
 

                     Zpravodaj    č. 56 

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

 
Seznámení s odznaky vydanými v roce 2018 
 
Běšiny - okr. Klatovy   VJ           300  ks    PSČ  339 01 
                           Barva pod názvem: červená 

                           Popis znaku: Zlato-černě polcený štít s lemem opačných barev. 

                           Vpravo vztyčená černá uťatá medvědí tlapa s červenými drápy, vlevo levý  
                           stříbrný býčí roh. 
                           Znak udělen: 6.6.2017 

                           

Bílovec - okr. Nový Jičín   jeden druh na PIN , výrobce Alerion    PSČ  743 01 

                          Odznak zasílá Kulturní centrum Bílovec, Zámecká 691/5 
                          za 65,-Kč kus + poštovné za doporučený dopis 45,-Kč 
                          Obyčejné psaní neposílají, mají špatné zkušenosti a zásilky se ztrácejí. 
                          Historický znak 
 
 
 
Brno-Ořešín - Městská část Brna  
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Odznak vydal vlastním nákladem p. Svoboda z Kralic nad Oslavou 
 
 
 
 
 
Dolní Beřkovice - okr. Mělník   VJ2     300  ks    PSČ  277 01 
                          Barva pod názvem: bílá, černá, modrá, zelená, žlutá 
                          Popis znaku: Červeno-modře zvýšeným stříbrným vlnitým břevnem dělený  
                          štít. Nahoře tři stříbrné lilie, dole polovina korunovaného zlatého lva  
                          s červenou zbrojí a jazykem. 
                          Znak udělen: 15.4.2010 
 
 
Dománovice - okr. Kolín    VJ       300  ks      PSČ  280 02 
                          Barva pod názvem: černá, červená, zelená 
                          Popis znaku: Ve zlatém štítě mezi dvěma modrými býčími rohy vykořeněný 
                          dub přirozené barvy se dvěma nahoře překříženými větvemi, mezi nimi  
                          vztyčený zelený habrový dvoulist. 
                          Znak udělen: 1.10.2015 
 



 
 
Drahkov - okr. Teplice      VJ      200 ks                      Vydala obec Modlany 
                          Barva pod názvem: černá 
                          Popis znaku: V červené štítě tři kosmo položené zlaté prsteny. 
                          Obec je součástí obce Modlany a jedná se o neschválený znak, 
                          který si nechala obec vytvořit zkraje 90-tých let 
 
 
 
Chlumec - okr. Ústí nad Labem    VJ  200  ks    PSČ  403 39 
                          Barva pod názvem: zelená 
                          Popis znaku: V červeném štítě na zeleném vrchu se třemi (1, 2) hroty  
                          se dotýkajícími zlatými hvězdami kráčející stříbrný lev se zlatou zbrojí, 
                          držící v pravé přední tlapě vztyčený stříbrný meč se zlatým jílcem. 
                          Znak udělen: 24.2.2012 
 
Jinonice - městská část Prahy         
                          Jeden druh na jehlu. Odznak vydal vlastním nákladem p. Kusý z Prahy 
 
 
 
 
 
Josefov - okr. Hodonín    jeden druh na PIN bez nápisu   PSČ  696 21 
                         Popis znaku: Ve stříbrno-zeleně polceném štítě pod červenou hlavou se zlatou  
                         korunou vpravo červený vinný hrozen na zeleném stonku s jedním listem, 
                         vlevo doleva obrácená stříbrná radlice. 
                         Znak udělen: 13.11.2002 
 
 
 
 
Knyk - okr. Havlíčkův Brod     MJ       300  ks     PSČ   580 01 
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Popis znaku: V zeleném štítě čtyři (1, 2, 1) odvrácené zlaté lipové listy. 
                          Znak udělen: 5.4.2017 
 
 
 
 
 
Kostelec - okr. Tachov   jeden druh na PIN, výrobce Alerion     PSČ  349 01 
                          Popis znaku: V modrém štítě na zeleném trávníku stříbrný kostel s věží 
                          vlevo, červenými střechami, s prolomenými černými gotickými okny. 
                          Vlevo nahoře stříbrná lilie. 
                          Znak udělen: 7.10.2003  
 
 
 
 
 



Košice - okr. Tábor          jeden druh na jehlu        PSČ  391 17 
                          Popis znaku: Stříbrno-zeleně polcený štít. Vpravo tři snížená modrá vlnitá 
                          z horního vyrůstá zelená skřípina lesní, vlevo tři šikmo vztyčené zlaté dubové  
                          listy. 
                          Znak udělen: 3.5.2018 
 
 
 
Kvítkov - okr. Teplice    VJ    200 ks                     Vydala obec Modlany               
                          Barva pod názvem: černá 
                          Popis znaku: V zeleném štítě  tři stříbrné lekníny, 2,1 se zlatým semeníkem. 
                          Obec je součástí obce Modlany a jedná se o neschválený znak, 
                          který si nechala obec vytvořit zkraje 90-tých let 
 
 
 
Modlany - okr. Teplice    VJ     200 ks                  PSČ 417 13 
                           Barva pod názvem: zelená  
                           Popis znaku: Ve zlato - černě cihlovaném štítě hlava sv. Apolináře  
                           Ravennského přirozené barvy provázená dole obilným klasem 
                           a palmovou ratolestí, obojí zelené. 
                           Znak udělen: 12.12.2008 
 
Mutějovice - okr. Rakovník    jeden druh na jehlu     PSČ  270 07 
                            Popis znaku: Ve stříbrno-zlatě kosmo děleném štítě nahoře doleva otočený 
                            džbán, dole šikmo vztyčený chmelový list, z nějž vyrůstají dvě odkloněné  
                            lodyhy, každá s lístkem a dvěma šišticemi, vše zelené. 
                            Znak udělen: 18.4.2014    
 
 
        
Nová Říše - okr. Jihlava  Kulatý odznak se starým historickým a nově schváleným znakem. 
                           Barva pod názvem: modrá,                                                                                                                                    
                           Odznak vydal vlastním nákladem p. Václavík z Prachatic 
 
 
 
 
Ostrava-jih - městská část Ostravy   Dva druhy odznaků na PIN bez nápisu 
                            Jeden odznak ražený barevný, druhý ražený nebarevný  PSČ 700 30 
 
 
 
 
 
 
Pátek - okr. Nymburk    VJ      1000  ks       PSČ  291 01 
                           Barva pod názvem: černá, červená 
                           Popis znaku: Ve stříbrném štítě pod zelenou hlavou s pěti zlatými včelami 
                           se stříbrnými křídly, střídavě hlavou nahoru a dolů, vztyčený černý rošt 
                           provázený dvěma vzhůru plovoucími přivrácenými červenými rybami. 
                           Znak udělen: 15.4.2010  



Pilníkov - okr. Trutnov      VJ   odznak vydal vlastním nákladem D.Jahn 
                           Barva pod názvem: černá, modrá 
                           Historický znak 
 
    
 
Podhradí - okr. Jičín       VJ   Odznak vydal vlatním nákladem p. Horák z Karlových Varů 
                           Barva pod názvem: černá 
                           Historický znak      
 
 
 
 
Předhradí - okr. Chrudim   VJ  Odznak vydal vlastním nákladem D.Jahn 
                             Barva pod názvem: černá, červená 
                             Historický znak 
 
 
 
 
Senohraby - okr. Praha-východ   jeden druh na jehlu, výrobce Alerion  PSČ  251 66 
                             Zasílá OÚ za 80,-Kč/ks + zpáteční ofrankovanou obálku. 
                             Popis znaku: Polcený štít. Pravé pole červeno-modře dělené, nahoře  
                             stříbrná zavinutá střela, dole zlaté hrábě. V levém zeleném poli stříbrná  
                             kvádrovaná věž s cimbuřím a černým gotickým oknem nad stříbrnou  
                             vlnitou patou s modrým vlnitým břevnem. 
                             Znak udělen: 3.5.2018 
 
 
Třebovětice - okr. Jičín     VJ   jeden druh  300 ks    PSČ 507 77 
                           Obec není samostatná a spadá pod Cerekvici nad Bystřicí. 
                           Odznak vydal k výročí hasičského sboru SDH Třebovětice  
                           se znakem Cerekvice nad Bystřicí, která jej také zasílá.    
 
 
 
Věšťany - okr. Teplice     VJ   200  ks                      Vydala obec Modlany 
                           Barva pod názvem: černá  
                           Popis znaku: V modrém štítě šedý obrys barokního kostela, provázený 
                           nahoře dvěma šesticípími hvězdami, obě zlaté. 
                           Obec je součástí obce Modlany a jedná se o neschválený znak, 
                           který si nechala obec vytvořit zkraje 90-tých let 
 
 
 
Xaverov - okr. Benešov   VJ   Odznak vydal vlastním nákladem p. Majstr z Benešova   
                          Barva pod názvem: černá, červená 
                          Popis znaku: V modrém štítu na zeleném trávníku s položenou zlatou lipovou  
                          ratolestí, střídavě se třemi listy a dvěma plodenstvími, stříbrná výklenková  
                          kaple s červenou střechou a červeným planoucím srdcem ve výklenku. 
                          Znak udělen: 12.5.2016 
 



 
 
Železnice - okr. Jičín     VJ       300   ks     PSČ  507 13 
                          Barva pod názvem: červená, modrá, zelená     
                          Historický znak   
 
 
 
 
 
 
Ostatní odznaky mince,klíčenky a pod. 
 
Otročín - okr. Karlovy Vary    klíčenka 
Štěkeň - okr. Strakonice    kulatý výroční odznak 
 
 
Máme za sebou další rok. Do svých sbírek jsme si zařadili opět nějaké odznáčky. Věřím, že 
v roce příštím budou opět nějaké novinky. Pokud má někdo v okolí bydliště nějakou obec či 
město, které ještě nevydalo odznak  ať tam zkusí zajít a pokusit se přesvědčit na vydání 
odznaku. Je dobré jim ukázat alespoň část sbírky od výrobce p. Berky. Když vidí odznaky na 
vlastní oči , tak bývá větší úspěšnost na vydání odznaku. Pokud by jste potřebovali návrh tak 
vám ho obratem zašlu. 
Přeji všem příjemné prožití svátků Vánočních a hlavně hodně zdraví a štěstí v Novém roce. 
Také hodně sběratelských úspěchů a hodně nových přírůstků v roce 2019. 
 
 
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.   16.9.   11.11.  
 
 
 



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: 3.11.2018 
 
Pokud budete cokoliv potřebovat jsem kdykoliv k dispozici na níže uvedené adrese a 
telefonu. 
Vážení přátelé, chtěl bych vás informovat, že se stěhuji do domu s pečovatelskou službou ve 
Stříbře, kde jsme dostali byt. Tak od září mám novou adresu a Telice budeme používat jako 
chalupu na léto. 
 
Zde je moje nová adresa:  
 
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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