REKOS – REgistr KOmunálních Symbolů ČR

Pravidelně navštěvuji internetové stránky Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Parlamentu České republiky. Zaobírám se komunální heraldikou a vexilologií.
Bohužel však nikde dosud nebyly zobrazeny a popsány schválené jednotlivé znaky a
vlajky (prapory dle terminologie užívané před schválením v dubnu roku 2004) tímto
podvýborem, jakož i symboly historické, což bylo mrzuté nejen z důvodů možné
duplicity navrhovaných symbolů se stávajícími. Ve vexilologii do této doby tuto nejen
publikační činnost skvěle odváděl Ing. Petr Exner ze Střediska vexilologických
informací v Hradci Králové, který každoročně vydává publikaci „Vexilologický
lexikon“. V heraldice tomu však dosud bohužel nebylo, kromě poměrně dosti
kritizované publikace od Josefa Augustina „Velká encyklopedie měst a obcí ČR
2000 (a jejích předchůdců, viz. starší GHL). Například na Slovensku existuje
Heraldický register Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky),
který pravidelně vydává ve spolupráci s Maticí slovenskou publikaci v pevné vazbě
s barevnými vyobrazeními znaků a vlajek měst a obcí, jakož i rodinných erbů
(občanských znaků). V létě tohoto roku pro mne však bylo velice příjemným
zjištěním, že i u nás podvýbor přikročil ke zveřejňování jednotlivých komunálních
symbolů na stránkách www.psp.cz/rekos .
Systém REKOS zajišťuje centrální evidenci informací o obecních symbolech
České republiky. Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Poslanecké
sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu (VVVKMT). Žádosti o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor
pro heraldiku a vexilologii, který je součástí VVVKMT. Jednání podvýboru jsou ze
zákona č. 90/1995 Sb. v platném znění, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
neveřejná.
Členy Podvýboru pro heraldiku a vexilologii jsou poslanci Parlamentu České
republiky. Podvýbor stanoví expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je
složena z odborníků v oboru heraldiky a vexilologie.
Na stránkách naleznete nejen informace k podání žádosti o schválení
obecních symbolů, státní symboly ČR, symboly správních celků ČR, ale především
databázi s vyhledáváním jednotlivých symbolů. Databáze REKOS ke konci srpna
roku 2007 obsahuje 3424 obcí (3377 popisů vlajek doplněných o 3279 vyobrazení a
3022 popisů znaků doplněných zatím jen o 228 vyobrazení). Databáze je stále
postupně doplňována z dostupných zdrojů.
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