Znak a prapor obce Rozvadov
Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Rozvadov (okr. Tachov)

Osada ležící 11 km západně od Přimdy, byla založena teprve v polovině
16. století, první písemné zprávy o její existenci
pochází z r. 158. Rozvadov (něm. Rosshaupt) byl
také někdy nazýván Sichdichfuer (čes. Hleďsebe).
Dnes je zde známý hraniční přechod se SRN. Celní
úřad je tu připomínám již v roce 1613, současná
budova celnice stojí od roku 1934. V minulosti
pracovala nedaleko osady sklárna, jejíž existence
je doložena na přelomu 16. a 17. století.
Dominantou obce je dnes pustý kostel sv.
Václava, užívaný dlouhou dobu jako sýpka. Jde o
stavbu patrně staršího založení, připomínán je ale
již jako barokní v 18. století; k jeho pozdně
barokní obnově došlo v r. 1816. Patrně v závěru 19. století (?) je možno
datovat obecní typář, jehož otisky se dochovaly ve SOKA Tachov
(informace obecního úřadu v Rozvadově). Kulatému pečetnímu poli
dominuje figura běžícího osedlaného koně nad trávníkem, pod ním
zkřížené ratolesti, nahoře německý opis majuskulou GEMEINDE:
ROSSHAUPT (viz příloha).
K dnešnímu Rozvadovu patří pět dalších místních částí. Jsou to Sv.
Kateřina, Nové Domky, Milíře, Rozcestí a Diana. Jméno osady Sv. Kateřina
je odvozeno od kostela téhož patrocinia, připomínaného poprvé v r.1384.
Místo, uváděné v r.1306, náleželo až do r.1576 kladrubským
benediktýnům. Pozdější majitelé – Švamberkové – zde založili sklárny a ze
sklářských domků se postupně vyvinula zemědělská osada Sv. Kateřina.
Současná stavba kostela je výsledkem barokní přestavby, provedené
hrabaty z Kolowrat v 1. polovině 18. století (na jiném místě se hovoří o
konci 18. století). V kostele se dochovalo 12 náhrobníků císařských
výběrčích cla a duchovních správců kateřinské farnosti z 18. a počátku 19.
století.
Diana, původně sklárna, později lovecký zámeček a velký průmyslový
podnik na zpracování dřeva. Barokní zámeček vybudovali v lesích nad
Kateřinským potokem před polovinou 18. století hrabata Novohradští z
Kolovrat. Východně od Diany se nachází staré lesní porosty, údajně
nejstarší v Českém lese (kolem 260 let).

Nové Domky byly založeny na přelomu 17. a 18.
století na velkodvorském panství Kolovratů, kteří
zde také v letech 1834 – 38 vystavěli kostel
Navštívení Panny Marie a to na místě původní
dřevěné svatyně z r. 1791. Počátky osady Milíře
se vztahují k r.1798, Polesí vzniklo údajně v
r.1769.
Rovněž
tato
vesnice
náležela
velkodvorským Kolowratům. Nedaleko odtud jsou
zbytky starých opevnění ze třicetileté války,
které byly budovány od r.1621 z nařízení
generála J. Tillyho.

Hlavní figurou, uplatněnou v návrzích znaku a praporu Rozvadova je kůň,
doplněný svatováclavskou čepicí a postupně vozovým kolem, kolem
sv.Kateřiny a křídlem z klenotu erbu hrabat
Libštejnských a Novohradských z Kolowrat s
charakteristickým perizoniem. Knížecí čepice
představuje jeden z atributů sv.Václava, patrona
rozvadovského
kostela,
kolo
sv.Kateřiny
symbolizuje starobylý kostel ve Sv. Kateřině. Kolo
vozové je tradičním symbolem obchodních cest a
tedy i zdejšího hraničního přechodu. Hrabata z
Kolowrat byli nejvýznamnějšími pobělohorskými majiteli panství Velké
Dvorce, kam Rozvadov i s dalšími vesnicemi příslušel až do zániku
patrimoniálního zřízení. Z předkládaných návrhů znaku vychází i
zjednodušené návrhy praporu obce, vytvořené v souladu se zásadami a
zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.
Miroslav J.V. Pavlů, heraldik

