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Jindřichohradecké vesnice

Baroko



Roku 1658 věnoval Ferdinand Vilém Slavata většině 

hradeckých vesnic pečeti, na nichž byly jednotlivé součásti 

slavatovského znaku. Rychtáři vesnic  získali pro své 

vesnice erby, což bylo v té době něco zvláštního. Pečeť 

měla i vesnice Bílá (dříve Vyšpachy).

Sedláci se pečetěmi chlubívali, a tak mnohé vesnice těmto 

obdarovaným záviděly a žádaly vladaře, aby jim také 

podobné udělil.  A mnohé toho skutečně o něco později 

dosáhly,  např. Střížovice dostaly hradeckou kotvu. 

Tyto pečetě jsou k vidění v rodinném archivu Slavatů, 

odkud je získávají současní zástupci vesnic a nechávají si 

podle jejich předlohy vytvořit erby, kterými propagují svou 

vesnici. 



Jarošov nad Nežárkou
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1340, ovšem 

nejstarší počátky obce bohužel nejsou věrohodně doloženy. 



Jarošov nad Nežárkou má v pečeti vpravo hledícího 

medvěda držícího korunovanou přilbici.



Otín dostal totéž, co Jarošov nad Nežárkou, ale medvěd 

byl obrácen na levou stranu.

Otín



Horní Pěna
Poprvé je obec připomínána v roce 1344 v popisu diecéze 

pražské jako Horní Pěnná. Název obce je odvozen od pěny, 

která se tvořila na místních lesních bystřinách z vody s 

rozpuštěnými minerály.



Horní Pěna dostala medvěda,  jenž se opírá k levé straně 

o dělený štít. 

Foto znaku obce: Michal Kolář 8. B

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Horn%C3%AD_P%C4%9Bna_znak.jpg


Foto:

Michal Kolář 8. B



Bednárec
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377.

Bednárec má třemi štrychy vodorovně dělený  štít, nad 

kterým je sedm  pavích per.



Oldřiš

Oldřiš měla dva medvědy,  kteří drželi v prackách 

pětilistou růži.



Číměř
Nejstarší zmínky o osadě jsou z v poloviny 13. století, kdy 

patřila augustiniánskému klášteru v Třeboni. V roce 1463 

se dostala k jindřichohradeckému panství. Už podle 

nejstarších záznamů je Číměř uváděna jako městečko, 

které mělo právo pořádat trhy,  obchodovat se solí a 

vínem, mělo robotní úlevy a mohlo používat znak.



Číměř dostala medvěda, který vestoje drží korunovanou 

lilii.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Cimer_znak.jpg


Lásenice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1391.



Lásenice dostala zelený věnec, kolem kterého byl nápis 

Pezet rychty w Laseniczi 1658.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/L%C3%A1senice_znak.jpg


Políkno

dostalo pětilistou růži.



Foto: Nikola Hanusová 8. A



Buk a Děbolín

dostaly do pečetě vpravo hledícího medvěda,  jenž 

držel v ruce kotvu.



Foto: Pavel Vrbík 8.  A,

kostelík v Buku

Foto: Kristýna Možíšová 9. A

Buk

Buk



Děbolín

Foto: David Picka 8.  B



Roseč

Pečeť má dělený štít.



Studnice

Studnice má pečeť jako Lásenice, ale 

věnec je na štítu.



Ratiboř
Ratiboř a Ratmírov měly na štítu ptačí křídlo.

První písemné zmínky jsou z roku 1265. Historici se 

domnívají, že počátky obce sahají mnohem hlouběji do 

minulosti, kdy ještě před založením města Jindřichův 

Hradec vedla tímto územím stará zemanská stezka z 

Rakouska do Čech.



Velký Ratmírov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 

1420.

Ratiboř a Ratmírov měly na štítu ptačí křídlo.



Foto: Petr Blažek, 8. A



Lodhéřov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1294.



Lodhéřov má na pečeti uprostřed nápisu mezi 

letopočtem 1658 heraldickou korunovanou lilii.



Foto: Monika Buštová 9. A



Horní Radouň
(dříve Německá Radouň)

Horní Radouň má tři místní části, a to 

Starý Bozděchov, Nový Bozděchov a 

Bukovku. První zmínka o obci pochází 

z roku 1437. Je však pravděpodobné, 

že obec byla založena mnohem dříve. 

První dochovaná zmínka o Starém 

Bozděchově je z roku 1395, kdy ves 

vlastnil Sudík z Bozděchova. Vlastnil 

zde i tvrz, která se nedochovala a 

jsou jen domněnky o tom, kde 

stávala.



Horní Radouň měla na pečeti stojícího medvěda, 

který držel část znaku.



Foto: Adéla Zemanová, 8 A



Radouňka

Radouňka dostala na pečeť kotvu 

v přirozené poloze.



Foto: Michal Hanzal, 8. B



Kačlehy

Kačlehy měly na pečeti medvěda na pravé straně, který 

držel štít se třemi štrychy.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1399.



Střížovice
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1381. Má ve 

znaku hradeckou kotvu.
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