
 

                     Zpravodaj    č. 61 

pro sběratele heraldických odznaků měst a obcí České republiky  

 

XVI. ročník                                                                                   2020 
 

Seznámení s odznaky vydanými v roce 2020 

 

Březová nad Svitavou – okr. Svitavy   VJ2 

                                Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 

                                Barva pod názvem: černá, červená, modrá 

                                Odznak vydal vlastním nákladem p. Jahn 

                                Historický znak 

   

Celné - okr. Ústí nad Orlicí  Jeden druh  Odznak se znakem obce Těchonín pod kterou 

                               obec Celné spadá. 

                               Popis znaku: V modro-zeleně polceném štítě vpravo nahoře mlýnské kolo,  

                               pod ním tři zúžená vlnitá břevna, vše stříbrné, vlevo vztyčený stříbrný 

                               meč se zlatým jilcem.  

                               Znak udělen: 12.4.2013 

 

Čepřovice – okr. Strakonice   jeden druh   Výrobce: Vltavín Týn nad Vltavou 

                               Popis znaku: V modro-zeleně polceném štítě čelně vztyčená zlatá radlice  

                               se třemi (1, 2) červenými růžemi se zlatými semeníky a zelenými 

                               kališními lístky, horní růže větší.  

                               Znak udělen: 14.12.2018 

 

Česká Kubice - okr. Domažlice  jeden druh, sítotisk na jehlu   PSČ  345 32 

                               Zaslal jsem 100,-Kč + ofrankovanou zpáteční obálku. Odznak poslali. 

                               Popis znaku: V červeno-modře polceném štítě zlaté slunce nad zeleným  

                               vrchem se stříbrnou lilií.  

                               Znak udělen: 5.3.2015  

 

Drunče - okr. Jindřichův Hradec    jeden druh na jehlu  PSČ  378 21 

                             Popis znaku: V modro-zeleně šikmo děleném štítě nahoře zlatá růže  

                             s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky, dole zlatá koule  

                             postrkaná stříbrnými pery.  

                             Znak udělen: 14.12.2018 

 

 

Hamr - okr. Jindřichův Hradec    jeden druh, odznak na PIN   PSČ  378 04 

                            Odznak mne poslala obec za 33,-Kč/ks + ofr. obálku  

                            Popis znaku: Vlnitě dělený štít. V horním červeném poli stříbrný chvostový 

                            hamr s polovinou palečného kola. Dolní pole pětkrát stříbrno-modře  

                            vlnitě dělené.  

                            Znak udělen: 6.6.2017 



Horní Bradlo - okr. Chrudim  jeden druh, odznak na jehlu    PSČ  539 53 

                           Popis znaku: V modrém štítě vlevo ze stříbrné vyrůstající skály vyskakující  

                           zubr s kruhem v nozdrách, obojí zlaté, s červeným jazykem, šikmo  

                           podložený vztyčenou sklářskou píšťalou a provázený v pravém rohu 

                           osmihrotou hvězdou, obojí stříbrné.          

                           Znak udělen: 12.12.2008    

 

Horní Libochová - okr. Žďár nad Sázavou   odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 

                            Barva pod názvem: černá, zelená 

                            Popis znaku: V modrém štítě zlatá roubená zvonice se zvonem zavěšeným  

                            v prázdné lucerně, zakončená makovicí se stříbrným praporkem 

                            s vlaštovčím ocasem, nahoře provázená dvěma vztyčenými odkloněnými  

                            zlatými lipovými listy, po stranách dvěma zlatými včelami se stříbrnými 

                            křídly.  

                            Znak udělen: 26.5.2011 

 

Hovorany - okr. Hodonín    VJ     1000  ks        PSČ  696 12 

                             Výrobce. Kovovýroba Berka Turnov 

                             Barva pod názvem:  modrá 

                             Popis znaku:  Ve zlatém štítě na červeném polštáři se čtyřmi třapci  

                             postavená černá ostrev s osmi suky, čtyřmi na každé straně.  

                             Znak udělen: 4.6.1998 

 

Chotěbuz- okr. Karviná     VJ     200 ks  (150 ks obec a 50 ks já)   PSČ  735 61 

                             Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 

                             Barva pod názvem: černá, červená, modrá 

                             Popis znaku: V zeleném štítě nad zlatou palisádou dvě zkřížené kosy,  

                             propletené se dvěma vztyčenými zkříženými srpy, vše stříbrné na zlatých 

                             násadách. 

                             Znak udělen: 27.4.1999 

 

 

Jedlá - okr. Havlíčkův Brod    jeden druh na jehlu    PSČ  584 01 

                             Barva pod názvem: černá 

                             Popis znaku: Vlnitě polcený štít, v pravém zeleném poli nahoře stříbrná  

                             jedle, levé pole třikrát stříbrno-modře vlnitě polcené.  

                             Znak udělen: 15.4.2010 

 

Jílovice - okr. Hradec Králové      VJ    200 ks       PSČ  517 72 

                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 

                              Odznaky jsou kompletně vyprodány. Nebudou ani přidělávat. 

                              Barva pod názvem: černá 

                              Popis znaku: V zeleno - červeně vpravo polceném štítě vpravo zlatý obilný  

                              klas se dvěma listy, vlevo kosmo postavený zlatý gotický klíč zuby ven,  

                              šikmo podložený zlatou berlou, závitem doleva, se stříbrným sudariem.  

                              Znak udělen: 9.10.2007 

 

 

 

 



Kolová – okr. Karlovy Vary    jeden druh  Výrobce Vltavín Týn nad Vltavou 

                              Popis znaku: Ve stříbrném štítě trojvrší s krajními zelenými a středním 

                              černým vrchem, v něm zkřížené stříbrné sekery na zlatých topůrkách.  

                              Z prostředního vrchu šlehají červené plameny, z krajních vyrůstají dvě  

                              červené věže s cimbuřím, každá s jedním černým oknem.  

                              Znak udělen:  25.3.2005 

 

Libá - okr. Cheb    VJ     200 ks     PSČ   350 02 

                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 

                              Barva pod názvem: černá, červená 

                              Popis znaku: Polcený štít, vpravo stříbrno-červeno-černě dělený, v levém  

                              modrém poli na skále přirozené barvy stříbrná budova s pěti černými okny  

                              a červenou valbovou střechou, z níž vyniká stříbrná věž s jedním černým  

                              oknem a červenou přilbicovou střechou se zlatou makovicí.  

                              Znak udělen: 31.1.2002 

 

Malá Roudka - okr. Blansko    VJ   200  ks    PSČ  679 63 

                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 

                              Barva pod názvem: bílá, červená, zelená 

                              Popis znaku: V zeleno - červeně polceném štítě zkřížené sudlice s hákem  

                              bez ratišť, kosmá zlatá přes šikmou stříbrnou, nahoře mezi nimi zlatá  

                              hlavice berly.  

                              Znak udělen: 22.10.2008  

 

Malý Újezd - okr. Mělník  jeden druh na jehlu, bez názvu obce   PSČ  277 31 

                              Popis znaku: Červený štít polcený zlatým kůlem se vztyčeným černým  

                              roštem, provázený vpravo berlou a vlevo vztyčeným jelením parohem  

                              se čtyřmi výsadami doleva, obojí stříbrné.  

                              Znak udělen: 25.11.2011  

 

 

Návojná - okr. Zlín       jeden druh na PIN      PSČ  763 32 

                              Popis znaku: V červeno - zeleně polceném štítě kosmá stříbrná halapartna  

                              bez ratiště, vlevo provázená zkříženými stříbrnými sekerami se zlatými  

                              topůrky nad zlatým vztyčeným dubovým dvojlistem se žaludem.  

                              Znak udělen: 22.10.2008 

 

Opatovice 1 - okr. Kutná Hora   VJ  200 ks   PSČ  286 01 

                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 

                              Barva pod názvem: černá, červená 

                              Popis znaku: Ve stříbrném štítě s černým břevnem se dvěma stříbrnými  

                              liliemi červená opatská berla.  

                              Znak udělen: 22.10.2008 

 

Osek nad Bečvou - okr. Přerov    jeden druh na PIN       PSČ  751 22 

                              Popis znaku: Dělený štít, nahoře červeno-zlatě polcený, vpravo zkřížené 

                              stříbrné vinařské nože se zlatými rukojeťmi, vlevo zkřížené orobince 

                              přirozené barvy, v dolním modrém poli zkřížené zlaté obilné klasy.  

                              Znak udělen: 5.10.2004  

 



Příkosice - okr. Rokycany   Jeden druh, výrobce Neka       PSČ  338 43 

                              Popis znaku: V červeno-zeleně polceném štítě vpravo zkřížené odvrácené  

                              postavené zlaté šavle, vlevo stříbrná lilie.  

                              Znak udělen: 21.6.2018 

 

 

 

Rousměrov - okr. Žďár nad Sázavou     odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 

                             Barva pod názvem: černá, zelená 

                             Popis znaku: V modrém štítě kohout - plivník s rousy, držící hořící svíčku, 

                             vše zlaté.  

                             Znak udělen: 14.3.2002 

 

 

Sebečice - okr. Rokycany  Jeden druh, výrobce Neka   100 ks  PSČ  338 08 

                             Zasílá OÚ za 150,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 

                             Popis znaku:  Zeleno-zlatě modrým vlnitým břevnem vlevo polcený štít.  

                             Vpravo čelně hlava jezevce přirozené barvy nad zlatým trilobitem,  

                             vlevo topol přirozené barvy.  

                             Znak udělen: 4.4.2019  

 

Spálov - okr. Nový Jičín   kulatý odznak se znakem historickým a nově upraveným 

                             Odznak vydal vlastním nákladem p. Kysilka z Ledče nad Sázavou 

                             Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 

                             Barva pozadí: červená, modrá 

                             Historický znak 

 

 

Srbce - okr. Prostějov   jeden druh na PIN       PSČ  798 27 

                             Popis znaku: V zeleném štítě pod červenou hlavou se třemi stříbrnými  

                             klíny utržená stříbrná kohoutí hlava se zlatým zobákem a červeným 

                             hřebínkem. 

                             Znak udělen: 17.4.2009 

 

 

Stanovice – okr. Karlovy Vary  jeden druh Výrobce: Vltavín Týn nad Vltavou 

                            Barva pod názvem: černá, žlutá 

                            Popis znaku: Polcený štít. Nahoře v červeném poli tři (1, 2) zlaté koruny.  

                            Dolní pole pětkrát stříbrno-modře vlnitě děleno.  

                            Znak udělen: 14.6.2013 

 

Stolany – okr. Chrudim  jeden druh Výrobce: Vltavín Týn nad Vltavou 

                            Popis znaku: V červeno - modře vpravo polceném štítě v pravém poli tři  

                            zlatá jablka pod sebou, každé se stopkou a dvěma odkloněnými listy.  

                            Vlevo na zeleném trávníku stříbrná věž s cimbuřím a stanovou střechou  

                            se zlatou makovicí s křížkem, gotickou branou a obloukovým oknem, obojí  

                            černé. 

                            Znak udělen: 11.4.2008 

 

 



Šumavské Hoštice – okr. Prachatice  jeden druh  Výrobce: Vltavín Týn nad Vltavou 

                               Popis znaku: Polcený a vlevo dělený štít. V pravém zeleném poli zlatý  

                               lipový čtyřlist s větším horním listem a kotoučem uprostřed.  

                               Vlevo nahoře ve stříbrném poli šikmo zelená smrková větévka, dole  

                               v červeném poli tři zlaté převázané obilné klasy.  

                               Znak udělen: 1.10.2015 

 

Šenov - okr. Ostrava-město    MJ   200 ks     PSČ  739 34 

                              Odznak jsem dělal spolu s městem. Město 150 ks a já 50 ks  

                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 

                              Barva pod názvem: bílá, černá, zelená 

                              Popis znaku: Stříbrný štít s černým kůlem, po jehož obou stranách vyrůstá  

                              ze zeleného trávníku (nivy) po jednom stvolu orobince s listy,  

                              vše v přirozených barvách.  

                              Znak udělen: 15.7.1993 

 

Těchonín - okr. Ústí nad Orlicí  odznak vydán před několika lety. Nikdo o něm nevěděl 

                              a odznaky jsou již všechny vyprodány. Byly vyrobeny někde v zahraničí. 

                              Zůstalo jen několik odznaků s názvem přidružené obce Celné, která 

                              pod obec spadá. Na obci jsou též vyprodané.  

                              Popis znaku viz nahoře u obce Celné. 

 

 

 

Tišice - okr. Mělník     jeden druh, bez názvu obce. Odznaky jsou vyprodány. 

                              Poslal jsem 100,-Kč a ofrankovanou obálku. Vše se mne asi po 14 dnech 

                              vrátilo zpět s vysvětlením, že už žádné nemají a ani nebudou přidělávat. 

                              Popis znaku:  Ve stříbrném štítě pod třemi zúženými modrými vlnitými 

                              břevny svěšený zelený lipový trojlist.  

                              Znak udělen: 25.11.2011 

 

 

Trnové Pole – okr. Znojmo  jeden druh  Výrobce: Vltavín Týn nad Vltavou 

                              Popis znaku: Ve zlatém štítě se zeleným trnovým lemem červená růže  

                              se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.  

                              Znak udělen: 12.5.2016 

 

 

 

Velká Dobrá - okr. Kladno    VJ   200   ks     PSČ  273 61 

                             Výrobce: Kovovýroba Barka Turnov 

                             Zasílá OÚ za 50,-Kč/ks + zpáteční ofrankovanou obálku.  

                             Barva pod názvem: černá, červená, zelená 

                             Popis znaku: Stříbrno - modře vpravo polcený štít, vpravo sedm modrých  

                             břeven, vlevo pět zlatých zkřížených obilných klasů se dvěma listy.  

                             Znak udělen: 22.10.2008 

 

 

 

 



Žďár - okr. Blansko    VJ       100  ks       PSČ  679 02 

                              Zaslal obecní úřad za 60,-Kč/ks + ofrankovanou obálku      

                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 

                              Barva pod názvem: černá, červená 

                              Popis znaku:  V červeno - zeleně polceném štítě pod stříbrnou plamennou  

                              hlavou zkřížená stříbrná krojidla provázená třemi (1, 2) zlatými hvězdami.  

                              Znak udělen: 19.1.2007 

 

Želnava – okr. Prachatice  jeden druh Výrobce: Vltavín Týn nad Vltavou 

                              Popis znaku: Zeleno-modře sníženým stříbrným vlnitým břevnem dělený  

                              štít. Nahoře vyrůstající tři zlaté obilné klasy, prostřední se dvěma listy,  

                              krajní s jedním odkloněným, dole stříbrná dole svatojakubská mušle.  

                              Znak udělen: 26.5.2011 

 

 

 

Obce, které si nechali přidělat odznaky od firmy Berka Turnov:  

 

Kojetín -  okr. Přerov                  300 ks, barva pod názvem: černá, červená 

Lichkov – okr. Ústí nad Orlicí    500 ks,              -“-    černá 

Mořkov -  okr. Nový Jičín        2000 ks               -“-    červená, modrá  

 

Ostatní odznaky, klíčenky, mince a pod. 

 

Dašice - okr. Pardubice  700 let města na PIN bez nápisu, 20 x 11 mm 

 

Doupovské Hradiště - okr. Karlovy Vary   

 

Hamr - okr. Jindřichův Hradec    klíčenka 

 

Hejnice - okr. Liberec  sítotisk na jehlu i na PIN , Odznak zasílá MěÚ za 60,-Kč/ks 

                             Preferuje zaslání na účet , domluvit se telefonicky. 

 

Horní Kalná - okr. Trutnov  Odznak ke 130. výročí SDH, Odznak na PIN 

 

 

Choustník - okr. Tábor  Sportovní odznak  Spartak Choustník na jehlu smalt. 

                            Odznak vydán před několika léty. V současnosti vyprodán.  

 

Jeseník - okresní město. Odznak na jehlu i na PIN 

 

Králíky - okr. Ústí nad Orlicí  Odznak na jehlu, 
                          Prodávají ho za 35,- Kč v Městském muzeu, Velké náměstí 365, 561 69 Králíky 
 

 

Lužná - okr. Rakovník   jeden druh na jehlu. 

 

Stolany - okr. Chrudim  Odznak na jehlu, SDH se znakem obce. Vydán roku 2015  

                        V současné době není k dostání. Peníze jsem poslal a vrátili 

                        je mne zpět. Odznaky jsou vyprodány. 



 

Stolany - okr. Chrudim  Pamětní mince, průměr 30 mm  Avers - znak obce, revers kostel 

                       sv. Mikuláše.Zasílá OÚ za 50,-Kč/ks  PSČ             

 

Šilheřovice - okr. Opava    Odznak na jehlu 

 

 

Velké Hamry - okr. Jablonec nad Nisou  odznak ke 130. výročí SDH  Odznak na PIN   

 

Všeruby - okr. Domažlice   malý samolepkový odznak na PIN 

 

Zahořany - okr. Praha - západ     mince k výročí obce 650 let   (2017) 

 

Zlonín - okr. Praha-východ ,  mince 650 let obce   

 

Žamberk - okr. Ústí nad Orlicí,  kulatý odznak na jehlu a na PIN, Odznak zasílá Turistické 

                         Informační středisko, Kostelní 446, 564 01 Žamberk za 49,-Kč + ofr. obálku   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 2020:  8.března, 17.května, 13.září, 8.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: 2.3.2020 

 

Pokud budete cokoliv potřebovat jsem kdykoliv k dispozici na níže uvedené adrese a telefonu. 

 

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

