
 

                     Zpravodaj    č. 47 
pro sběratele heraldických odznaků měst a obcí České republiky  
 
XII. ročník                                                                                   2016 
 
Seznámení s odznaky vydanými v roce 2016 
 
Byšice – okr. Mělník    VJ 
                      Barva pod názvem: černá, červená 
                      Odznak vydal vlastním nákladem pan Jiří Horák, Chodovská 13,  
                      360 06 Karlovy Vary - Dvory 
                      Historický znak. 
 
 
 
Čakovičky – okr. Mělník      VJ   500  ks    PSČ 250 63 
                     Odznaky zasílá obec za 25,-Kč/ks + ofrankovanou obálku.  
                     Barva pod názvem: černá 
                     Popis znaku: Polcený štít. Do pravého zlatého pole vyniká půl černého orla 
                     se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Levé pole červeno - stříbrně polcené, 
                     do stříbrného pole vyniká šikmé zkrácené červené břevno. 
                     Znak udělen: 22.10.2008 
 
Česká Bělá – okr. Havlíčkův Brod    VJ    200 ks    PSČ 582 61 
                      Barva pod názvem: bílá, černá 
                      Provedení znaku schváleného 15.6.2015 
                      Odznak zasílá úřad městyse Česká Bělá    za 40,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                      Historický znak  
 
 
 
Dašice – okr. Pardubice  Samolepkový odznak o rozměrech 19,5x 17 mm na PIN. 
                      Na odznaku je znak městečka s kartuší a hradební korunou bez názvu obce. 
                      Odznak vydal soukromým nákladem p. Lubomír Vlček, vedoucí odboru  
                      výstavby a úz. plánu,   533 03 Dašice v počtu 200 ks.  
                      Zasílá jej za 35,- Kč a zpáteční ofrankovanou obálku. 
 
 
 
Hořesedly – okr. Rakovník     VJ   400  ks     PSČ 270 04 
                     Odznaky zasílá obecní úřad za 30,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
                     Barva pod názvem: černá, červená 
                     Popis znaku: Ve zlatém štítě na zelené hoře sedí dvě zády se opírající bosé  
                     postavy, vpravo muž s  černými vlasy v černém klobouku, haleně a kalhotách, 
                     vlevo žena s černými vlasy v červených šatech. Nad nimi do oblouku dvě zelené  
                     chmelové větve. 
                     Znak udělen: 8.6.2004 



                      

Chlumín – okr. Mělník     VJ           300     ks      PSČ  277 43 
                     Odznaky zasílá obecní úřad za 35,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                     Barva pod názvem: červená 
                     Historický znak. Obec si ale nechala znak nově upravit 
                     Popis znaku: V modrém štítě stříbrná kvádrovaná hradba s prázdnou branou  
                     s vytaženou černou mříží a otevřenými stříbrnými vraty na černých závěsech. 
                     Nad branou vyniká stříbrná věž s černým oknem, s cimbuřím a červenou  
                     stanovou střechou se zlatou makovicí. Po stranách věže dva červené štítky  
                     se stříbrným břevnem. 
                     Znak nově udělen: 9.10.2007 
 
Hrobice – okr. Paradubice     VJ       500  ks    PSČ  533 52 
                     Barva pod názvem: bílá, červená 
                     Popis znaku: V modrém štítě dole dvě stříbrná vlnitá břevna, z horního vyrůstají 
                     dva zlaté orobince s listy, mezi nimi zlatý zvon pod stříbrným jabloňovým  
                     květem se zlatým středem. 
                     Znak udělen: 15.4.2010 
 
 
 
Matějov – okr. Žďár nad Sázavou    VJ      200   ks    PSČ  592 12 
                     Odznaky zasílá obecní úřad za 40,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
                     Barva pod názvem: černá, červená 
                     Popis znaku: V modro-zeleně polceném štítě nad zlatým, jetelovitě zakončeným 
                     perizoniem stříbrný kůň ve skoku se zlatou zbrojí, hřívou, ocasem a červeným  
                     jazykem provázený nahoře dvěma zlatými květy. 
                     Znak udělen: 25.11.2003 
 
Mikulášovice – okr. Děčín     VJ      500 ks    PSČ 407 79 
                      Barva pod názvem: bílá, černá, červená, modrá, zelená, žlutá 
                      Odznaky jsou v prodeji v Informačním středisku Mikulášovice za 35,-Kč/ks 
                      + ofrankovanou obálku 
                      Historický znak 
 
 
 
Olbramovice – okr. Znojmo      VJ 
                      Barva pod názvem: černá, zelená 
                      Odznak vydal vlastním nákladem p. Bohuslav Václavík, Sokolovská 568, 
                      383 01 Prachatice. 
                      Historický znak 
 
     
  
Planá nad Lužnicí – okr. Tábor     MJ2    PSČ 391 11 
                       Odznak zasílá Městský úřad za 50,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
                       Barva pod názvem: bílá, žlutá 
                       Popis znaku: V modrém štítě stříbrné vlnitě dolů jednou prohnuté břevno, 
                       provázené nahoře sluncem bez tváře a dole položeným dubovým listem, obojí 
                       zlaté. 
                       Znak udělen: 14.6.2000 



 
Prysk – okr. Česká Lípa   jeden druh na 2 PINY Výrobce ani počet kusů neznám. 
                     Odznak mne zaslal obecní úřad za 50,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                     PSČ 471 15 
                     Popis znaku: Štít dělený modrým vlnitým, stříbrně lemovaným břevnem. 
                     Nahoře ve zlato-černě polceném poli zelené trojvrší. Dole v červeném poli  
                     položený meč nad položeným klíčem, zuby doleva a dolů, obojí zlaté. 
                     Znak udělen: 18.4.2014  
 
 
Rovečné – okr. Žďár nad Sázavou      MJ    1000  ks       PSČ 592 65 
                     Barva pod názvem: černá 
                     Popis znaku: Štít polcen zeleno-černo-zeleně dvěma stříbrnými hroty nad 
                     modrou patou. V pravém hrotu postavený meč, v levém hrotu kalich, obojí  
                     obojí červené. Mezi hroty zlatá houžev. 
                     Znak udělen: 1.10.2015 
 
 
 
Rybitví – okr. Pardubice   VJ  Odznak vydal vlastním nákladem p. Luděk Králíček 
                     Lidická 373,  530 09 Pardubice    
                     Barva pod názvem: modrá 
                     Popis znaku: Zlato-modře dělený štít, nahoře černý pluh (ruchadlo) 
                     se stříbrnou radlicí, dole tři (3,2,1) stříbrní plovoucí kapři, spodní doleva. 
                     Znak udělen: 3.4.1996 
 
 
Stochov – okr. Kladno     VJ    500 ks      PSČ  273 03 
                      Barva pod názvem: bílá, černá, zelená      
                      Odznaky zasílá Městský úřad, pí. Dvořáková, ul. J.Šípka 486 Stochov    
                      Cena odznaku 35,-Kč/ks + ofrankovaná obálka 
                      Popis znaku:  Ve stříbrném štítě černá plamenná orlice s červenou zbrojí 
                      a stříbrnými hornickými kladívky na hrudi. Pod ní zelený žalud mezi dvěma  
                      dubovými zelenými listy. 
                      Znak udělen: 17.10.1997   
 
 
Tálín – okr. Písek     výrobce Neka Starý Plzenec  Jeden druh     PSČ  398 15 
                     Popis znaku: Ve stříbrném štítě na modré vlnité patě zelená hráz se zlatým  
                     stavidlem mezi dvěma duby přirozené barvy. 
                     Znak udělen: 5.3.2015  
 
 
 
 
 
Vacenovice – okr. Hodonín     VJ     1000 ks     PSČ  696 06 
                     Barva pod názvem: bílá, černá 
                     Popis znaku: V zeleném štítě stříbrná kvádrovaná hradba s cimbuřím, 
                     z prostřední stínky vyrůstá zlatá berla mezi dvěma odkloněnými vztyčenými  
                     stříbrnými žaludy na zlatých stoncích s odvráceným listem. 
                     Znak udělen: 31.5.2005 



 
 
 
Všeruby – okr. Plzeň – sever     VJ 
                     Barva pod štítem: modrá, zelená 
                     Odznak vydal vlastním nákladem p. J.Horák společně s D.Jahnem 
                     Historický znak.  
 
 
 
 
Zhořec – okr. Pelhřimov   MJ       430 ks       PSČ  395 01 
                     Odznaky zasílá obecní úřad za 30,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
                     Barva pod názvem: vínová 
                     Popis znaku: Modro-zlatě plamenným řezem dělený štít, nahoře pět zlatých 
                     hvězd (3, 2), dole vyrůstající modré mlýnské kolo. 
                     Znak udělen: 24.2.2011   
 
 
 
Ostatní vydané odznaky 
 
Poděbrady - sítotisk na PIN o rozměrech 26x 18 mm. Za 35,- Kč a zpáteční obálku zasílá 
          obratem Turistické informační centrum, Jiřího náměstí 19/26, 290 01 Poděbrady 1. 
 
Dub nad Moravou – okr. Olomouc   barevný odznak rytý, 24x18mm na PIN 
 
Dobříš, Dvůr Králové nad Labem, Hlinsko, Kyjov a Milovice. Odznaky zasílají Infocentra. 
Milovice zasílá Městský úřad.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Blatec – okr. Olomouc   Kovová klíčenka, staromosaz 35x25mm 
 
Grygov – okr. Olomouc  Kovová klíčenka , staromosaz a barevná   35x25mm 
 
Hošťka – okr. Litoměřice – mince  Průměr  mince je 30mm, složení kovů jako na kovové 
padesátikoruně. Kromě nápisů na jedné straně kostel ze znaku obce, na druhé straně z 
pečetě ten jejich svatý. V prodeji na Městském úřadě 411 72 Hoštka. 60,- Kč/ks. Další 
varianta mince je stříbrná v ceně něco přes 600,- Kč/ks. 



 
Choustníkovo Hradiště – okr. Trutnov – pamětní mince, stříbrný kov o průměru 27 mm 
Mají je prý pouze pro svoje občany. Možná budou v prodeji na OÚ v září. PSČ 544 42 
 
 
  
 
 
Termíny burz v Praze na Jarově v roce 2016: 13.3. , 22.5. , 18.9. , 13.11. 
 
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: 
Honza Knespl, Honza Kysilka, Jindra Kusý, Bohouš Václavík, Pepík Voleman a výrobce 
heraldických odznaků Martin Berka. 
Chtěl bych také poděkovat p. Horákovi z Karlových Varů , p. Paterovi z Prahy a                   
p. Králíčkovi z Pardubic, kteří se aktivně zapojili do přesvědčování obcí k vydání odznaků. 
Jejich zásluhou vyšlo již několik odznaků.       
 
V Telicích :   15.9.2016                               
 
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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