
 

                     Zpravodaj    č. 60 

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

 
Seznámení s odznaky vydanými v roce 2019 
 
Bečice - okr. Tábor   Jeden druh, výrobce Vltavín Týn nad Vltavou 
                           Popis znaku: V zeleném štítě pod stříbrným vlnitým břevnem se zúženým  
                           červeným vlnitým břevnem čelně stříbrná beraní hlava se zlatými rohy. 
                           Znak udělen: 26.5.2011 
  
 
 
 
Blažim - okr. Plzeň-sever   Jeden druh, výrobce Vltavín Týn nad Vltavou 
                           Popis znaku: V modro-červeně polceném štítě polovina stříbrného zubra 
                           ve skoku se zlatou zbrojí, jazykem a houžví, provázená vlevo nahoře 
                           stříbrným maltézským křížem. 
                           Znak udělen: 4.10.2012 
 
 
 
Božice - okr. Znojmo    Jeden druh , výrobce Vltavín Týn nad Vltavou 
                           Popis znaku: V modrém štítě vztyčená doleva obrácená radlice 
                           a postavené krojidlo, obojí zlaté. V radlici vztyčený gotický klíč 
                           zuby doleva, v krojidle postavený meč, obojí červené. 
                           Znak udělen: 18.3.2003 
 
 
Brno-Nový Lískovec - okr. Brno - město    VJ2  Cena 70,-Kč/ks 
                           Odznak vydal vlastním nákladem p. Svoboda z Kralic nad Oslavou 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov  
                           Barva pod názvem: černá, červená 
                           Popis znaku: V červeném štítě se stříbrnou zúženou hlavou a stříbrným 
                           břevnem volná modrá čtvrť, v ní na svěšené stopce tři (2, 1) odvrácené 
                           lískové oříšky, vše zlaté. 
                           Znak udělen: 21.6.2018 
 
Brno-Žebětín -   okr. Brno - město    VJ2  Cena 70,-Kč/ks 
                           Odznak vydal vlastním nákladem p. Svoboda z Kralic nad Oslavou 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov  
                           Barva pod názvem: černá, červená 
                           Popis znaku: V zeleno-stříbrně děleném štítě nahoře vztyčená stříbrná 
                           radlice a zlatý vinný hrozen, dole červené srdce kvetoucí trojicí červených 
                           pětilistých květů se zlatými středy, zelenými stonky a dvěma listy do stran. 
                           Znak udělen:  ???  



Dolní Kalná - okr. Trutnov     VJ    300  ks       PSČ  543 74 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                           Barva pod názvem: černá, zelená  
                           Popis znaku:  V zeleném štítě pod stříbrnou vlnitou hlavou s červeným 
                           vlnitým břevnem snížená stříbrná krokev nad knížecí korunou. 
                           Znak udělen: 26.5.2011 
 
Drahanovice - okr. Olomouc    VJ      200 ks   PSČ  783 44 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                           Barva pod názvem: bílá, černá, čeřrvená, modrá 
                           Popis znaku:  V zeleno-červeně kosmo děleném štítě stříbrný kozel 
                           ve skoku se zlatou zbrojí a zlatým obojkem s kroužkem, provázený vlevo 
                           čtyřmi (1,2,1) zlatými šestihrotými hvězdami. 
                           Znak udělen: 8.10.2001 
 
 
Drozdov - okr.Beroun     Jeden druh, k výročí 650 let obce   PSČ  267 61 
                           Popis znaku: Ve zlatém štítě se zeleným cimbuřovým lemem drozd 
                           přirozené barvy. 
                           Znak udělen: 12.5.2016    
 
 
 
Hlince - okr. Plzeň - sever   jeden druh   100 ks    PSČ  331 41 
                            Odznak vyroben chráněnou dílnou Týn nad Vltavou 
                            Popis znaku: V červeném štítě nad vlnitou modrou patou tři (1,2) spojené  
                            cihly, nad nimi vpravo kosmo položený korbel a vlevo vykořeněný listnatý 
                            strom, vše stříbrné. 
                            Znak udělen: 31.1.2002 
 
 
 
Hostěradice - okr. Znojmo  VJ   40  ks Vydal vlastním nákladem p. Horák z Karlových Varů      
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                           Barva pod názvem: bílá, červená 
                           Popis znaku:   Ve zlatém štítě černá orlice s červenou zbrojí. 
                           Znak udělen: 27.2.2004 
 
Hrabyně - okr. Opava    VJ    100 ks    PSČ  767 63 
                          Odznak jsem dělal dohromady s p. starostou, já 50 ks obec 50 ks 
                          Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                          Barva pod názvem: černá, červená, zelená 
                          Popis znaku:  Ve stříbrném štítě habr přirozené barvy. 
                          Znak udělen: 28.11.2000 
 
 
Hradiště - okr. Rokycany     jeden druh   100 ks    PSČ  338 08 
                          Odznak vyroben chráněnou dílnou Týn nad Vltavou 
                          Popis znaku: V modrém štítě vyniká ze zeleného návrší mezi dvěma  
                          trojicemi zlatých kůlů palisády stříbrný latinský kříž do krajů. 
                          V návrší zlatá koruna. 
                          Znak udělen: 11.7.2019 



Chudobín - okr. Žďár nad Sázavou   Odznak na jehlu, nechal udělat p. Uhlíř 
                           Zaniklá obec zatopená Vírskou přehradou v 50-tých letech. 
                           Barva pod názvem: bílá, černá   
 
 
 
 
Jitkov - okr. Havlíčkův Brod    VJ    300   ks    PSČ  583 01 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                           Barva pod názvem: černá, zelená 
                           Popis znaku: Ve zlatém štítě černé zkřížené ostrve provázené zelenými 
                           lipovými listy (2,2,1). 
                           Znak udělen: 17.10.1997 
 
Kamenná Lhota - okr. Havlíčkův Brod    VJ   150    ks   PSČ  582 92 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                           Barva pod názvem: černá, modrá, zelená 
                           Popis znaku:   V červeno-stříbrně polceném štítě nad zeleným vrchem 
                           s pěti (3, 2) zlatými hvězdami, vpravo dva zkřížené hvězdicové vrtáky 
                           přeložené zlatým mlátkem, vlevo černá vlčí hlava s krkem. 
                           Znak udělen: 14.6.2013 
 
 
Olšovice - okr. Prachatice    Jeden druh, výrobce Vltavín Týn nad Vltavou 
                           Popis znaku: Ve zlatém štítě nad zeleným trojvrším svěšená černá 
                           olšová větev se třemi listy, krajními vztyčenými. Mezi listy vpravo tři samičí 
                           a vlevo dvě samčí jehnědy přirozené barvy. V trojvrší stříbrný vlnitý kůl 
                           s červenou růží se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. 
                           Znak udělen: 21.6.2018  
 
 
Pohledec - okr. Žďár nad Sázavou   Jeden druh  Odznak vydal p. Uhlíř 
                           Obec je součástí Nového Města na Moravě 
                           Barva pod názvem: černá, zelená 
 
 
 
 
Přestavlky - okr. Chrudim   jeden druh na jehlu    PSČ  538 62 
                          Popis znaku:  Ve zlatém štítě šikmo červený vlčí hák provázený nahoře 
                           zubří hlavou, dole lilií, obojí černé. 
                           Znak udělen: 14.6.2013  
 
 
Rapotice - okr. Třebíč      VJ      cena 70,-Kč/ks 
                           Odznak vydal vlastním nákladem p. Svoboda z Kralic nad Oslavou 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov  
                           Barva pod názvem: bílá, černá 
                           Popis znaku: V červeném štítě na zeleném návrší kvádrovaný hrot, 
                           provázený vpravo radlicí a vlevo vinným hroznem na stonku se dvěma 
                           úponky, vše zlaté. 
                           Znak udělen: 20.1.2005 



Sedlec - okr. Benešov    VJ        Historický znak města před spojeným znakem s Prčicemi 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov  
                           Barva pod názvem: černá, červená 
                           Odznak vydal vlastním nákladem p. Václavík 
 
 
 
Sloupno - okr. Havlíčkův Brod   jeden druh 
                            Barva pod názvem: černá, červená 
                            Popis znaku: V zeleném štítě stříbrný sloupový heroldský kříž, 
                            přes něj polovina černého zubra ve skoku se zlatou zbrojí a červeným  
                            jazykem. 
                            Znak udělen: 13.5.2003 
 
Svatý Jan - okr. Příbram   Jeden druh, sítotisk na jehlu    PSČ  262 56 
                           Popis znaku: V modrém štítě na zeleném návrší stříbrný kostel s věží 
                           s červenou střechou a bání zakončenou zlatou makovicí. Ve věži dvě okna 
                           a dveře, v lodi tři okna, vše černé. Nad střechou lodi pět zlatých osmihrotých 
                           hvězd do kruhu. 
                           Znak udělen: 31.1.2002 
 
 
Tištín - okr. Prostějov    VJ      odznak vydal vlastním nákladem p. Jahn 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                           Barva pod názvem: bílá, černá 
                           Historický znak. 
 
 
 
Úmonín - okr. Kutná Hora    VJ     200   ks    PSČ 285 46 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                           Barva pod názvem: černá 
                           Popis znaku: Zlato-zeleně polcený štít. Vpravo vyrůstá ze zelené paty 
                           zelená lipová větev se šesti listy a třemi plodenstvími, vlevo na zlaté 
                           patě zlatá hranolová třípatrová věž se soklem, atikou, římsami mezi patry, 
                           třemi prázdnými okny nad sebou. 
                           Znak udělen: 8.11.2016 
 
Vanov - okr. Jihlava    Jeden druh na PIN    PSČ  588 56 
                          Popis znaku:  V červeno-modře polceném štítě vpravo pět (2, 2, 1) zlatých 
                          mlýnských kamenů s položenými černými kypřicemi, vlevo tři zlatá břevna. 
                          Znak udělen: 21.6.20188 
 
 
Vanůvek - okr. Jihlava       jeden druh   160 ks    PSČ  588 56 
                            Odznak vyroben chráněnou dílnou Týn nad Vltavou 
                            Popis znaku: Zeleno-modře dělený štít. Nahoře stříbrná kvádrovaná zeď 
                            s plochou červenou stříškou. Ve zdi tři otvory sklepů-mlíčníků s doleva 
                            otevřenými dřevěnými dveřmi přirozené barvy na zlatých závěsech. 
                            Každý otvor černo-modře dělený sníženým stříbrným vlnitým břevnem. 
                            Dole zlatá růže s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky. 
                            Znak udělen: 21.6.2018 



Vísky - okr. Rokycany      jeden druh    50 ks            PSČ  338 43 
                           Odznak vyroben chráněnou dílnou Týn nad Vltavou 
                           Popis znaku: Ve stříbrném štítě nad třemi zelenými vrchy černá sviní hlava 
                           se zlatou zbrojí a červeným jazykem. 
                           Znak udělen: 11.5.2006  
   
 
Zalešany-Přebozy - okr. Kolín    VJ  150  ks    PSČ  280 02 
                           Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                           Barva pod názvem: černá 
                           Popis znaku: V modro-červeně polceném štítě nad zlatým šraňkem  
                           stříbrný holub se zlatou zbrojí stojící na stříbrné ostrvi. 
                           Znak udělen: 7.10.2003 
 
 
 
Ostatní odznaky, klíčenky a pod. 
 
Františkovi Lázně - okr. Cheb   Kulatý odznak na PIN sítotisk V prodeji v Infocentru 
                            Máchova ul. za 40,-Kč + ofrankovanou obálku. 
 
Bystré - okr. Svitavy doobjednali  300 ks barva pod názvem: bílá, černá 
 
Chotěboř - okr. Havlíčkův Brod  doobjednali 300 ks Barva pod názvem: černá, modrá, 
                             vínoví, zelená 
 
Louny -  okr. město doobjednali 1000 ks  barva pod názvem: červená, modrá 
 
Zahrádka - okr. Havlíčkův Brod   300 ks barva pod názvem: bílá 
                            Odznaky objednal spolek přátel zatopené obce Zahrádky. 
 
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 2020. 
 
    
 
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: 3.11.2019 
 
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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mailto:adams7@seznam.cz

