
Návrh znaku pro obec Hrádek
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Návrhy  
na obecní znak 

a prapor 
 

pro obec Hrádek 

Zdeněk Papeš
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Kontakty:

e-mail: zdenek@papes.cz
mobil: 777 600 080

Údaje zhotovitele:

Zdeněk Papeš
Atelier Foto a Grafika
Nušlova 2268
158 00 Praha 5

IČO: 61277886
DIČ: CZ6305082113

Bankovní spojení:
Č. ú. 1031157662
Raiffeisen Bank 5500
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Popis znaku (Blason)

Návrh A varianta I.

Štít dělený (vodorovně). 
V horní polovině na modrém poli stříbrný hrádek (dvě kulaté bašty s červenou střechou 

a mezi nimi hradba s cimbuřím s pěti stínkami).
V dolní půlce na zlatém poli červený pstruh.
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Návrh A varianta II.

Štít dělený (vodorovně). 
V horní polovině na modrém poli stříbrný hrádek (dvě kulaté bašty s červenou střechou 

a mezi nimi hradba s cimbuřím s pěti stínkami).
V dolní půlce na zlatém poli černý kosodélníkový rošt  

(atribut sv. Vavřince) postavený na špici.

Popis znaku (Blason)
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Popis znaku (Blason)

Návrh A varianta III.

Štít polcený (svisle půlený) stříbrným kolíkem 1/7 
V levé  půli na červeném podkladu stříbrný pstruh.

V pravé půli na modrém podkladu stříbrná věž se třemi ony nad sebou a cimbuřím se tře-
mi stínkami. Nad cimbuřím do kruhu pět zlatých hvězd (atribut sv. Jana Nepomuckého).
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Štít se stříbrnou krokví  nad ní červená pole jinak prázdná, pod ní modré pole na něm 
stříbrný hrádek stojící na zeleném trávníku (dvě kulaté bašty s červenou střechou a mezi 

nimi hradba s cimbuřím s pěti stínkami za hradbou uprostřed dva spojené renesanční štíty 
budov a za nimi věž se dvěma hranatými okny nad sebou a na vrchu jedním kulatým 

– ve smyslu hodinového ciferníku a červenou mansardovou střechou).

Návrh B varianta I.

Popis znaku (Blason)
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Popis znaku (Blason)

Návrh B varianta II.

Štít modrý na něm zlatá krokev pod ní stříbrný hrádek (dvě kulaté bašty s červenou stře-
chou a mezi nimi hradba s cimbuřím s pěti stínkami za hradbou uprostřed věž se dvěma 
okny nad sebou a cimbuřím se třemi stínkami) pod hrádkem pět zlatých hvězd (atribut 

sv. Jana Nepomuckého). Uspořádáním kopírují hvězdy v řadě dolní okraj štítu.
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Návrh B varianta III.

Štít se stříbrnou krokví  nad ní modrá pole v levém poli zlatá karafa (atribut sv. Valpurgy) 
v pravěm zlatý rošt (atribut sv. Vavřince), pod krokví zelené pole na něm stříbrný hrádek 

stojící na zeleném trávníku (dvě kulaté bašty s červenou střechou a mezi nimi hradba 
s cimbuřím s pěti stínkami za hradbou uprostřed věž s jedním hranatým oknem zcela 

nahoře a s červenou stanovou (nízkou) střechou. 

Popis znaku (Blason)
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Popis znaku (Blason)

Návrh C varianta I.

Štít modrý na něm stříbrný hrádek (dvě kulaté bašty s červenou střechou a mezi nimi 
hradba s cimbuřím s pěti stínkami). Nad hradbou zlatý kosodélný rošt (atribut 

sv. Vavřince), pod hrádkem zlatá karafa (atribut sv. Valpurgy).
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Popis znaku (Blason)

Návrh D varianta I.

Štít modrý na něm stříbrný hrádek stojící na zeleném trávníku (dvě kulaté bašty s červenou 
střechou a mezi nimi hradba s cimbuřím s pěti stínkami). Nad hradbou erb rodu 

z Velhartic (samotný štít bez ozdob helmu a klenotu).
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Popis znaku (Blason)

Návrh D varianta II.

Štít modrý na něm na zeleném kopci stříbrný hrádek (dvě kulaté bašty s červenou střechou 
a mezi nimi hradba s cimbuřím s pěti stínkami za hradbou uprostřed věž se třema okny 

nad sebou a cimbuřím se třemi stínkami). Nad střechou levé bašty erb (bez ozdob) 
z Velhartic a nad pravou erb Račínů. 
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Erby pánů na Hrádku

1318 – Sezima z Hrádku (z Frymburka)
 

1371 – z Velhartic
 

1391 – z Hradce

1592 – Vilém Švihovský z Rýzmberka

 
1506 – Zdeněk Lev z Rožmitálu

 
1541 – Adam ze Šternberka

  
1559 – Jindřich Plánský ze Žeberka

1565 – Račín 
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Erby pánů na Hrádku

 
1685 – Černín z Chudenic

 

1693 – Hrzán z Harasova

 

1703 - Adam Humprecht Koc z Dobrše

 

1707 – Humprecht Zikmund Althan 

 
1712 – Arnošt Markvart z Hrádku

 
1731 – Jan F. Desfours z Montu a Athienville

 

1827 – Karel Theodor Sturmfeder

 
1898 – Bohumil Henneberg-Spiegel
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Znaky měst a obcí obsahující *hrad* 

Hradčany
(Přerov)

Uherské Hradiště

Hrádek
(Ústí nad Orlicí)

Podhradí Lhota
(Zlín)

Krty Hradec
(Strakonicko)

Hradec 
nad Svitavou

Hradec 
nad Svitavou

Sehradice

Borohrádek 
(Hradecko)

Hradec 
nad Moravicí

Nové Hrady
(Pardubice)

Podhradí
(Luhačovice)

Hradec
(Plzeňsko)

Hrádek
(Hradecko)

Hradešín
(Kolín)
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Znaky měst a obcí obsahující *hrad*

Podhradí nad Dyjí

Hrádek
(Znojmo)

Hrádek nad Nisou

Hradiště nad 
Jizerou

Buštěhrad

Hradec Nová Ves 
(Jesenicko)

Zvíkovské Pod-
hradí

Mnichovo Hradiště

Staré Hradiště
(Pardubice)

Petrohrad 
(Louny)

Hrádek
(Beskydy)

Dívčí Hrad
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Znaky měst a obcí obsahující *hrad*

Hradec Králové

Lázně Bělohrad 
(Jičín)

Letohrad
(Orlickoústecko)

Nové Hrady
(Pardubice)

Hradcovice
(Uherské Hradiště)

Hradištko
(Praha západ)

Jindřichův Hradec

Rajhradice 
(Brno)

Velehrad

Nová Hradecná
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Znaky měst a obcí obsahující *hrad*

Hradiště
(Karlovy Vary)

Choustníkovo 
Hradiště

Nový Hrádek
(Náchod)

Hradčany 
(Haná)

Hradiště Kasejovice

Hradčany 
(Zísnov)

Hrádek u Rokycan Malé Hradisko
(Olomouc)
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Znaky měst v okrese Klatovy

Janovice Nýrsko Hartmanice Plánice

Klatovy Horažďovice Kašperské Hory Švihov

Sušice Strážov

Měčín Železná Ruda Nalžovské Hory Rejštejn
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Znaky obcí v okolí

Rabí

Petrovice u Sušice

Budětice
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Heraldika – Zdeněk M. Zenger
Heraldika – Milan Buben
Heraldika – Karel Schwarzenberg
Městské znaky s ozdobami – Karel Liška
Erbovník – Milan Mysliveček
Hrady, zámky a tvrze království českého (11.) – August Sedláček
Česká města – Jiří Louda, Josef Herčík
Hrádek – Zdeněk Papeš, Miluše Šmídová
Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění – James Hall
Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech (1.) - Jiří Úlovec
Čas hradů v Čechách (1) – Milan mysliveček, Ludmila Koubová, Františka Vrbenská
Webové stránky obcí a měst zde zmíněných.


