
 

                     Zpravodaj    č. 57 

pro sběratele heraldických odznaků měst a obcí České republiky  
 
XV. ročník                                                                                   2019 

 
Seznámení s odznaky vydanými v roce 2019 
 
Benešov nad Ploučnicí - okr. Děčín   VJ  odznak vydán soukromým nákladem 
                             Barva v okolí štítu:  červená, modrá 
                             Historický znak 
 
 
 
Čejkovice - okr. Hodonín      VJ    odznak vydán soukromým nákladem 
                             Barva pod názvem: černá, červená 
                             Historický znak 
 
 
 
 
Deblín - okr. Brno-venkov kulatý odznak se s původním a novodobým znakem městyse 
                            Barva pod názvem: černá, zelená 
                            Odznak vydal vlastním nákladem p. Václavík z Prachatic 
                            Cena 110,-Kč/ks   
 
 
 
 
Dobkovice - okr. Děčín jeden druh , výrobce Neka Starý Plzenec    PSČ 407 03 
                            Popis znaku: Ve stříbrném štítě snížený modrý hrot se stříbrnou kotvou, 
                            provázený dvěma vztyčenými přivrácenými dubovými větévkami s žaludem 
                            mezi dvěma listy, vše zelené. 
                            Znak udělen: 6.6.2017 
 
 
Hory Matky Boží - okr. Klatovy        VJ   odznak vydán soukromým nákladem 
                             Barva pod názvem: černá, modrá 
                             Historický znak       
 
 
 
 
 
Husovice - oke. Brno - město, městská část    VJ 
                             Barva pod názvem: červená , zelená 
                             Odznak vydán soukromým nákladem 
                             Cena 110,-Kč/ks   



Hýsly - okr. Hodonín     VJ    600   ks         PSČ 696 50 
                             Barva pod názvem: bílá černá, červená 
                             Popis znaku: V modrém štítě stříbrné rámě držící zlatou vinnou ratolest  
                             s jedním hroznem a třemi listy, provázené vlevo nahoře stříbrným  
                             berličkovým křížem. 
                             Znak udělen: 21.6.1999 
 
 
Chudenín - okr. Klatovy       VJ  200  ks    PSČ 340 22 
                            Barva pod názvem: černá, modrá 
                            Popis znaku: V zeleno-červeně polceném štítě stříbrná labuť se zlatou  
                            zbrojí, převýšená korunou mezi dvěma osmihrotými hvězdami, vše zlaté. 
                            Znak udělen: 18.5.2012 
 
 
Jedlí - okr. Šumperk   Jeden druh na jehlu, sítotisk bez názvu obce  PSČ 789 01 
                           Odznak mne zaslali za 50,-Kč + ofrankovanou obálku. 
                           Popis znaku: V červeném štítě se stříbrným kůlem jedle přirozené barvy 
                           vyrůstající ze zeleného dvojvrší, provázená vpravo nahoře zlatým 
                           osmihrotým křížem.  
                           Znak udělen: 29.5.2007   
 
 
Kuřim - okr. Brno-venkov   50 ks  
                           Barva pod názvem: zelená, žlutá        
                           Historický znak 
 
 
 
 
Lipec - okr. Kolín     jeden druh    PSČ 281 26 
                           Popis znaku: Modro-zlatě šikmo dělený štít. Do horního pole vyniká stříbrná 
                           kostelní věž s černým obloukovým oknem a červenou stanovou střechou  
                           s černým křížkem, vlevo provázená třemi (2, 1) zlatými korunami. V dolním  
                           poli šikmo vztyčená zelená lipová větev střídavě se třemi listy  
                           a plodenstvími 
                           Znak udělen: 3.5.2018   
 
 
 
Mezimostí - okr. Tábor  dnes součást města Veselí nad Lužnicí    VJ 
                            Barva pod názvem: černá, modrá 
                            Odznak vydán soukromým nákladem 
                            Cena 110,-Kč/ks   
                            Historický znak  
 
 
 
Mlázovice - okr. Jičín    VJ     odznak vydán soukromým nákladem 
                           Barva pod názvem: černá, modrá 
                           Historický znak 
 



Mšec - okr. Rakovník       VJ   odznak vydán soukromým nákladem 
                           Barva pod názvem: bílá, černá 
                           Historický znak  
 
 
 
 
Olešnice v Orlických Horách - okr. Rychnov nad Kněžnou    VJ 
                           Barva pod názvem:černá, zelená    
                           Odznak vydán soukromým nákladem 
                           Cena 110-Kč  
                           Historický znak 
 
 
Osová Bitýška - okr. Žďár nad Sázavou    
                            Barva pod názvem: bílá, černá, zelená 
                            Historický znak 
 
 
 
 
Ostrov nad Oslavou - okr. Žďár nad Sázavou  kulatý odznak s historickým 
                           a nově schváleným znakem. Odznak vydán soukromým nákladem 
                           Barva podkladu:červená, zelená  
                           Historický znak 
 
 
 
 
Ostrov u Ledče - okr. Havlíčkův Brod    VJ   200   ks      PSČ 584 01 
                            Barva pod názvem: černá, červená 
                            Popis znaku: V modrém štítě nad zeleno-zlatě vlnitě děleným návrším 
                            bramborový květ přirozené barvy provázený dvěma zlatými obilnými klasy  
                            s listy. V návrší nahoře tři (1, 2) stříbrné kameny, dole černé mlýnské kolo. 
                            Znak udělen: 21.6.2018 
 
 
Polná na Šumavě - okr. Český Krumlov  jeden druh    PSČ 382 29 
                            Popis znaku: Ve zlatém štítě zelený kůl s postaveným stříbrným mečem 
                            se zlatým jílcem provázený čtyřmi (2, 2) květy hořečku českého přirozené 
                            barvy. 
                            Znak udělen: 3.5.2018  
 
 
 
Rohy - okr. Třebíč     50 ks 
                            Barva pod názvem: černá, žlutá 
                            Popis znaku: v zeleném štítě stříbrná, zlatě lemovaná mitra s infulemi, 
                            v ní dvě přivrácená černá orlí křídla se zlatými perizonii. 
                            Znak udělen: 27.6.2001 
 
 



Senomaty - okr. Rakovník     VJ   odznak vydán soukromým nákladem 
                           Barva pod názvem: bílá, černá 
                           Historický znak 
 
 
 
 
Solnice - okr. Rychnov nad Kněžnou      50 ks 
                             Barva pod názvem: černá, zelená 
                             Historický znak 
 
 
 
 
Střevač - okr. Jičín   VJ  Odznak vydán soukromým nákladem 
                            Barva pod názvem: bílá, černá 
                            Historický znak 
 
 
 
 
Šimonovice - okr. Liberec     jeden druh    PSČ 463 12 
                           Popis znaku: Ve stříbrném štítě na zeleném trojvrší zelený strom 
                           s černým kmenem a třemi stříbrnými javorovými listy v koruně. 
                           Znak udělen: 3.5.2018 
 
 
 
 
Třebešice- okr. Kutná Hora    MJ      500   ks   PSČ 286 01 
                           Barva pod názvem: bílá, červená, vínová 
                           Popis znaku: Modro-stříbrno-červeně dělený štít. V horním poli pět hvězd 
                           vedle sebe, v dolním poli spodní polovina vozového kola, vše stříbrné. 
                           Znak udělen: 6.6.2017 
 
 
 
Tvrzice - okr. Prachatice     jeden druh       PSČ 384 22 
                           Odznak zasílá OÚ za 80,-Kč/ks + ofrankovanou obálku  
                           Barva pod názvem: bílá 
                           Popis znaku: V zeleném štítě pod stříbrnou cimbuřovou hlavou vyrůstající 
                           stříbrný lovecký pes se zlatou zbrojí a obojkem, vpravo nahoře provázený  
                           zlatou korunou. 
                           Znak udělen: 6.6.2017 
 
Velké Hamry - okr. Jablonec nad Nisou    VJ    200  ks    PSČ 468 45 
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Popis znaku: Ve stříbrném štítě pod dvěma modrými břevny černý hamr. 
                          Znak udělen: 23.11.1995 
 
 
 



Větrný Jeníkov - okr. Jihlava    VJ    500  ks        PSČ 588 42 
                           Barva pod názvem: bílá, černá, zelená 
                           Historický znak  
 
 
     
 
Vícenice u Náměště nad Oslavou - okr. Třebíč     VJ2      PSČ 675 71 
                           Barva pod názvem: černá, modrá 
                           Popis znaku: Červeno-modře stříbrnou zúženou krokví dělený štít, 
                           vpravo nahoře stříbrný štítek s červeným srdcem přeloženým zkříženými  
                           zlatými klíčemi, vlevo stříbrný lev se zlatou zbrojí, dole stříbrný anděl  
                           se zlatou svatozáří, vztyčenou pravicí, držící v levici stříbrnou 
                           lžičku se zlatou hostií, provázený dvěma zlatými hvězdami. 
                           Znak udělen: 11.5.2006 
 
Vladislav - okr. Třebíč   Odznak vydán soukromým nákladem 
                         Barva pod názvem: černá, červená 
                         Historický znak     
 
 
 
Vystrkov - okr. Pelhřimov      VJ    200   ks    PSČ 396 01 
                          Barva pod názvem: bílá, červená 
                          Popis znaku: V modrém štítě vztyčený lipový list s plodenstvím nad 
                          zkříženými kopími, dole přeloženými gotickým dvojklíčem s tlapatým  
                          křížkem v držadle, vše zlaté. 
                          Znak udělen: 3.5.2018 
   
Záboří - okr. Strakonice  jeden druh, výrobce Neka Starý Plzenec  PSČ 387 34 
                         Popis znaku: Polcený štít, v pravém zeleném poli kosmo postavený stříbrný 
                         gotický klíč, šikmo podložený vztyčeným stříbrným mečem se zlatým jílcem, 
                         levé pole červeno-stříbrně čtvrcené. 
                         Znak udělen: 15.6.2015 
 
 
Zruč-Senec - okr. Plzeň-sever Jeden druh, výrobce Neka Starý Plzenec     PSČ 330 08                   
                         Popis znaku: V modro-červeně polceném štítě vpravo zlatá berla přeložená 
                         stříbrno-červeně dvěma řadami šachovaným břevnem, vlevo stříbrná chrtice  
                         ve skoku se zlatým jazykem a obojkem s kroužkem. 
                         Znak udělen: 3.5.2018 
 
 
 
Odznaky přiobjednané u f. Kovovýroba Berka 
 
Husinec - okr. Prachatice  500 ks Barva pod názvem: bílá, černá, červená, zelená 
Chřibská - okr. Děčín   200 ks  Barva pod názvem: černá 
 
   
 
 



Ostatní odznaky mince,klíčenky a pod. 
 
Javorník - okr. Jeseník, odznak na jehlu, jeden druh 
                         Odznak zasílá: MKS Javorník, Nádražní 160 , 790 70 Javorník 
                         za 50,-Kč/ks + ofrankovanou obálku.    
 
 
 
 
 
Přední Výtoň - okr. Český Krumlov  kulatý odznak SDH Přední Výtoň , průměr 3,5 cm 
                         Hasičský odznak se znakem obce ve štítu. 
                         sítotisk na jehlu. Barva okolo štítu: bílá a červená. Odznak zasílá 
                         p.Vladimír Bondira , Přední Výtoň 37, 382 73 Vyšší Brod za 50,-Kč/ks 
                         + ofrankovanou obálku.   
                        Vydána též klíčenka. Tu by měl zasílat Obecní úřad.     
 
 
 
Termíny burz v Praze na Jarově v roce 2019:  10.března, 19.května, 15.září, 10.listopadu 
 
 
Rád bych všechny sběratele informoval o nových webových stránkách výrobce heraldických 
odznaků p. Berky,  které velmi pěkně vytvořil p. Kusý. Můžete si je prohlédnout na :   
 
 www.kovovyroba-berka.estranky.cz 
 
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. 
      
Ve Stříbře: 3.3.2019 
 
Pokud budete cokoliv potřebovat jsem kdykoliv k dispozici na níže uvedené adrese a 
telefonu. 
Vážení přátelé, chtěl bych vás informovat, že se stěhuji do domu s pečovatelskou službou ve 
Stříbře, kde jsme dostali byt 
 
Zde je moje nová adresa:  
 
Daniel Jahn                                   mobil. 702 523 504 
Třešňová 1439                         
349 01 Stříbro                                           
E-mail:  adams7@seznam.cz 
E-mail:  dan-jahn@seznam.cz   
 
 
  

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

