
 

                     Zpravodaj    č. 54 

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

 
Seznámení s odznaky vydanými v roce 2018 
 
 
 
Bojanov - okr. Chrudim    VJ   40 ks    
                         Barva pod názvem: černá, modrá 
                         Historický znak 
                         Odznak vydal vlastním nákladem p. Jan Kysilka z Ledče nad Sázavou 
 
 
 
Čáslavsko - okr. Pelhřimov    VJ     200  ks     PSČ 395 01 
                          Barva pod názvem: červená 
                          Popis znaku: V modrém štítě stříbrný hrot se zeleným vykořeněným smrkem, 
                          provázený vpravo hlávkou zelí a vlevo unciálním písmenem M, obojí zlaté. 
                          Znak udělen: 9.12.2015 
 
 
 
Dolany - okr. Olomouc    VJ   1000 ks     PSČ 783 16 
                          Barva pod názvem: bílá, červená, černá, modrá, žlutá 
                          Popis znaku: V zeleném štítě mezi dvěma do oblouku zahnutými a dole zlatě 
                          převázanými stříbrnými vavřínovými ratolestmi zlatá koruna nad třemi (2,1)   
                          stříbrnými hvězdami. 
                          Znak udělen: 27.2.2004 
 
 
Holany - okr. Česká Lípa      VJ  Odznak vydal vlastním nákladem p. Jan Knespl 
                          Barva pod názvem: bílá, černá 
                          Historický znak 
 
 
 
 
 
 
Jablonec nad Nisou - okresní město  VJ  1000  ks   Výrobce Berka, odznak ne jehlu i na PIN 
                          Barva pod názvem: černá, červená, zelená  
                          Odznak zasílá TIC Kostelní 1/6  466 01 Jablonec nad Nisou 
                          za 45,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
 
 



Leština u Světlé - okr. Havlíčkův Brod        VJ    500 ks   PSČ 582 86 
                          Barva pod názvem: bílá, černá, červená, zelená 
                          Popis znaku: V červeném štítě s černo-stříbrně dělenými kouty zlatý zvon 
                          s červeným rakem a třemi (2, 1) svěšenými stříbrnými lískovými oříšky  
                          na zlaté stopce místo srdce. Zvon provázen vpravo svěšeným květem bledule  
                          přirozené barvy a vlevo stříbrnou růží se zlatým semeníkem. 
                          Znak udělen: 5.4.2017 
 
 
Netolice - okr. Prachatice    VJ 
                           Barva pod názvem: černá, modrá      
                           Historický znak 
                           Odznak vydal vlastním nákladem p. Jiří Horák z Karlových Varů 
 
 
 
 
 
Praha Nedvězí - městská část Prahy       MJ    100  ks 
                           Barva pod názvem: černá, zelená 
                           Popis znaku: V zeleném štítě zlatý medvěd s červenou zbrojí držící cep  
                           přirozených barev se stříbrným kováním. 
                           Znak udělen: 12.4.1994 
 
 
 
Rokytnice v Orlických horách - okr. Rychnov nad Kněžnou - jeden druh na PIN 
                           Poměrně malý. Výrobce ani počet kusů neznám. 
                           Cena asi 70,-Kč/ks 
 
 
 
 
 
 
Tis - okr. Havlíčkův Brod        VJ    200  ks   Odznak vydal SDH Tis PSČ 582 43 
                           Barva pod názvem: červená 
                          Popis znaku: Ve stříbrném štítě zelený tis s černým rozdvojeným kmenem  
                           a červenými míšky. 
                           Znak udělen: 25.11.2003 
 
 
 
 
 
Troubelice - okr. Olomouc    Malý odznak bez názvu obce na PIN, jeden druh  PSČ 783 83       
                           Popis znaku:   V modrém štítě zlatá osmihrotá hvězda kvetoucí na stříbrných  
                           stoncích čtyřmi stříbrnými pětilistými květy se zlatými středy a kališními       
                           lístky. 
                           Znak udělen: 18.6.2003                     
 
 



 
Úštěk - okr. Litoměřice      VJ      500  ks   výrobce Berka     
                           Barva pod názvem: černá, červená, zelená 
                           Zasílá Infocentrum Úštěk, Mírové náměstí 47, 411 45 Úštěk 
                           za 40,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
 
 
 
 
 
Vraný - okr. Kladno    VJ   Odznak vydal vlastním nákladem p. Jan Knespl 
                            Barva pod názvem: bílá, černá 
                            Historický znak 
 
 
 
 
 
Vysoká Pec - okr. Karlovy Vary     VJ   Odznak vydali vlastním nákladem 
                             p. Horák a p. Jahn 
                             Barva pod názvem: černá, červená 
                             Popis znaku: zeleném štítě mlátek křížem přeložený želízkem a podložený 
                             vztyčenými rýžovacími hráběmi, převýšenými korunou s pěti stříbrnými 
                             perlami, jinak vše zlaté. 
                             Znak udělen: 4.6.1998 
 
 
Žerotín - okr. Olomouc  VJ   200 ks   zasílá OÚ za 46,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                           PSČ 784 01      
                          Barva pod názvem: bílá, černá 
                           Popis znaku: V červeném štítě černý korunovaný lev se zlatou zbrojí a  
                           a jazykem, vyskakující ze tří dolů obrácených kuželů. 
                           Znak udělen: 27.4.1999 
 
 
 
 
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 : 14.5.2018 
 
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   
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