Ves byla založena kolem r. 1200 Hroznatou a darována klášteru chotěšovskému, což
potvrdil v r. 1235 král Václav I. Na trhové městečko povýšil ji král Jan v roce 1315
na prosbu probošta kláštera: „...de liberitate regia concedimus et graciosius indulgemus
ut villa ipsius monasterii, dicta Stod, oppidum forense, seu locus forensis esse debeat...“.
Není známo, kdy dostal Stod městský znak č. 1: ve štítu červeném dva andělé /pravý
v zlatém, levý v modrém šatě/ nesou v horní polovici štítu hlavu sv. Jana Křtitele na zlaté
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míse, opírajíce se o štítek hroznatovský /troje černé jelení parohy ve zlatém poli/.
V přítomné době /podle sdělení MěNV dne 7. 9. 1971/ zvolilo si město znak č. 2,
odpovídající svým znamením soudní pečeti z 18. století: štít modrostříbrně polcený,
v něm uprostřed štít hroznatovský, nad nímž vyrůstá postava spravedlnosti s mečem
v pravici a vahami v levici. Pod štítkem hroznatovským leží napravo obrácený stříbrný
lev dvouocasý se zlatou korunou.
Pečetě č. 1–5 jsou z ES-ANM. Pečeť č. 6 je na listině s datem 22. 6. 1746 v SÚA-SMP/106 – měststské pečetě. Pečeť č. 7 na listině s datem 25. 10. 1825 v SÚA-ČG-P/7063.
Prameny a literatura: E.2.6.9.10.16.17.21.24.28.31.35.

Podle starých pověstí sídlila zde již kněžna Drahomíra – ve zdejším kostele sv. Václava
je nápis, že zde se narodil v r. 903 jmenovaný kníže. Počátkem 14. století rodové sídlo
vladyk téhož jména, později se zde vystřídalo několik držitelů. V posledních létech obec
díky rozvoji těžby uhlí v blízkosti značně vzrostla a tak dne 14. 9. 1967 obdržela statut
města.
Městský znak byl vypracován výtvarným ateliérem SONP Kladno začátkem roku 1977.
Po několika menších úpravách byl znak přijat na plenárním zasedání MěNV 29. 6. 1978
a též doporučen Komisí pro otázky městských znaků při archivní správě MV v Praze
v září 1978. Znak tvoří štít, v jehož spodní polovině je červená kvádrová zeď, horní
polovina štítu je zelená. Uprostřed na zdi je umístěn černý štítek, dole zašpičatělý, se
zlatými zkříženými hornickými kladívky, štítek poněkud převyšuje horní okraj zdi
a vyrůstají z něj vzhůru do zeleného pole tři zlaté pšeničné klasy, vějířovitě uspořádané.
Prameny a literatura: 10.21.24.
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