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Při tvorbě návrhu komunálních symbolů (znaku a vlajky) vycházel PhDr. Kubík z obcí 

předložených pracovních návrhů, základních historických faktů a požadavku, aby bylo rozhodně 

použito obecné figury netopýra (z loga Chýnovské jeskyně) a červených kosmých břeven (z erbu 

místní vrchnosti). 

 

Štít znaku je proto dělený, zlatý kotouč (zobrazovaný v běžné praxi žlutě) v horním zeleném poli 

připomíná Měsíc a v přeneseném významu dvanáct měsíců roku, tak jako je dvanáct částí obce 

(Dolní Hořice, Hartvíkov, Horní Hořice, Chotčiny, Kladruby, Lejčkov, Mašovice, Nové Dvory, 

Oblajovice, Pořín, Prasetín, Radostovice). 

 

Černý netopýr (letící přes zlatý kotouč) odkazuje na Chýnovskou jeskyni, hlavní dominantu 

Dolnohořicka, jejíž správa zde sídlí a netopýra má ve svém logu, protože jde o jedno z největších 

zimovišť netopýrů u nás i v Evropě. Zajímavé je, že obecná figura netopýra nebyla dosud žádné 

obci v České republice udělena, Dolní Hořice budou první! 

 

Heroldská figura tří červených kosmých břeven v dolním stříbrném (tj. v běžné zobrazovací praxi 

bílém) poli štítu je převzatá z erbu Hořických z Hořic, rodu stojícího u počátků obce (včetně první 

písemné zprávy) a stavitelů zdejší původní tvrze. 

Blason (čili odborný heraldický popis) znaku je (v konečné podobě) následující: 

 

V zeleno-stříbrně děleném štítě nahoře zlatý kotouč přeložený černým letícím 

netopýrem, dole tři červená kosmá břevna. 
 

U takto výrazného znaku je logické, že i návrh (na stožár vztyčované) vlajky nebo praporu (pevně 

spojeného s žerdí) opakuje všechny výše popsané heroldské i obecné figury a tinktury jejich 

převedením ze štítu do listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (dle státní vlajky 

České republiky). Vzhledem k tvaru (horizontálního) obdélníkového listu vlajky se nepřevádí figury 

(z vertikálního štítu) znaku do dvou vodorovných, ale naopak svislých pruhů vlajky. V případě 

popisu vlajky (praporu) se pak nemluví o zlaté a stříbrné tinktuře kovu (tak jako na hmotově 

pevném štítě), ale žluté a bílé barvě (vlající) tkaniny. 

 


