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Na základì pøiloženého usnesení zastupitelstva obce Vás žádám o schválení návrhu znaku a vlajky obce a doporuèení 

Pøedsedovi Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky symboly obci udìlit. 
 

Návrh znaku má tuto podobu: „Ve støíbrno-modøe polceném štítì èerno-støíbrnì polcené kamenické kleštì.“ 
 

Obec Kováò tvoøila pøed i po konstituci obecního zøízení spoleènou katastrální obec se tøemi èástmi, jimiž byly kromì 

Kovánì také Krásná Ves a Spikaly. Ve spoleèných Indikaèních skicách Stabilního katastru z roku 1842 jsou doloženy otisky 
dvou peèetí, z nichž jedna je vrchnostenská, tzn. panství Sovínky v majetku arcibiskupského semináøe v Praze, zatímco 
druhá by mohla být obecní, avšak otisk této pøípadné obecní peèeti je natolik setøený, že jeho obsah nelze rozeznat, takže  
z tohoto pramene nelze pøi tvorbì znaku obce vyjít. V Eichlerovì topografické sbírce otisk obecní peèeti chybí, doloženy 
jsou pouze farní peèe� kostela sv.Františka Serafinského èili sv.Františka z Assisi s vyobrazením svìtce s rozevøenou knihou, 
køížem a zøetelnými stigmaty a peèe� evangelické církve s obrazem Božího oka nad køížem, kotvou, knihou a kalichem. 
 

V 16.století se Kováò uvádí jako mìsteèko, avšak znak mìsteèka není doložen a heraldická 
literatura eviduje Kováò jako historické mìsteèko bez znaku. Návrh znaku obce tak vychází 
z doloženého erbu vladykù z Kovánì, tzn. že dominantní znakovou figurou je obecná figura 
(èelistmi nahoru obrácených) kamenických kleští. Tato figura byla èeským historikem Augustem 
Sedláèkem interpretována pùvodnì jako dva vztyèení zkøížení hadi, avšak  vyobrazení erbu 
"Cowayn" v erbovní galerii na hradì Lauf, jakož i vyobrazení erbu Elišky z Kovánì v Dobrovici 
dokládají, že se jedná o kamenické kleštì (tzv. krempy), což lze odvodit ostatnì i ze Sedláèkem 
popsaných a vyobrazených sfragistických zdrojù, tzn. otiskù peèetí s erbem vladykù z Kovánì. 
 

Pøi vìdomí heraldické zásady, že dva rùzní nositelé nemají mít stejný znak, je erbovní figura 
kamenických kleští v návrhu znaku obce doplnìna pro odlišení heroldskou figurou polcení štítu pøipomínající poètem 
znakových polí nìkdejší existenci dvou tvrzí v Kováni a jakožto stylizované vyjádøení rozevøené knihy také kostel sv.Františka 
Serafinského (který je zobrazen mj. s rozevøenou knihou na kostelní peèeti) a osobnost èeského vlasteneckého knìze, 
básníka, spisovatele a pøekladatele, Karla Aloise Vinaøického, který v Kováni pobýval jako faráø od roku 1833. Znakové 

tinktury jsou odvozeny pøedevším z erbu vladykù z Kovánì, jenž kombinuje èernou barvu erbovní figury se støíbrným štítem, 
pøièemž tyto dvì základní erbovní tinktury jsou pak doplnìny modrou barvou odkazující na Strenický potok a kapli sv.Jana 

Nepomuckého. 
 

Návrh vlajky obce pøedstavuje opakovaní znaku s posunutím svislé dìlící linky do tøetiny délky listu: „Modrý list s bílým 
tøetinovým žerïovým pruhem. Na dìlící lince èerno-bíle svisle dìlené kamenické kleštì. Pomìr šíøky k délce listu je 2:3.“ 
 

K žádosti pøikládám kopii pøíslušného usnesení zastupitelstva obce, barevné vyobrazení návrhu znaku a vlajky obce  
ve formátu A4 s uvedením autora a vyjádøení k pùvodní podobì návrhu od èlena expertní skupiny podvýboru, pana 

PhDr.Karla Müllera. 

 
 
Bohumil Moc, 

starosta obce 
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