
 

        Zpravodaj    č. 62 a 63 

pro sběratele heraldických odznaků měst a obcí České republiky  
 
XVI. ročník                                                                                   2020 

 
Z důvodů karantény na Covid 19 a nekonání burzy v květnu jsem udělal dvojčíslo 
Zpravodaje. 
 
Seznámení s odznaky vydanými v roce 2020 
 
Aš - okr. Cheb        MJ       200 ks           PSČ 352 01 
                               Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                               Barva pod názvem: černá 
                               Nově vydaný historický znak města    
 
 
Barchov – okr. Pardubice   jeden druh      PSČ 530 02 
                               Popis znaku: Ve stříbrném štítě tři zelené vrbové pruty s listy nad dvěma  
                               modrými vlnitými břevny v patě štítu.  
                               Znak udělen: 11.7.2019 
 
 
Bohdalec – okr. Žďár nad Sázavou    vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 
                               Barva pod názvem: černá, červená 
                               Popis znaku: V zeleném štítě ze stříbrné paty s černým břevnem  
                               vyskakující zlatý jelen se stříbrnou zbrojí, provázený vpravo nahoře  
                               stříbrnou lilií.  
                               Znak udělen: 13.5.2003 
 
Brada Rybníček – okr. Jičín     VJ  400  ks      PSČ  506 01 
                               Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                               Barva pod názvem: černá, červená, zelená 
                               Popis znaku: Ve zlatém štítě ze zelené vlnkovité paty se zlatým vinným  
                               hroznem vyrůstá korunovaný černý lev držící červený nůž.  
                               Znak udělen: 14.12.2018 
 
 
Brno Černovice – městská část    VJ2    Odznak vydal p. Svoboda z Kralic nad Oslavou 
                               Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                               Barva pod názvem: černá, modrá 
                                
 
 
 
 
 
 



Brno Chrlice – městská část    VJ2   Odznak vydal p. Svoboda z Kralic nad Oslavou 
                               Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                               Barva pod názvem: černá, červená 
                                
 
 
 
Brno Maloměřice a Obřany - městská část    VJ2   Odznak vydal p. Svoboda z Kralic  
                               Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                               Barva pod názvem: černá, červená 
                               
 
 
 
Brno Medlánky - městská část    VJ2   Odznak vydal p. Svoboda z Kralic nad Oslavou 
                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                               Barva pod názvem: černá, červená 
                               
 
 
 
 
Brno Řečkovice – městská část   VJ2    Odznak vydal p. Svoboda z Kralic nad Oslavou 
                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                              Barva pod názvem: černá, zelená 
                               
 
 
 
Brno Útěchov – městská část   VJ2    Odznak vydal p. Svoboda z Kralic nad Oslavou 
                             Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                             Barva pod názvem: černá, zelená 
                             
 
 
 
Brno Vinohrady – městská část   VJ2     Odznak vydal p. Svoboda z Kralic nad Oslavou 
                             Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                              Barva pod názvem: černá, červená 
                               
 
 
 
Březová – okr. Sokolov     VJ      200 ks     PSČ  356 01 
                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                              Barva pod názvem: černá, zelená 
                              
 
 
 
 
 



Cizkrajov – okr. Jindřichův Hradec     VJ   200 ks      PSČ  378 81 
                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                              Barva pod názvem: bílá 
                              Popis znaku: V modro - červeně polceném štítě mezi ulomenými  
                              stříbrnými parohy se třemi výsadami zlaté říšské jablko kvetoucí třemi  
                              stříbrnými liliemi, dole kosmo vztyčený zlatý klíč se zubem  
                              s průsekem do tvaru meče.  
                              Znak udělen: 19.1.2007 
 
Černíkovice – okr. Rychnov nad Kněžnou    jeden druh na PIN   PSČ  517 04 
                               Popis znaku: Ve zlatém štítě sv. Florián v červeném plášti držící v levé  
                               ruce červenou korouhev se zlatým řeckým křížem, provázený vpravo 
                               nahoře černou loveckou trubkou se závěsem.  
                               Znak udělen: 8.6.2004 
 
 
 
Dolní Libochová – okr. Žďár nad Sázavou   odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 
                               Barva pod názvem: černá, zelená 
                               Popis znaku: V modrém štítě se dvěma stříbrnými vlnitými břevny  
                               zlatá levá volná čtvrť s modrou lilií.  
                               Znak udělen: 19.11.2009  
 
 
 
Dolní Loučky – okr. Brno-venkov    MJ     200 ks  vydal jsem spolu s obcí  PSČ 594 55 
                                Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                                Barva pod názvem: černá, červená, modrá 
                                Popis znaku: Ve stříbrném štítě tři břevna, černé mezi modrými.  
                                Znak udělen: 14.1.2000 
 
 
Hošťka – okr Litoměřice   VJ       40 ks 
                                Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                                Barva pod názvem: černá, červená 
                                Historický znak 
  
 
 
Hvězdlice – okr. Vyškov   VJ   odznak vydal vlastním nákladem p. Jahn 
                                Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                                Barva pod názvem: černá, červená 
                                Historický znak 
 
 
 
 
Jeřmanice – okr. Liberec    jeden druh   sítotisk na PIN      PSČ  463 12 
                                Odznak zaslal OÚ za 100,-Kč + zpáteční ofrankovanou obálku  
                                Popis znaku: V zeleno-červeně polceném štítě zlatá lilie nad položeným  
                                zlatým tkalcovským člunkem se stříbrnou nití.  
                                Znak udělen: 3.5.2018 



 
 
Jimramov – okr. Žďár nad Sázavou  odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 
                                Barva pod názvem: černá, červená 
                                Historický znak. 
 
 
 
 
Jistebnice – okr Tábor     MJ  
                                Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                                Barva pod názvem: černá, modrá 
                                Historický znak 
 
 
 
 
Lichnov – okr. Bruntál       MJ      200 ks       PSČ  793 15 
                                Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                                Odznak zasílá OÚ za 40,-Kč/ks + zpáteční ofrankovanou obálku 
                                Barva pod názvem: bílá 
                                Popis znaku:  V modrém štítě vinný hrozen se dvěma listy, z něhož 
                                vyrůstají na stoncích se dvěma lístky vpravo osmilistý květ, vlevo žalud,  
                                vše zlaté.  
                                Znak udělen: 26.11.1999 
 
Majdalena – okr. Jindřichův Hradec  Sítotiskový na jehlu , bez názvu obce PSČ 378 03 
                                Popis znaku:  Ve stříbrno-modře šikmým modro-stříbrně vlnitě děleným  
                                vlnitým břevnem děleném štítě nahoře červená růže se zlatým semeníkem  
                                a zelenými kališními lístky, dole stříbrná dóza na masti.  
                                Znak udělen: 25.3.2005 
 
 
Malá Úpa – okr. Trutnov   jeden druh, kulatý nebarevný, ražený PSČ 542 27 
                                Popis znaku: V zeleném štítě nad modrou vlnitou patou stříbrný vrch  
                                s průčelím dřevěného kostela přirozené barvy s červenou bání, nad ním  
                                zkřížené stříbrné sekery na topůrkách přirozené barvy.  
                                Znak udělen: 7.10.2003 
 
 
Malé Svatoňovice – okr. Trutnov    jeden druh  200 ks  PSČ  542 34     
                                Popis znaku: Ve zlatém štítě vyrůstající vykořeněná třešeň přirozené                                                                        
                                barvy, v koruně stříbrná Panna Marie s jezulátkem obklopená dolů  
                                do oblouku sedmí stříbrnými třešňovými květy. Strom provázejí černá  
                                hornická kladívka s mlátky ke středu. V kořenech stromu sedm  
                                stékajících modrých pramenů.  
                                Znak udělen: 11.5.2006 
 
 
 
 
 



Malovice – okr. Prachatice   jeden druh     PSČ  384 11 
                                Popis znaku: V modrém štítě s červeným lemem se šesti (3, 2, 1)  
                                stříbrnými květy jabloně se zlatými středy polovina stříbrného koně  
                                ve skoku s černými kopyty a zlatým uzděním.  
                                Znak udělen: 21.6.2018 
   
 
Nespeky – okr. Benešov   VJ   odznak vydal p. Kusý z Prahy 
                               Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                               Barva pod názvem: černá, červená 
                               Popis znaku: Ve zlatém štítě nad modrou vlnitou patou se dvěma  
                               stříbrnými zvlněnými břevny modrý poštovní dostavník se zlatou  
                               poštovní trubkou na dveřích.  
                               Znak udělen: 18.5.2012 
 
Nová Ves – okr. Žďár nad Sázavou  odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 
                               Barva pod názvem: černá, zelená 
                               Popis znaku:  Modro-stříbrno-zeleně sníženým vidlicovým řezem dělený 
                               štít. V modrém poli královská koruna, ve stříbrném vykořeněná lípa  
                               přirozené barvy, v zeleném stříbrný rys ve skoku se zlatou zbrojí.  
                               Znak udělen: 18.4.2014 
 
 
Okarec – okr. Třebíč   jeden druh  na jehlu  PSČ 675 02 
                                Popis znaku: Ve zlatém štítě nad modrou vlnitou patou čelně vztyčená  
                                červená radlice provázená nahoře dvěma zelenými jetelovými trojlístky.  
                                Znak udělen: 14.12.2018 
 
 
 
 
Oslavička – okr. Žďár nad Sázavou  Odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 
                              Barva pod názvem: černá, zelená 
                              Popis znaku: V modrém štítě pod stříbrnou vlnitou hlavou zlatá koruna  
                              postrkaná třemi stříbrnými pštrosími pery, pod ní stříbrná kvádrovaná  
                              hradba s pěti stínkami.  
                              Znak udělen: 15.4.2010 
 
 
 
Ostrava Mariánské Hory – městská část    VJ    Odznak vydal p. Václavík z Prachatic 
                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                              Barva pod názvem: bílá, černá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ostrava Svinov – městská část    kulatý odznak vydal p. Kysilka z Ledče nad Sázavou 
                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmoklany – okr. Havlíčkův Brod    VJ   200  ks   PSČ  582 64 
                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                              Barva pod názvem: černá, červená, modrá 
                              Popis znaku:  V modrém štítě ve stříbrné podkově horní část zlaté berly  
                              se stříbrným sudariem.  
                              Znak udělen: 9.4.2002 
 
Přestavlky – okr. Plzeň-jih    jeden druh na PIN výrobce Neka St. Plzenec  PSČ  334 01 
                              Popis znaku: Ve stříbrno-černě polceném štítě pod zlatou hlavou s trojím  
                              černým jelením parožím vpravo černá vlčí hlava s krkem, vlevo kosmo  
                              postavený zlatý klíč zuby doleva šikmo přeložený postaveným  
                              stříbrným mečem se zlatým jílcem.  
                              Znak udělen: 11.7.2019 
 
 
Radenice – okr. Žďár nad Sázavou   Odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 
                               Barva pod názvem:černá, zelená 
                               Popis znaku: V červeno-zeleně polceném štítě jednorožec ve skoku  
                               provázený vpravo dole lilií, vše stříbrné.  
                               Znak udělen: 9.12.2015 

 
Radostín – okr. Havlíčkův Brod   Samolepkový odznak na jehlu, bez názvu obce 200ks 
                               Výrobce : Znak Železný Brod    PSČ  580 01 
                               Popis znaku: V zeleno-stříbrně šikmo děleném štítě nahoře zlaté vozové 
                               kolo, dole šikmo svěšený zelený lipový list s plodenstvím.  
                               Znak udělen: 11.7.2019 
 
 
Ruda – okr. Žďár nad Sázavou  Odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 
                               Barva pod názvem: černá, zelená 
                               Popis znaku:   Ve stříbrno-červeno-zeleno-stříbrně čtvrceném štítě šikmo  
                               zlatý šíp, provázený vpravo nahoře černým křídlem se zlatým perizoniem,  
                               vlevo dole černými hornickými kladívky.  
                               Znak udělen: 25.11.2011 
 
Sazomín – okr. Žďár nad Sázavou  Odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 
                               Barva pod názvem: černá, zelená 
                               Popis znaku:  Ve zlatém štítě na zeleném návrší doleva obrácená kavka 
                               přirozené barvy.  
                               Znak udělen: 11.4.2008 
 
 



Spělkov – okr. Žďár nad Sázavou  Odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 
                              Barva pod názvem: černá, zelená 
                              Popis znaku: Ve stříbrno-zeleně kosmo děleném štítě nahoře černá zubří 
                              hlava s červeným jazykem a zlatou houžví, dole stříbrný beránek ležící  
                              na položené zavřené zlaté knize se dvěma propletenými stříbrnými 
                              záložkami.  
                              Znak udělen: 15.4.2010 
 
 
 
Sviny – okr. Žďár nad Sázavou  Odznak vydal vlastním nákladem p. Uhlíř 
                              Barva pod názvem: bílá, černá 
                              Popis znaku: V zeleném štítě zlatý tlapatý latinský kříž, provázený mezi  
                              rameny čtyřmi stříbrnými čtyřlistými růžemi se zlatými semeníky  
                              a kališními lístky, nad stříbrným stoupajícím půlměsícem s tváří.  
                              Znak udělen: 6.6.2017 
 
Šindelová – okr. Sokolov  jeden druh na jehlu   PSČ  358 01 
                             Popis znaku: Ve stříbrno-červeně sníženě děleném štítě nahoře vyrůstající  
                            smrk přirozené barvy s  černou loveckou trubkou zavěšenou na kmeni  
                            na červené šňůře, dole stříbrná sklářská merka tvořená ležatou osmičkou  
                            se svěšeným patkovým křížkem uprostřed.  
                            Znak udělen: 25.11.2003 
 
 
 
Ústí nad Labem Střekov – městská část     VJ    40 ks 
                             Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                             Barva pod názvem: černá, červená 
 
 
 
Újezd – okr. Znojmo   VJ    400 ks    zasílá OÚ za 30,-Kč/ks  PSČ  671 40 
                             Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                             Barva pod názvem: černá, zelená 
                             Popis znaku: V červeno-zeleně sníženou stříbrnou krokví děleném štítě  
                             nahoře zlatá hvězda, dole obrácená stříbrná hornická kladívka  
                             se zlatými topůrky.  
                             Znak udělen: 3.5.2018 
 
Velim – okr. Kolín      VJ          
                             Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                             Barva pod názvem: bílá, černá 
                             Popis znaku: V červeném štítě volná čtyřmi řadami střídavě zlato-stříbrně  
                             kvádrovaná zeď, z níž vyrůstá stříbrný dvouocasý korunovaný lev se zlatou  
                             zbrojí držící v pravé tlapě zelenou větévku kakaovníku se dvěma listy  
                             a dvěma zlatými plody.  
                             Znak udělen: 7.10.2003 
 
 
 
 



Velká Bíteš – okr. Žďár nad Sázavou   VJ  
                             Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                             Barva pod názvem: černá, červená 
                             Historický znak 
 
 
 
Vlasatice – okr. Brno – venkov    VJ odznak vydal vlastním nákladem p. Jahn 
                              Výrobce: Kovovýroba Berka Turnov 
                              Barva pod názvem: černá, červená 
                              Historický znak 
 
 
 
Zblovice – okr. Znojmo     jeden druh na PIN    PSČ  671 07 
                             Popis znaku: V zeleném štítě kruhová vápenná pec provázená nahoře 
                             vpravo vinným hroznem a vlevo lilií, vše stříbrné.  
                             Znak udělen: 11.7.2019 
 
 
 
 
Zubčice – okr. Český Krumlov     jeden druh na PIN    PSČ  382 32 
                             Popis znaku: V červeném štítě pětkrát lomené stříbrné břevno, provázené  
                             (2, 1) kosmými zlatými střelami.  
                             Znak udělen: 9.10.2007 
 
 
 
Žim – okr. Teplice   jeden druh na jehlu     PSČ  417 63 
                             Popis znaku: V zeleném štítě pod červenou hlavou se třemi řeckými kříži,  
                             zlatý mezi stříbrnými, dvě přivrácená stříbrno-červeně šachovaná křídla.  
                             Znak udělen: 5.10.2004 
 
 
  
Chtěl bych velice poděkovat všem sběratelům za příspěvek na vydávání Zpravodaje. 
 
 
 
Ostatní odznaky, klíčenky mince a pod. 
 
 
Brantice – okr. Bruntál    klíčenka 
 
Dolní Bojanovice – okr. Hodonín    klíčenka 
 
Jeseník – okresní město, jeden druh na jehlu , prodává Infocentrum za 39,-Kč/ks 
 
Jeseník – výroční 750 let , obdelník, ražený, nebarevný prodává Infocentrum  
                           za 50,-Kč/ks (odznak vyroben již r. 2017)  
 



Dolní Němčí – okr. Uherské Hradiště     odznak  
 
Leskovec na Moravicí – okr. Bruntál, samolepkový odznak na PIN 
 
Markvartovice – okr. Opava , dva druhy ze stejné raznice, odznaky ražené 24x18 mm 
                            na PIN, jeden barevný druhý jen vyražený bez barev.  
 
Odry – okr. Nový Jičín   jeden druh ražený na jehlu, cena není zatím určena az kolik 
                            budou prodávat.  
 
Velké Meziříčí – okr. Žďár nad Sázavou , samolepkový odznak bez názvu města na PIN 
                            Zasílá Infocentrum za 30,-Kč/ks 
 
Železná Ruda – okr. Klatovy výrobce Zanokov, samolepkový odznak na jehlu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hasičské odznaky: Byly vyrobeny někdy v minulých letech, samolepkové na PIN . 
Výrobce ani počet kusů není znám. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 2020:  8.března, 17.května, 13.září, 8.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: 28.8.2020 
 
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   
 
 
  

http://www.kovovyroba-berka.estranky.cz/
mailto:adams7@seznam.cz

