
 

                     Zpravodaj    č. 58 

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

 
Seznámení s odznaky vydanými v roce 2019 
 
Brno-sever - městská část Brna  Jeden druh ražený odznak na PIN bez nápisu, nebarevný 
                           Popis znaku: V červeném štítě stříbrné břevno se čtyřmi modrými hvězdami. 
                           Odznak zaslala městská část zdarma 
                           Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno                             
 
 
      
 
Drahobuz - okr. Litoměřice  Jeden druh na jehlu, výrobce Zanokov  PSČ 411 45 
                           Popis znaku: Ve stříbrném štítě šikmé červené břevno, nahoře cimbuřové,  
                           dole vlnité. V břevnu šikmo dolů vyrůstající větev kaštanu se dvěma listy 
                           a se šikmo zavěšeným zvonem, vše stříbrné. Pod břevnem šikmo červené  
                           krojidlo. 
                           Znak udělen: 14.12.2018 
 
Jince - okr. Příbram       VJ     800 ks 
                           Barva pod názvem: bílá, černá, modrá, zelená 
                           Historický znak. 
                           Výrobce Kovovýroba Berka Turnov 
                           Odznak zasílá: Městys Jince , Čsl.dělostřelců 172, PSČ 262 23 
                           za 25,-Kč/ks + ofrankovanou zpáteční obálku    
 
 
 
Jirny - okr. Praha-východ  Jeden druh na jehlu, výrobce neznám   PSČ 250 90 
                           Popis znaku: V zeleném štítě stříbrná rostoucí saň. 
                           Znak udělen: 27.1.1997 
 
 
 
 
 
Kamenice - okr. Jihlava  Kulatý odznak s historickým a nově upraveným znakem. 
                            Výrobce Kovovýroba Berka, odznak vydal vlastním nákladem p. Kysilka  
                            Barva pod názvem: červená, zelená 
                            Popis nově schváleného znaku: V modrém štítě pod stříbrnou hlavou  
                            se třemi dolů obrácenými černými mnišskými kápěmi vedle sebe 
                            vyrůstající zlatá berla se dvěma vlajícími stříbrnými sudarii se zlatým 
                            třepením. 
                            Znak udělen: 9.10.2007 



Ločenice - okr. České Budějovice  Jeden druh na jehlu . Dle sdělení starosty je odznak  
                            vyprodán. 
                            Popis znaku: V červeno-zeleně děleném štítě nahoře stříbrný vykračující  
                            lev, dole čtyři propletené zlaté obilné klasy, krajní s jedním listem. 
                            Znak udělen: 31.1.2002 
 
 
 
Neuměřice - okr. Kladno  Jeden duh na jehlu, výrobce Zanokov   PSČ 273 26 
                            Popis znaku: V modrém štítě stříbrný vykračující Pegas převýšený obilným 
                            dvojklasem provázeným dvěma hvězdami, vše zlaté. 
                            Znak udělen: 14.12.2018 
 
 
 
 
Petřvald - okr. Karviná  Kulatý odznak s historickým a nově upraveným znakem. 
                            Výrobce Kovovýroba Berka, Odznak vydal vlastním nákladem p. Kusý  
                            Barva pod názvem: modrá, zelená 
                            Popis nově schváleného znaku: Dělený štít, v horním modrém poli 
                            vyrůstající zlatá orlice s červenou zbrojí, v dolním, zeleno-černě 
                            děleném poli zlatá zkřížená hornická kladívka. 
                            Znak udělen: 26.5.2000     
 
 
Praha 6 - městská část Prahy   Jeden druh na PIN bez názvu      PSČ 160 52 
                            Popis znaku:  Štít se stříbrnou hradební zdí, v jejíž otevřené bráně bez vrat 
                            v modři stříbrná hvězda. V horní červeno-modře polcené polovině štítu je 
                            vpravo stříbrný, zlatě ozbrojený beran, skákající se stínky cimbuří do středu  
                            štítu a vlevo nad sebou tři šikmá břevna o třech sucích. 
                            Znak udělen: 27.1.1997 
 
 
 
Sopotnice - okr. Ústí nad Orlicí  Jeden druh na jehlu, bez názvu obce. Výrobce Zanokov  
                             PSČ 561 15 
                             Popis znaku: V modrém štítě se stříbrno-červeně vlnitě dělenou vlnitou  
                             patou a šesti (3,2,1) stříbrnými a červenými šindeli v koutech pod sebou 
                             zlaté říšské jablko se třemi červenými kameny, šindelářská sekyrka  
                             zkřížená se struhákem, obojí zlaté na stříbrných topůrkách, 
                             a stříbrný poříz se zlatými rukojeťmi. 
                             Znak udělen: 11.5.2006 
 
 
Terezín - okr. Hodonín   Jeden druh na PIN,  bez názvu obce  PSČ 696 14 
                             Popis znaku: Pod červenou hlavou se stříbrným rýčem v zeleném poli  
                             vinný hrozen provázený dvěma obilnými klasy, vše zlaté. 
                             Znak udělen: 18.11.1998 
 
 
 
 



Větřkovice - okr. Opava   Jeden druh na PIN   PSČ 747 43 
                             Popis znaku: V zeleném štítě dvě zlaté zkřížené kosy přeložené stříbrnou  
                             lilií. 
                             Znak udělen: 27.1.1997  
 
 
 
 
Vrchlabí - okr. Trutnov   MJ     400 ks  
                             Odznak zasílá Městský úřad, Zámek čp. 1  Vrchlabí 543 01 
                             Výrobce Kovovýroba Berka Turnov 
                             Barva pod názvem: černá  
 
 
Ostatní odznaky, klíčenky a pod. 
 
Kadaň - okr. Chomutov jeden druh  cena odznaku 40,-Kč + poštovné 

                         Odznak zasílá: Turistické informační centrum Kadaň  Jana Švermy 7, 432 01 Kadaň 

 
 
 
 
Moravské Bránice - okr. Brno - venkov  - klíčenka  PSČ 664 64 cenu nevím 
 
 
 
 
 
Stříbro - okr. Tachov  jeden druh , ražený, nebarevný bez názvu města. 
                         Odznak je na jehlu i na PIN. Cena 45,-Kč / ks 
                         Odznak zasílá: Informační centrum, Masarykovo náměstí 21 
                         349 01 Stříbro. Nutno přiložit zpáteční ofrankovanou 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 
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 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: 12.5.2019 
 
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   
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