
 

                     Zpravodaj    č. 53 

pro sběratele heraldických odznaků měst a obcí České republiky  
 
XIV. ročník                                                                                   2018 

 
Seznámení s odznaky vydanými v roce 2018 
 
Březová - okr. Karlovy Vary     VJ    100 ks      PSČ 360 01 
                       Barva pod názvem: černá, zelená 
                       Popis znaku: V červeném štítě nad sníženým stříbrným vlnitým břevnem 
                       stříbrný hamr bucharem doleva. Ze středu hamru vyrůstá zlatá bříza  
                       se stříbrným kmenem. 
                       Znak udělen: 18.6.2003 
 
 
 
Budišov - okr. Třebíč          VJ    40 ks 
                       Barva pod názvem: černá, modrá 
                       Odznak vydali vlastním nákladem společně p. Václavík a p. Jahn 
                       Historický znak. 
 
 
 
 
Hať - okr. Opava    MJ    1000  ks         PSČ  747 16 
                       Barva pod názvem: bílá, modrá 
                       Popis znaku: Červeno-modře dělený štít, nahoře poloviční plazící se stříbrný 
                       had, dolní pole kosmo stříbrně mřížované. 
                       Znak udělen: 13.6.1996 
 
 
 
 
Jívoví - okr. Žďár nad Sázavou , Jeden druh na jehlu.  PSČ 594 51 
                       Zasílá OÚ za 35,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                       Popis znaku: V modrém štítě nad třemi vyrůstajícími stříbrnými kameny  
                       vztyčená zlatá větev jívy se   stříbrnými květy, provázená dvěma stříbrnými 
                       šestilistými květy se zlatými středy. 
                       Znak udělen: 15.4.2010 
 
 
Kunvald - okr. Ústí nad Orlicí      VJ   40 ks Vydal vlastním nákladem p. Horák z K.Varů 
                       Barva pod názvem: černá, zelená 
                       Popis znaku: Červeno-modře šikmo dělený štít. Nahoře stříbrný beránek 
                       nesoucí stříbrnou korouhev s červeným heroldským křížem, dole sv. Jiří  
                       ve zlaté zbroji na stříbrném koni probodávající zeleného draka. 
                       Znak udělen: 4.6.1998  



 
 
 
Kvítkov - okr. Česká Lípa      VJ   40 ks 
                        Barva pod názvem: černá, červená 
                        Odznak vydal vlastním nákladem pan Jiří Horák 
                        Historický znak. 
 
 
 
Lažiště - okr. Prachatice     MJ   300   ks     PSČ 384 32 
                        Barva pod názvem: černá, červená 
                        Popis znaku: V zeleno-červeně sníženou stříbrnou krokví děleném štítě 
                        nahoře vpravo vynikající berla, vlevo tři (2, 1) koule, vše zlaté, 
                        dole stříbrná šestilistá růžice. 
                        Znak udělen: 9.12.2015 

                     

Lhotka - okr. Žďár nad Sázavou       MJ  1000  ks    PSČ 591 01 

                        Barva pod názvem: černá, červená 
                        Popis znaku: Ve zlato-modře děleném štítě nahoře černé zkřížené ostrve, 
                        dole dvě stříbrná vlnitá břevna přeložená zlatou rybou. 
                        Znak udělen: 21.9.2005 
 
 
 
 
Libkovice pod Řípem - okr. Litoměřice   Jeden druh, výrobce Alerion  PSČ 413 01 
                        Odznak zasílá OÚ za POZOR čtete dobře   263,-Kč/ks 
                        Popis znaku: V červeném štítě položená vykořeněná zlatá větev vinné révy 
                        se třemi listy nad zeleným vrchem se zlatým kalichem. 
                        Znak udělen: 6.6.2017 
 
 
 
 
Libštát - okr. Semily    jeden druh , výrobce PINS ,  
                        Zasílá OÚ za 50,-Kč/ks     PSČ 512 03 
                        Popis znaku: Ve stříbrném štítě na červeném vrchu lípa přirozené barvy mezi  
                        dvěma stojícími černými havrany hledícími ke koruně stromu. 
                        Historický znak.  
                    
 
 
Malčín - okr. Havlíčkův Brod      VJ  100  ks       PSČ  582 91 
                        Barva pod názvem: modrá 
                        Popis znaku: Dělený štít. Horní pole černo-stříbrně dělené se šikmo 
                        postaveným mečem odloženým vztyčeným klíčem, obojí opačných barev. 
                        V dolním červeném poli zlatý kalich. 
                        Znak udělen: 8.11.2016  
 
 



  
 
Mirotice - okr. Písek      VJ    40 ks 
                         Barva pod názvem: černá, modrá  
                         Odznak vydal vlastním nákladem pan Josef Majstr 
                         Historický znak. 
 
 
 
Nový Kostel - okr. Cheb     VJ   160  ks   PSČ  351 34 
                         Barva pod názvem: černá, červená 
                         Popis znaku: Modro-červeně čtvrcený štít dole se stříbrným hrotem. V prvním 
                         poli stříbrné průčelí kostela s černými obloukovými dveřmi a červenou, 
                         zlatě hořící střechou, uprostřed s věží s jedním černým obloukovým oknem  
                         a červenou stanovou střechou zakončenou zlatým křížkem, ve druhém poli  
                         poli stříbrný heroldský kříž, v něm postavené červené housle provázené  
                         po stranách dvěma zelenými dračími hlavami s červenými jazyky,  
                         v hrotu vyrůstající vztyčený zelený žalud na stonku mezi dvěma odkloněnými 
                         listy. 
                         Znak udělen: 17.2.2006 
 
 
Panské Dubenky - okr. Jihlava   Jeden druh, vydali hasiči se znakem obce. PSČ 378 53 
                         Cena odznaku 100,-Kč 
                         Popis znaku: Ve stříbrno-červeně polceném štítě hrot opačných barev, 
                         v něm vztyčený zelený dubový list. 
                         Znak udělen: 18.5.2012  
 
 
 
Pec pod Sněžkou - okr. Trutnov    jeden druh    výrobce PINS 
                         Odznak zasílá Infocentrum Turista 542 21 Pec pod Sněžkou č.p. 337 
                         za 55,-Kč/ks 
 
 
 
 
Polepy - okr. Litoměřice    Jeden druh na jehlu, bez názvu obce      PSČ  411 47 
                         Popis znaku: Ve zlato-zeleně polceném štítě knížecí koruna v chmelovém 
                         věnci opačných barev, střídavě se šesti listy a šesti šišticemi. 
                         Znak udělen: 9.12.2015  
 
 
 
Poustka - okr. Cheb     MJ    200  ks       PSČ  350 02 
                          Barva pod názvem: černá 
                          Popis znaku: Ve zvýšeně zlato-červeně děleném štítě nahoře vyrůstající černá  
                          orlice s červenou zbrojí, dole stříbrná dvoupatrová věž s cimbuřím, dole 
                          kvádrovaná, s prolomenou branou a obloukovým oknem, obojí černé, 
                          podložená dvěma zkříženými zlatými palcáty. 
                          Znak udělen: 15.4.2010 
 



 
 
Řehlovice - okr. Ústí nad Labem       VJ   100  ks        PSČ  403 13 
                          Barva pod názvem: černá, zelená 
                          Odznak zasílá OÚ za 55,-Kč/ks 
                          Popis znaku: Červeno-zeleně dělený štít. Nahoře osm (3, 2, 3) zlatých korun, 
                          dole stříbrný pluh s kolem. 
                          Znak udělen: 5.4.2017 
 
 
Sadov - okr. Karlovy Vary      MJ   300 ks    PSČ  360 01 
                          Barva pod názvem: černá, hnědá, tmavě zelená     
                          Popis znaku: V modrém štítě nad stříbrno-černě dělenou patou tři zlaté 
                          vykořeněné listnaté stromy spojené kořeny. Prostřední větší strom překrývá  
                          koruny krajních menších. 
                          Znak udělen: 25.11.2011 
 
 
Statenice - okr. Praha - západ    jeden druh sítotisk na jehlu   PSČ  252 62 
                          Popis znaku: Ve stříbrném štítě modré vlnité břevno provázené nahoře  
                          červeným heroldským křížem a dole černou, čelně hledící volskou hlavou. 
                          Znak udělen: 8.6.2004  
 
 
 
 
Špičky - okr. Přerov    MJ   500   ks       PSČ  753 66 
                          Zasílá OÚ za 30,-Kč/ks + ofrankovanou obálku   
                          Barva pod názvem: černá 
                          Popis znaku: Modro-zlatě pilovitě dělený štít. 
                          Znak udělen: 31.1.2002 
 
 
 
 
Třebovle - okr. Kolín       VJ  200  ks        PSČ 281 63 
                           Barva pod názvem: červená, modrá 
                           Popis znaku: V červeno-modře polceném štítě dva zkřížené zlaté obilné  
                           klasy s listem, proložené postaveným stříbrným mečem, nahoře provázeným 
                           dvěma stříbrnými hvězdami. 
                           Znak udělen: 16.7.2014 
 
 
 
Zlončice - okr. Mělník    jeden druh, sítotisk na jehlu     PSČ 278 01 
                           Popis znaku: Polcený štít. Pravé pole stříbrno-modře vlnitě dělené, nahoře 
                           dvě modrá vlnitá břevna, dole zlatý květ hlaváčku jarního. V levém  
                           stříbrném poli vztyčené černé kamenické kleště nad sníženým modrým  
                           vlnitým břevnem. 
                           Znak udělen: 8.11.2016 
 
 



 
Další vydané odznaky, klíčenky a mince se znakem 
Odznaky: 
Jemnice - okr. Třebíč prodává Turistické informační centrum za 40,-Kč/ks PSČ 675 31       
Nymburk -  
Valy - okr. Pardubice - již vydán před léty, teď nechali dodělat 
 
Klíčenky: 
Bedřichov - okr. Jablonec nad Nisou , klíčenka jako otvírák na pivo 60,-Kč a placka 25,-Kč 
Bučovice - okr. Vyškov 
Janová - okr. Vsetín 
Hovězí - okr. Vsetín 
Chlumětín - okr. Žďár nad Sázavou 
Starý Kolín - okr. Kolín 
Ústí - okr. Vsetín 
Zdice - okr. Beroun 
 
 
 
 
 
 
 
Pamětní mince: 
Bítovčice - okr. Jihlava 
Paskov - okr. Frýdek - Místek 
Tachov 
 
Pokud bude chtít někdo přesvědčit ve svém okolí obec na vydání odznaku dovolil jsem si dát 
na tyto stránky ceník za zhotovení odznaků od výrobce pana Berky z Turnova.  
 
Cena při výrobě:  MJ, VJ, MJ2 – cena je u všech velikostí stejná 
 
100 ks           á   60,-Kč/ks 
150 ks           á   48,-Kč/ks 
200 ks           á   40,-Kč/ks 
300 ks           á   36,-Kč/ks 
400 ks           á   30,-Kč/ks 
500 ks           á   28,-Kč/ks 
600 ks           á   25,-Kč/ks 
1000 ks         á   20,-Kč/ks 
2000 ks         á   17,-Kč/ks 
 
Cena za zhotovení odznaku vlastním nákladem: 
 
Při 30 kusech        130,-Kč za odznak 
Při 40 kusech        110,-Kč za odznak 
Při 50 kusech        100,-Kč za odznak 
 
Termíny burz v Praze na Jarově v roce 2018: 11.3. , 20.5.   
Na podzim budou pravděpodobně dělat nějakou rekonstrukci na škole a burzy asi nebudou. 
 



 
Rád bych všechny sběratele informoval o webových stránkách výrobce heraldických odznaků 
p. Berky,  které velmi pěkně vytvořil p. Kusý. Můžete si je prohlédnout na :   
www.volny.cz/kovovyroba-berka  
 
Chtěl bych také upozornit na pěkné webové stránky p. Aleše Kiky z Ostravy. 
Je tam mnoho zajímavostí a také jsou tam dány všechny  Zpravodaje. 
www.erbymest.wz.cz  
 
Děkuji všem, kteří mne pomáhají k získání informací do zpravodaje. 
      
V Telicích : 3.3.2018 
 
Pokud budete cokoliv potřebovat jsem kdykoliv k dispozici na níže uvedené adrese a 
telefonu. 
 
  
Daniel Jahn                                   mobil. 702 523 504 
Telice E2                         
Prostiboř 
349 01 Stříbro                                           
E-mail:  adams7@seznam.cz 
E-mail:  dan-jahn@seznam.cz   
 
 
  

http://www.volny.cz/kovovyroba-berka
mailto:adams7@seznam.cz

