
 

                     Zpravodaj    č. 59 
pro sběratele heraldických odznaků měst a obcí České republiky  
 
XV. ročník                                                                                   2019 
 
Seznámení s odznaky vydanými v roce 2019 
 
 
Bítov - okr. Znojmo       VJ   Odznak vydal vlastním nákladem p. Václavík z Prachatic 
                          Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                          Barva pod názvem: černá, červená    
                          Popis znaku: V modrém štítě stříbrná věž s prázdnou branou se zlatou  
                          spuštěnou mříží, černým oknem a červenou střechou, na ní stříbrná věžička  
                          se čtyřmi černými okny vedle sebe a s červenou obloukovou střechou. Na ní  
                          zlatá merka tvořená stoupajícím půlměsícem, vztyčenou střelou s příčným  
                          břevnem pod hrotem a zprava přiléhajícím obloukem. 
                          Znak udělen: 11.5.2006  
 
Blatnice - okr. Plzeň-sever    VJ     500  ks     PSČ 330 25  Zasílá OÚ za 25,-Kč/ks 
                         Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                         Barva pod názvem: černá, červená, zelená 
                         Popis znaku:  Ve zlatém štítě červený lev mezi dvěma přivrácenými černými  
                         parohy o pěti výsadách, pod nimi tři (2, 1) zelené blatouchové listy. 
                         Znak udělen: 18.5.2012  
 
 
Blatno - okr. Chomutov       VJ           200 ks        PSČ  430 01 
                         Odznak zasílá OÚ za 50,-Kč/ks + ofrankovanou obálku.   
                         Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                         Barva pod názvem: černá 
                         Popis znaku: Polcený štít, v pravé stříbrno-zlatě dělené polovině nahoře černý  
                         heroldský kříž, dole zvýšené zelené trojvrší se stříbrným vlnitým kůlem, 
                         v levé modré polovině vztyčený plamenný meč hořící osmi plameny (4, 4), 
                         vše zlaté. 
                         Znak udělen: 19.11.2009  
 
 
Doupovské  Hradiště - okr. Karlovy Vary     VJ     ks      PSČ  362 72 
                          Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                          Barva pod názvem: černá, modrá, zelená   
                          Popis znaku: Červeno-stříbrně polcený štít s modrou cimbuřovou patou. 
                          Vpravo zlatá dvouuchá váza, v ní tři stříbrné pětilisté květy se zlatými středy 
                          na zelených stoncích se dvěma listy. Vlevo zelený jehličnatý strom s černým  
                          kmenem obklopeným červenou obrácenou podkovou. V patě zlatá lilie. 
                          Znak udělen: 6.6.2017    
 
 



Dražice - okr. Tábor       Jeden druh , sítotisk na PIN     PSČ  391 31 
                         Popis znaku: V modro - stříbrně děleném štítě nahoře vyrůstající zlatý lev, 
                         dole červená růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. 
                         Znak udělen: 9.10.2007  
 
 
 
 
Halže - okr. Tachov      MJ  400  ks    PSČ  347 01 
                         Odznaky zasílá OÚ za 30-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                         Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                         Barva pod názvem: černá, červená, tm. modrá, sv. modrá 
                         Popis znaku: V zeleném štítě s červenou patou stříbrný klín, v něm modrý 
                         knoflík se čtyřmi (1,2,1) otvory. 
                         Znak udělen: 4.6.1998   
  
Horní Kalná - okr. Trutnov     VJ     200 ks   (150 ks obec a 50 ks já) PSČ 543 71 
                         Barva pod názvem: černá, červená, modrá 
                         Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov  
                         Popis znaku:  Ve stříbrném štítě pod zvýšeným červeným vlnitým břevnem 
                         modré hrotité trojvrší, v něm kosmý mlátek šikmo podložený kladivem, 
                         obojí stříbrné se zlatými topůrky. 
                         Znak udělen: 25.3.2005 
                             

                                                 

Jevany - okr. Praha-východ  samolepkový na jehlu i na PIN Výrobce Alerion PSČ 281 66       

                         Popis znaku: V zeleném štítě nad modrou vlnitou patou zkřížené zlaté 
                         větévky jívy s pupeny. 
                         Znak udělen: 21.6.2018 
 
 
 
 
Kadolec - okr. Žďár nad Sázavou       PSČ  594 51 
                         Barva pod názvem: černá, zelená 
                         Popis znaku: V modrém štítě na zeleném trávníku stříbrný kopec s dolů 
                         obráceným černým křídlem se zlatým jetelovitě zakončeným perisoniem, 
                         převýšený stříbrnou hvězdou mezi dvěma zlatými liliovými kříži. 
                         Znak udělen: 6.6.2017 
 
 
 
Kladruby - okr. Rokycany     VJ     ks        PSČ  338 08 
                         Odznaky zasílá OÚ za 55,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
                         Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                         Barva pod názvem: černá, červená 
                         Popis znaku: V modro - stříbrně polceném štítě nad červenou kvádrovanou  
                         hradbou se čtyřmi stínkami a zlatým osmihrotým křížem vpravo kosmá  
                         stříbrná sekera se zlatým topůrkem šikmo podložená stříbrnou ostrví  
                         se čtyřmi suky, vlevo červená orlice. 
                         Znak udělen: 22.10.2008 



Kokořín - okr. Mělník     VJ       ks      PSČ  277 23 
                         Odznak zasílá OÚ za 30,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
                         Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                         Barva pod názvem: černá, červená 
                         Popis znaku: Ve zlatém štítě černé zkřížené ostrve přeložené červeným  
                         štítkem s polovinou stříbrného dvouocasého lva se zlatou zbrojí a jazykem. 
                         Znak udělen: 4.6.1998 
 
 
Lodín - okr. Hradec Králové    Jeden druh na jehlu, sítotisk   PSČ  503 15 
                         Barva pod názvem: bílá  
                         Popis znaku: V modro-červeně polceném štítě zlatý snop dole podložený  
                         dvěma zkříženými stříbrnými pštrosími pery. 
                         Znak udělen: 31.5.2005  
 
 
 
Lukovany - okr. Brno-venkov     MJ       ks    PSČ  664 84 
                          Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Popis znaku: Ve stříbrno-zeleně děleném štítě nahoře vyrůstající černý lev 
                          s červenou zbrojí a jazykem, dole knížecí čepice zdobená jablkem s křížkem. 
                          Znak udělen: 7.10.2003 
 
 
 
Nahořany - okr. Náchod   Jeden druh ražený na PIN, bez názvu obce   PSČ  549 07 
                            Zaslal OÚ za 50,-Kč + ofrankovanou obálku  
                            Popis znaku: Modrý štít, v patě stříbrné břevno, z něhož vyrůstá pět zlatých 
                            obilných klasů, krajní odkloněné, nad nimi dvě přivrácené stříbrné lví hlavy 
                            se zlatou zbrojí a jazyky. 
                            Znak udělen: 5.3.2015 
 
 
 
 
Náměšť na Hané - okr. Olomouc    VJ      ks       PSČ  783 44 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                           Barva pod názvem: Bílá, černá, červená, modrá 
                           Historický znak 
 
 
 
 
 
Netín - okr. Žďár nad Sázavou     PSČ 594 44 
                            Barva pod názvem: černá, zelená 
                            Popis znaku: V modrém štítě snížený stříbrný vydutý hrot s černou orlicí 
                            se zlatou zbrojí a perizoniem a červeným jazykem převýšený zlatou  
                            korunou a provázený dvěma přivrácenými stříbrnými křídly. 
                            Znak udělen: 20.1.2005 
 



Nová Ves - okr. Praha-východ   Jeden druh na jehlu, samolepkový   PSČ 250 63 
                           Výrobce Zanokov. 
                           Popis znaku:   Ve zlato - modře zvýšeně děleném štítě nahoře položený klíč 
                           zuby doleva a nahoru, pod ním položený meč, dole vyrůstající tři obilné  
                           klasy, prostřední se dvěma listy, krajní s jedním listem ke středu, 
                           vše opačných barev. 
                           Znak udělen: 22.10.2008  
 
Oldřišov - okr Opava       VJ       ks       PSČ  747 33 
                            Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                            Barva pod názvem: černá  
                            Popis znaku: V modrém štítě stříbrná sova. 
                            Znak udělen: 9.12.1996 
 
 
 
 
Planá - okr. České Budějovice   Jeden druh na jehlu, sítotisk   PSČ  370 01 
                            Barva pod názvem: bílá 
                            Popis znaku: Ve zlato-modře děleném štítě nahoře černý pluh, dole stříbrné  
                            břevno, uprostřed červená růže se zlatým semeníkem a zelenými okvětními  
                            lístky. 
                            Znak udělen: 19.2.1998 
 
 
 
Postřekov - okr. Domažlice   jeden druh samolepkový na PIN     PSČ  345 35 
                           Odznak zasílá OÚ za 128,-Kč + zpáteční ofrankovanou obálku. 
                           Popis znaku: V zeleném štítě s modrou vlnkovitou patou postavený 
                           stříbrný meč, nahoře podložený zkříženými zlatými čakany. 
                           Znak udělen: 24.11.2014 
 
 
 
 
Radňovice - okr. Žďár nad Sázavou       PSČ  592 31 
                            Barva pod názvem: černá, zelená 
                            Popis znaku: V modrém štítě dva stříbrné vyduté boky, v nich černé  
                            odvrácené křídlo se zlatým jetelovitě zakončeným perizoniem.  
                            Boky spojeny korunou provázenou nahoře zkříženými ostrvemi, 
                            dole uťatým smrkem, vše zlaté. 
                            Znak udělen: 20.1.2005 
 
 
 
Rokytnice nad Jizerou - okr. Semily    VJ   150  ks       PSČ  512 44 
                          Odznak zasílá: Městské informační centrum, Horní Rokytnice 197, 
                             512 44 Rokytnice nad Jizerou za 75,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
                          Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov   
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Historický znak  
 



Rovná - okr. Strakonice               MJ             200 ks                         PSČ  386 01 
                          Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                          Dle sdělení starosty jsou již odznaky vyprodány.   
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Popis znaku:  V modrém štítě stříbrné návrší s modrým květem hořce jarního 
                          se stříbrným středem. Z návrší vyniká stříbrný heroldský kříž. 
                          Znak udělen: 6.6.2017 
 
 
Růžená - okr. Jihlava   Jeden druh na jehlu, sítotisk   PSČ  589 01 
                         Barva pod názvem: červená, žlutá 
                         Popis znaku:    V modrém štítě zelený věnec s pěti (1,2,2) zlatými růžemi  
                         s červenými semeníky. 
                         Znak udělen: 9.4.2002 
 
 
 
Semín - okr. Pardubice     MJ       ks        PSČ  535 01 
                         Odznak zasílá OÚ za 35,-Kč/ks + ofrankovanou obálku.      
                         Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                         Barva pod názvem: černá, červená 
                         Popis znaku: V modro-zlatě polceném štítě vpravo nad stříbrnou osmihrotou  
                         hvězdou stříbrný zvon s  červeným maltézským křížem, vlevo z červené  
                         kvádrované hradby s cimbuřím vyrůstá zelená dubová větev střídavě 
                         s pěti žaludy a čtyřmi listy. 
                         Znak udělen: 20.1.2005 
 
Střezimíř - okr. Benešov    VJ   ks             PSČ  257 87 
                         Odznaky zasílá OÚ za 50,-Kč/ks + ofrankovanou obálku 
                         Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov       
                         Barva pod názvem: černá, červená, modrá, zelená 
                         Popis znaku: Ve stříbrném štítě, pod stříbrno - modře devětkrát nahoru 
                         lomeně dělenou hlavou, na zeleném návrší vykračující červený kohout 
                         se zlatou zbrojí, červeným hřebínkem a zelenou lipovou větvičkou 
                         s pěti listy v zobáku. 
                         Znak udělen: 30.11.2007 
 
Svatý Jiří - okr. Ústí nad Orlicí      VJ      200 ks     PSČ  565 01 
                          Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                          Barva pod názvem: bílá, černá, červená, modrá tm., modrá sv. vínová, 
                          zelená a žlutá. 
                          Odznak zasílá OÚ za 45,-Kč/ks 
                          Popis znaku:  Ve stříbrném štítě červený heroldský kříž, v něm zlatá rozletitá  
                          střela s kruhem uprostřed a berlou místo horní střely. 
                          Znak udělen: 13.5.2003  
 
Svratouch - okr. Chrudim   Jeden druh na jehlu, sítotisk   PSČ  539 42 
                          Barva pod názvem: bílá, žlutá     
                          Popis znaku:  V modro-červeně polceném štítě stříbrný kůň ve skoku   
                          se zlatou zbrojí, hřívou a ocasem, nad ním v červeném poli dvě stříbrné  
                          hvězdy pod sebou, pod ním šikmo zlatá radlice. 
                          Znak udělen: 26.5.2011                                                         



                          

Temešvár - okr. Písek    jeden druh na PIN      PSČ 397 01 

                         Odznak zasílá OÚ za 50,-Kč/ks + zpáteční ofrankovanou obálku. 
                          Popis znaku: Ve zlato-modře polceném štítě vpravo vyniká polovina černého  
                          orla s červenou zbrojí, a červeně lemovanou svatozáří, držící stříbrný meč 
                          se zlatým jílcem. Vlevo stříbrná lilie. 
                          Znak udělen: 6.6.2017 

 

 

                                         

                           
Tupesy - okr. Uherské Hradiště  Jeden druh na jehlu, sítotisk   PSČ  687 07 
                          Barva pod názvem: bílá 
                          Popis znaku:   V modrém štítě dva svěšené zlaté vinné hrozny na jednom  
                          stříbrném stonku se dvěma listy vyrůstajícím ze zlatého džbánu, provázeného  
                          dvěma stříbrnými vinařskými noži - kosíři se zlatými rukojeťmi. 
                          Znak udělen: 21.9.2005  
 
 
 
Žďár - okr. Mladá Boleslav    jeden druh , výrobce Alerion, rytý barevný na jehlu 
                          Zasílá OÚ Žďár , Břehy 20 , PSČ 294 11 za 65,-Kč + zpáteční obálku 
                          Popis znaku: Modro-zlatě cimbuřovitě dělený štít. Nahoře zlatá zářící 
                          hvězda, dole pět (3, 2) listnatých stromů přirozené barvy. 
                          Znak udělen: 14.12.2018 
 
 
 
 
Želatovice - okr. Přerov   jeden druh na jehlu      PSČ  751 16 
                          Popis znaku: V zeleném štítě pod zkráceným vydutým klínem šikmo 
                          vztyčený meč kosmo podložený vztyčeným klíčem, provázený dole hvězdou, 
                          vše zlaté. 
                          Znak udělen: 17.4.2009   
 
 
 
 
Žernovice - okr. Prachatice    jeden druh na jehlu  400 ks   PSČ 383 01 
                           Výrobce Alerion. Zasílá OÚ za 99,-Kč/ks + zpáteční ofrankovanou obálku. 
                           Popis znaku: V modrém štítě vztyčený zlatý dubový list mezi dvěma  
                           stříbrnými žernovy s položenými černými kypřicemi. Nahoře pět (3, 2) 
                           zlatých hvězd, dole stříbrný vrch s černou kobylí hlavou s krkem.    
                           Znak udělen: 4.4.2019 
 
 
 
Dle sdělení Obecních úřadů jsou již odznaky obcí: Dražice, Lodín, Planá, Růžená, Svratouch 
a Tupesy pravděpodobně všechny vyprodány. Odznaky byly  vyrobeny chráněnou dílnou v 
Týně nad Vltavou v malém nákladu.  



Ostatní odznaky nová vydání , klíčenky a pod. 
 
Adamov - okr. České Budějovice  samolepkový na PIN  31x25 mm 
 
Čistá - okr. Rakovník    Jeden druh na PIN , bez názvu obce   
 
Harrachov - okr. Semily , sítotisk na PIN ,20x15 mm Výrobce Znak Malá Skála 
 
Horní Čermná - okr. Ústí nad Orlicí  Hasiči se znakem obce , samolepkový na jehlu 
                           Výrobce Zanokov , cena 40,-Kč 
 
Hořice - okr. Jičín  sítotisk na jehlu a na PIN Název města kolmo ve štítu 
                           Odznak zasílá Infocentrum Nám. Jiřího z Poděbrad 3 , 508 01 Hořice 
                           Zasílají za 35,,-Kč/ks + ofrankovanou obálku. 
   
Máslojedy - okr. Hradec Králové, odznak na PIN 37x25 mm Cena za odznak 90,-Kč 
 
Oslov - okr. Písek sportovní se znakem obce na jehlu i na PIN  Výrobce Odznaky - Pins 
                            Cena 45,-Kč 
 
Sušice - okr. Klatovy  samolepkový na jehlu , výrobce Tiskárna Vltavín Cena 40,-Kč 
 
Tálín - okr. Písek    samolepkový na jehlu , výrobce Tiskárna Vltavín  
 
Těmice . okr. Pelhřimov , klíčenka 34x28 mm, rytá kovová, smaltovaná  Cena 60,-Kč 
 
Všechovice - okr. Přerov  smaltovaný kulatý, sportovní na jehlu, průměr 19 mm 
                      Výrobce Odznaky - Pins    Cena 75,-Kč      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprava !!!!!! 
Odznak obce Terezín - okr. Hodonín nevyšel nový jak jsem psal ve Zpravodaji č.58. Byla to 
moje chyba. Odznak vyšel klasický s nápisem cca před 15 lety i s názvem obce od firmy 
Berka. Tak se omlouvám jestli jsem někomu nezpůsobil problém a psali si na obec.  
Díky za pochopení. 
 



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: 10.9.2019 
 
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   
 
 
  


