762. Znak 
města je popsán takto: „Červený štít s modrou vlnkovitou 
patou s dvěma stříbrnými rybami. Ve štítě stříbrná čelně 
postavená stylizovaná sobí hlava s parohy.“(5) (obr. 2)  

Zároveň se znakem byla přijata i vlajka města 
odvozená ze znaku. Tvoří ji červený list o poměru šířky k 
délce 2:3 s modrým vlnkovitým pruhem u dolního okraje 
listu o šířce ¼ šířky listu. V červeném poli bílá čelně 
postavená stylizovaná sobí hlava s parohy, v modrém 
pruhu dvě bílé ke středu plovoucí ryby (obr. 3). Vlajka je zapsána ve Státním heraldickém registru 
pod číslem 763. 

 
 

Obr. 1 
 
 

 
 

Obr. 2 
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V roce 1999 Něnecký autonomní okruh slavil 70. výročí svého vzniku. Při této příležitosti 
byla vypsána soutěž na jubilejní symboliku okruhu. Jedním z návrhů byl i emblém z druhé 
poloviny sedmdesátých let 20. století v podobě světle modrého kruhu s opisem НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ a hlavou soba s krkem otočenou heraldicky doleva a provázenou pěti 
čtyřcípými hvězdami, vše bílé (6) (obr. 4). Tento emblém se používal do roku 1999 jako znak 
okruhu (7). Vítězným návrhem soutěže se v srpnu 1999 stal tmavomodrý kruhový emblém 
s červeným kruhovým polem nesoucím vyobrazení těžní věže, hlavou soba s krkem a opisem 
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ u dolního okraje emblému a rokem vzniku okruhu 1929 pod 

kruhovým polem (obr. 5). Do konce roku 2001 byl tento emblém s malými změnami (hlava jelena 
byla otočena heraldicky vpravo a byl odstraněn letopočet) chápán jako znak okruhu. Byl používán 

na čestných uznáních správy NAO i na listinách hlavy 
administrativy.  Emblém, jehož autorem byl Dmitrij 
Vladimirovič Jefremov, nebyl zahrnut do soutěže na znak 
okruhu v roce 2002, a tak zůstal pouze jubilejním 
emblémem NAO (8).  

Mezitím dne 27. ledna 2000 schválili poslanci 
NAO zákon s vyobrazením a popisem znaku a vlajky 
NAO (autor M.M. Istomin), ale představitel administrativy 
zákon nepodepsal. 

 Koncem roku 2002 na základě průzkumu 
veřejného mínění obyvatel okruhu pracovní skupina 
Správy NAO předložila návrh znaku: V zeleném poli 
stříbrná hlava soba se zlatou uzdou a zlatá osmicípá 
hvězda. Na štítě je zlatá plamenná koruna (Obr. 6). Hlava 
soba symbolizuje přírodu a bohatství okruhu, uzda vládu a 
zároveň péči člověka o přírodu. Osmicípá hvězda 
představuje vysoké cíle, slunce, životní energii, Polárku 
jako symbol stálosti a značí energii ukrytou v ropě a 
plynu. Koruna s plamennými hroty představuje těžbu 
plynu a ropy. Stříbrná barva značí ušlechtilost a čistotu i 
v ekologickém smyslu, zlatá hojnost, černá a modrá 
moudrost a mír, zelená mládí, naději a životní energii (9).  

Zároveň se znakem navrhla pracovní skupina i 
vlajku okruhu: List se třemi vodorovnými pruhy, bílým, 
modrým a zeleným. Modrý pruh má na horním okraji 
něnecký ornament. Poměr šířky k délce listu je 2:3 (10). 

Dne 25. září 2003 schválili poslanci NAO třinácti 
hlasy proti jednomu  zákon N 438-ОЗ „O vlajce 
Něneckého autonomního okruhu“. Nevexilologický popis 
vlajky v odstavci 2 zákona odpovídá návrhu pracovní 
skupiny: „Vlajku Něneckého autonomního okruhu tvoří list 
s poměrem stran 2:3, rozdělený na tři nestejně široké 

vodorovné pruhy, bílý, modrý a zelený. Horní okraj modrého pruhu je ohraničen tradičním 
ornamentem kultur národů Severu. Skládá se z geometricky pravidelných figur v podobě modrých 
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a bílých krokví. Krokve jsou vzájemně uspořádány  pod úhlem 90 stupňů. Plocha jednotlivého 
elementu ornamentu má tvar kosočtverce o ploše 1/2500 listu. Každý element ornamentu se 
opakuje na délku listu osmkrát a skládá se z 25 stejných kosočtverců. Obrys modrého pruhu má 
šířku 1/5 listu, pruh ornamentu 2/25 šířky listu a šířka zeleného pruhu je 3/25 šířky listu.“ (11) 
(obr. 7). Bílá barva symbolizuje čistotu, mír a starobylost, modrá je symbolem stálosti a 
nekonečnosti, zelená mládí, naděje a životní energie (12).  

Vlajka NAO byla schválena na zasedání Heraldické rady prezidenta RF a vložena do 
registru pod číslem 1326 (13). 

Navrhovaný znak však poslanci odmítli a teprve v roce 2005 začala pracovat soutěžní 
komise pro návrh nového znaku. V roce 2006 vybrala nejlepší návrh autora Romana Churdy jako 
základ pro znak okruhu a zaslala jej k posouzení do Svazu heraldiků Ruska. V lednu 2007 Státní 
heraldická rada posoudila projekt a doporučila jej k realizaci (14).  

Téměř na den přesně po čtyřech letech od přijetí zákona o vlajce Něneckého autonomního 
okruhu tak byl přijat i jeho znak. Podle zákona č. 121-OZ „O znaku Něnecké autonomní oblasti“ 
ze dne 4. října 2007, odstavce 1, článku 4 je znakem oblasti stříbrno-zeleně pilovitě dělený štít se 
světle modrým kruhovým polem, ve kterém planou stříbrné plameny. Ve stříbrném poli zelená 
figura, skládající se ze tří spojených volných 
krokví nahoře korunovaných menší obrácenou 
krokví. Stejná figura bez malé krokve, ale 
stříbrná a obrácená je i v zeleném poli. Štít je 
převýšen zlatou korunou, zpoza níž po stranách 
splývají řádové stuhy Řádu přátelství národů 
(heraldicky vpravo) a Řádu rudého praporu 
práce (heraldicky vlevo) (obr. 8). 

Tři barvy znaku  - bílá, zelená a světle 
modrá - vyjadřují harmonii tří elementů: nebes 
(bílá), země (zelená) a vody (světle modrá). 
Bílá symbolizuje vznešenost rodu, upřímnost a 
opravdovost. V národní symbolice představuje 
také sever, čistotu, srdečnost a sníh. Zelená 
značí letní tundru a zároveň symbolizuje naději, 
hojnost a volnost. Světle modrá zosobňuje řeku 
Pečoru, která podle dávných bájí lidu žijícího 
na jejích březích spojuje svět žijících se světem 
předků, minulost s budoucností. 

Figury v něneckém stylu na znaku 
charakterizují zvláštnost života místních 
obyvatel. Nahoře symbol ochrany před zlem, 
dole sobí parohy. Ve středu štítu je vyobrazení ohně, který má na polárním území životně důležitý 
význam. Oheň značí energii, světlo, dobré zdraví a teplo, na severu zvláště ctěné. Stříbrné 
plameny ve světle modrém kruhovém poli symbolizují oheň a přírodní bohatství kraje – ropu a 
zemní plyn. Zlatá zemská koruna označuje státoprávní statut subjektu Ruské federace, zosobňuje 
svébytnost a tradice autonomního okruhu. Řádové stuhy představují vyznamenání, které 
autonomní okruh získal v letech 1971 - Řád rudého praporu práce v barvách modrá, světle modrá 
a modrá, a 29. prosince 1972 - Řád přátelství národů v barvách bílá, modrá, červená, žlutá, 
červená, žlutá, červená a zelená (15).  

Symboly Něneckého autonomního okruhu však nemusí mít jako symboly subjektu RF  
dlouhého trvání – v započatém procesu redukce počtu subjektů RF (16) se předpokládá spojení 
okruhu s Archangelskou oblastí. Dosavadní praxe však ukazuje, že symboly autonomních okruhů 
zůstávají v platnosti i po jejich začlenění do jiných oblastí či krajů. 

 
Poznámky: 
(1) http://www.adm-nao.ru (zde i další informace o NAO) 
(2) http://nao.net.ru/history/03.htm 

 
     Obr. 8 
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(3) http://www.adm-nao.ru/?show=statics&id=43, Zapolární rajón uzavřel v listopadu 2007 
soutěž na symboly rajónu. Do soutěže bylo zasláno celkem sedm návrhů od obyvatel ve 
věku 7 – 50 let, z nichž porota vyřadila tři, které neodpovídaly podmínkám soutěže. Porota 
nevyhlásila vítěze, třetí místo získal návrh Natálie Beršadské z obce Iskatelej. Na druhém 
místě se umístil návrh Aleksandra Miroljubova z obce Nižnaja Peša, který navrhl dle 
vyjádření všech členů poroty jasný a výrazný znak, avšak poněkud přeplněný figurami. 
V bílém poli návrhu štítu je zlatý sob, na jehož parozích je stříbrné slunce, v jehož 
paprscích letí 19 ptáků, po jednom za každou součást rajónu. V návrhu znaku je 
zastoupena příroda (zelený proužek něneckého ornamentu symbolizující mech) a také 
bohatství řek a jezer a jedna ze základních činností obyvatel rajónu – rybolov. Návrh znaku 
bude zaslán do Moskvy k připomínkám profesionálních heraldiků  a stane se možná 
podkladem pro znak Zapolárního rajónu. 

(4) http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/narmar.htm 
(5) http://geraldika.ru/symbols/51 
(6) Tento  emblém se nalézal ještě v roce 2003 na neoficiálních internetových stránkách NAO. 

http://nao2000.narod.ru  
(7) http://geraldika.ru/symbols/513 
(8) http://geraldika.ru/symbols/2303 
(9) Geraldikum, http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/nenets.htm 
(10) Vexilographia, http://www.vexillographia.ru/russia/subjects/nenets.htm 
(11) Закон Ненецкого автономного округа (#438-ОЗ) "О флаге Ненецкого автономного 

округа", http://geraldika.ru/print/19411 
(12) Aгентство "СеверИнформ", http://www.rol.ru/news/misc/newsreg/03/09/29_054.htm 
(13) Webové stránky Administrace NAO, http://nao-spb.narod.ru/news.htm 
(14) Нарьяна вындер, 4 октября 2007 (149-150), http://www.arhpress.ru/nvinder/ 

2007/10/4/1.shtml   
(15) Закон Ненецкого автономного округа (#121- ОЗ) "О гербе Ненецкого автономного 

округа", http://geraldika.ru/print/18361 
(16)    Encyklopedie.cc, http://www.encyklopedie.cc/topic/Ruská_federace.html 
 
Referring to the previous information on the flag of this territory the author depicts symbols of the 
Nenets autonomous district of Russia adopted in 2003 and 2007, respectively. However, municipal 
symbolism of the district’s capital of Nar´yan-Mar is of an earlier date. Both the original design 
of the arms from 1987 (Fig. 1), and its modification from 2001 (Fig. 2) have to symbolize a 
prevailing occupation of local people – breeding of reindeers and fisheries whilst a drilling 
derrick in the former stood for a new industry – geology. A previous division of the shield in fess 
(B-, B+) referred to sky and sea (silver figures stood for snow) was replaced by a red-blue one in 
2001. The municipal flag (Fig. 3) was modeled in the same sense. Regional arms were originally 
adopted in the 1970s and used officially until 1999 – a blue disc was charged with a silver head of 
reindeer turned to the left and with five four-pointed stars (Fig. 4). A silver inscription around 
reads a Russian name of the district. The 70th anniversary of the district’s foundation in 1929 was 
celebrated with a new version of the arms (Fig. 5) that remained an occasional jubilee symbol 
only. In 2002, a new model of the arms (Fig. 6) was presented by the district administration but 
refused by the legislature. A silver head of reindeer had to symbolize nature and natural riches of 
the district whilst a golden eight-pointed star stood for high aspirations of the population, for Sun, 
vital power, the North Star and energy of oil and gas; a mining of oil and gas is also referred by a 
golden flamy coronet. Green colour of the shield recalled youth, hope and vital power, silver 
symbolized both the nobility and purity, gold stood for abundance. The similar signification 
pertains to the regional flag (Fig.7) adopted by the deputies on 25 October 2003 already – blue 
colour symbolizes stability and infinity. A definitive version of the arms (Fig. 8) was adopted on 4 
October 2007 – three colours of the arms have to express a harmony of three elements – skies 
(W), land (V) and water (B-). White is also reminder of nobleness of the kin, frankness, and 
sincerity; it stands for the North, purity, heartiness and snow, as well. Green refers to tundra in 
summer, to hope, abundance and freedom. A light blue colour reflects the river of Pechora 
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connecting the worlds of both contemporary inhabitants and their ancestors. Local symbols for 
protection (above), reindeers (below) and hearth (in the middle) are used as a charge of the 
shield. 
 

NOVÉ ZNAKY 
 
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 
Vláda Spojených arabských emirátů schválila 22. března 2008 nový státní znak federace. Jeho 
základem je i nadále sokol, který stojí na panelu s názvem státu. Jedná se o tradiční emblém 
kmene Kurajšovců, ze kterého pocházel prorok Mohamed. Změny doznal emblém na jeho hrudi, 
kterým byla až dosud arabská plachetnice dhou. Ta připomínala význam námořní plavby 
v minulosti země a byla umístěná v kruhovém poli obklopeném řetězem. Nově je v kruhovém poli 
na hrudi sokola vyobrazení státní vlajky Spojených 
arabských emirátů ve vodorovné poloze, tj. 
s červeným svislým pruhem (z pohledu pozorovatele 
vlevo). Kolem pole je bílé mezikruží, na jehož 
vnějším okraji je položeno sedm bílých hvězd, které 
představují sedm emirátů federace. Drobnou úpravu 
doznal i bílý arabský nápis na červeném panelu – 
název státu je nyní proveden jiným kaligrafickým 
stylem. Na oficiálních kresbách, které přinesla 
internetová arabská média, je centrální pole s vlajkou 
provedeno tak, že jednotlivé pruhy nejsou přímé. Jsou 
totiž zkresleny do mírného oblouku tak, že působí 
plastickým (vydutým) dojmem, což je navíc 
zdůrazněno bílými odlesky v jednotlivých polích. 
Také zlatý sokol (s bílýma nohama, ocasními péry a 
na každém křídle dvěma řadami letek) je barevně 
proveden tak, že ke kraji je zlatá světlejší a přechází 
až do bílých odlesků, takže rovněž působí plasticky. 
Federální i místní úřady začaly nový znak používat 
v praxi od 1. května 2008 a výměna dokumentů, na 
kterých je znak vyobrazen (například cestovní pasy, řidičské průkazy apod.), má být dokončena do 
31. prosince 2008. Protože se původní znak Spojených arabských emirátů nacházel i na vlajce 
prezidenta federace, je zřejmé, že dojde také k její změně. Dodejme ještě, že vyobrazení nového 
symbolu v internetových médiích ještě pod znakem uvádějí anglický název státu, ale není jasné, 
zda je také součástí symbolu. 

-pf- 
http://archive.gulfnews.com/nation/Government/10199698.html 
http://uaeinteract.com/docs/New_UAE_coat_of_arms_approved/29269.htm 
 
 
 
 

VEXILOLOGICKÁ LITERATURA 
 
Miroslav Oliverius: Rukověť k symbolům měst a obcí Kladenska a Slánska. Slaný: Patria, 
společnost pro ochranu kulturního dědictví, 2007. 199 s. ISBN 978-80-254-0910-7 CZK 150,- 
 
Společnost pro ochranu kulturního dědictví Patria sídlící ve Slaném vydala koncem roku 2007 
v nákladu 600 exemplářů příručku, která by se mohla stát vzorem pro zpracování podobné 
rukověti nejen pro  další části Středočeského kraje, ale i pro kraje ostatní. Seznamuje s podobou 
symbolů necelé třicítky obcí Slánska a Kladenska, které jim  udělilo předsednictvo České národní 
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rady (resp. předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po novelách zákona č. 
367/1990 Sb., o obcích). Kromě nich tu najdeme i podobu historických znaků měst a městysů a 
znaků a vlajek čtyř obcí, které o udělení symbolů požádaly teprve nedávno a řízení v době 
uzávěrky publikace ještě nebylo dokončeno. V textové části jsou obecní symboly nejen popsány 
(v případě znaku je přidáno malé černobílé zobrazení), ale jsou uvedeny i základní statistické 
údaje o obci a především stručná pojednání z historie obce. V nich se autor zaměřuje na středověk 
a na vývoj státní správy na Kladensku a Slánsku. Obrazová část na křídovém papíře pak přináší 
barevná vyobrazení znaků a vlajek v takové velikosti, která umožňuje rozeznat i všechny detaily. 
Autorem je známý heraldik a genealog Miroslav Oliverius, jenž je vexilologické veřejnosti znám 
již jako autor přílohy časopisu Veřejná správa č.1-2 z roku 2005. V té době pracoval na odboru 
všeobecné zprávy Ministerstva vnitra a pro Veřejnou správu zpracoval stať  Co máme vědět o 
státní vlajce (http://www.mvcr.cz/2003/casopisy/vs/0501/pril1_info.html).                                  abr 

 
 

RŮZNÉ 
 
 
KANDIDÁT NA PREZIDENTA NEZNÁ ÚSTAVNÍ SYMBOL 
Zájemce o prezidentský úřad prof. Jan Švejnar v televizním rozhovoru s redaktorem Jakubem 
Železným na stanici Prima 16.prosince 2007 neprojevil příliš velké vexilologické znalosti, když 
nedokázal odpovědět na otázku, jaké heslo je napsáno na vlajce prezidenta České republiky. 
Potvrdil tak nejen svou neznalost současného ústavního zákona, ale i elementární neznalost 
původní československé symboliky, se kterou se jistě musel ve svém mládí před odchodem do 
zahraničí ve škole seznámit. (Dle www.pravednes.cz EU Portál 19.12.2007, karikatura 
M.Kounovského v E 15-Mladá fronta, č.22, 18.12.2007, s.22.)                                                   Z.S. 
 
 
DO NOVÉHO ROKU VE STARÉM STYLU? 
Nevíme, jak zapůsobil prezident republiky Václav Klaus na posluchače obsahem svého 
novoročního projevu, nás vexilology však popudil již tradičně prokazovanou neúctou k jednomu 
ze symbolů našeho státu – státní vlajce České republiky. Jako pravidelně od svého nástupu do 
úřadu před 5 lety ji totiž při svém televizním a rozhlasovém projevu nechal umístit do méně čestné 
pozice ve srovnání se svou prezidentskou vlajkou, tedy napravo od ní. Že se tím dopouští 
významného prohřešku proti zákonu o používání státních symbolů, který stanoví, že státní vlajka 
ČR musí být při společném používání s jakoukoliv jinou vlajkou umisťována do čestné pozice, 
tedy v tomto případě vlevo od ní z pohledu pozorovatelova, musí být protokolu Kanceláře 
prezidenta republiky známo, neboť při jiné příležitosti medializovaného společného použití státní 
a prezidentské vlajky – předávání státních vyznamenání v předvečer 28. října – je náležitý respekt 
státní vlajce prokazován. Kancelář prezidenta se podle § 13a, odst. 1 písm. d) daného zákona 
dopustila správního deliktu, za který by jí podle odst. 2 písm. d) měla být uložena pokuta 10 000 
Kč. Zajímavé je, že případné správní řízení v této věci spadá do kompetence městské části Praha 
1. Nevíme, jak se Praha 1 zachová, ale lze si jen přát, aby v dalších letech bylo od tohoto 
arogantního vztahu k symbolu České republiky, nevídaného v civilizovaných státech světa, 
upuštěno.                                                                                                                                       -jm- 
 
 
POSLEDNÍ VETERÁN Z IWODŽIMY ZEMŘEL 
O úmrtí posledního člena skupiny námořníků, kteří 23. února 1945 na znak dobytí japonského 
ostrova Iwodžima vztyčili na hoře Suribači americkou vlajku, dvaaosmdesátiletého Raymonda 
Jacobse, informovala začátkem února 2008 jeho dcera. O vztyčení americké vlajky na Iwodžimě 
nedávno psal L. Mucha ve Vexilologii č. 144 (s. 2777-2779) v souvislosti s úmrtím válečného 
fotoreportéra agentury Associated Press Josepha Rosenthala 20. srpna 2006. Jacobs byl však 
údajně spodobněn na fotografii prvního vztyčení vlajky, kterou pořídil jiný fotograf pro magazín 
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Leatherneck, a to jako telegrafista vzhlížející nahoru k vlajce. Někteří veteráni sice namítali, že 
jeho tvář na fotografii není rozeznatelná, ale negativy jiných obrázků ze stejného svitku filmu 
potvrzují, že v době vztyčení vlajky na hoře skutečně byl. Na fotografii druhého a mnohem 
známějšího vztyčení vlajky, kterou později téhož dne pořídil zmiňovaný fotograf agentury 
Associated Press Rosenthal a která je i na obálce uvedeného výtisku Vexilologie, však Jacobs 
chybí, protože se mezitím již vrátil ke své jednotce. V r. 1951 bojoval Raymond Jacobs i 
v korejské válce, do výslužby odešel v hodnosti seržanta. V civilu pracoval jako reportér, redaktor 
a ředitel zpráv místní televize v Oaklandu. Američané okupovali Iwodžimu, která byla prvním 
japonským územím, na kterém se za války vylodili, až do r. 1968, kdy ji vrátili Japonsku; její 
jméno bylo v r. 2007 na přání místních obyvatel změněno na Iwo Ito, přičemž „to“ je jen jiný 
výraz pro ostrov jako „džima“ a v japonštině se tedy psaná podoba názvu ostrova nezměnila. 
                      -jm- 
 
ZA ING. JOSEFEM ČESÁKEM 
Přesto, že jsme bydleli od sebe jen několik kroků, znali jsme se dlouho jen z literatury, a to ještě 
jako námětoví filatelisté a ne jako vexilologové. O Česákově vexilologickém zaměření jsem se 
dozvěděl z článku Symbolika státních vlajek v časopise Lidé a země 1966. Tam jsem shodou 
okolností poslal příspěvek o vlajkách i já. Ing. Josef Česák na něj reagoval korespondenčním 
lístkem s výzvou ke spolupráci (tehdy jsem se 
seznámil se slovem vexilologie) a napsal mi o svém 
záměru vytvořit ve východní Evropě vexilologickou 
organizaci.  
K tomu sice nedošlo, ale navázali jsme vexilologické 
kontakty. Josef Česák mne seznámil se světovým 
vexilologickým časopisem a se základní 
vexilologickou literaturou. Později jsem jej proto 
nazval „otcem české vexilologie“. Tento termín se vžil 
a dodnes udržel. Když jsem později v jednom 
rozhlasovém pořadu zdůraznil jeho zásluhy o tuto 
disciplínu u nás a uvedl i toto označení, zřejmě ho to 
potěšilo, jak jsem z jeho dopisu vyrozuměl. Josef 
Česák patřil k zakládajícím členům Vexilologického 
klubu i ke členům jeho prvních výborů. Nebyl však 
rozeným organizátorem, a proto později výbor opustil 
a raději se věnoval autorské činnosti. 
Jeho příspěvky mívaly originální zaměření a byly 
často pojímány i filozoficky. Najdeme je i tam, kde 
bychom je vůbec nečekali, např. v katalogu filatelistické výstavy Zdraví a mládí (Praha 1975). 
Přispíval také do domácích a zahraničních vexilologických i  nevexilologických časopisů, ale 
vyvrcholením jeho práce byl vexilologický frazeologický slovník v šesti jazycích (Odborné výrazy 
a stylistické konstrukce používané ve vexilologii, 1990), k jehož zpracování později přizval Jiřího 
Tenoru. Na vydání tohoto díla mu velmi záleželo a kdekoho o jeho důležitosti přesvědčoval, jak 
vím i z vlastní vzpomínky. Měl v té době už bohaté lexikografické zkušenosti, bohužel odezva u 
nás nebyla taková, jakou si představoval, ale pro jeho zásluhy o českou vexilologii byl mu v roce 
1990 jako prvnímu udělen titul čestného člena klubu. Na stáří se odstěhoval do Českého ráje, do 
Vazovce u Turnova, ale i pak jsme byli v kontaktu, protože naše rodina má chalupu v nedaleké 
vesnici. S oblibou tehdy psal do regionálních Pojizerských listů a mezi jeho příspěvky najdeme i 
vexilologická témata. 
Začátkem nového století se však Česákův dosud uspokojivý zdravotní stav začal zhoršovat. Už 
začátkem roku 2001 mi poslal jeden svůj článek s dovětkem, že je to asi jeho labutí píseň, protože 
je na tom se zdravím čím dál tím hůř. I přes značné potíže nesložil však ruce do klína. Ale koncem 
roku 2003 si mi znovu postěžoval: „Po druhé mozkové mrtvici jsem mírně ochrnutý na celém těle, 
psát rukou už vůbec nemohu a na stroji píšu jako blesk už jen v tom smyslu, že taky sem tam 
uhodím …“. Bylo mu stále hůř, ale dosud statečně odolával. „Asi to letos na tomto světě 
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´zabalím´, a tak se před smrtí chci s Vámi, výborem a Vašim prostřednictvím s Vexilologickou 
společností, resp. s celou českou vexilologii řádně rozloučit“ napsal mi ve smutném dopise 19. 7. 
2005. „Ani třetí mozková mrtvice letos v březnu mě sice nedokázala zlikvidovat definitivně, denně 
polykám pilulky, které mají co nejdéle zachovat funkčnost zbytku zdravých buněk v mozku, ale 
jsem hluchý, slepý, nemohu chodit ani mluvit. Levé chapadlo mám také ochrnuté, ale 
ukazováčkem pravé ruky (místo dřívějších „všemi deseti“) dokážu ještě i poslepu vyťukat toto 
poselství.“ Koncem roku 2006 mi prostřednictvím svého syna poslal na rozloučenou vázaný 
svazeček nadepsaný „Josef Česák, In memoriam“. Brožurka obsahovala některé jeho 
vexilologické články z našeho časopisu i s Brožkovou bibliografií jeho prací. Tam si můžeme 
přečíst i vzpomínku, jak se přes filatelii dostal k vexilologii. Syn poznamenal, že mě jeho otec 
pozdravuje a děkuje, že jsem na něj ani já, ani ostatní kolegové nezapomněli. Dopis končil slovy: 
„Jeho zdravotní stav mu už neumožňuje jakékoliv aktivity.“ A skutečně – po několika měsících mi 
došla smutná zpráva, že 19. března 2008 Ing. Josef Česák tiše zemřel stářím ve věku 87 let.    

                Ludvík Mucha 
  

 
THE PROTO-SLAVONIC AND ANCIENT BOHEMIAN VEXILLOLOGICAL OBJECTS 

The newest issue of VEXILOKONTAKT intended for our foreign friends and due to 2008 brings 
the second part of the most prominent study on the origins of vexillology in Czechia by J. Januš. It 
deals both military insignia and a banner as the sovereign’s symbol in the 9th and 10th centuries 
and a role of banners and lances in the State ideology of the 11th century. The Czech 
Vexillological Society has prepared this publication in co-operation with the Flag Data Centre on 
the occasion of the 4th Czech National Congress of Vexillology. This bulletin containing 32 pages 
with 24 illustrations is available against payment of EUR 5,- or USD 10,- for overseas (mail 
including). If you are concerned in obtaining of this issue send kindly the mentioned sum in cash 
to the CVS address; due to the low amount cheques cannot be accepted. 
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