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Směrnice č. 1 ústředí Orla  
O způsobu označování organizačních jednotek 

a užití textů na razítkách 
 

§1 
Směrnice upravuje označování organizačních jednotek Orla dle §12 platných stanov.  

 
§2 

Všechny organizační jednotky Orla jsou povinny používat jednotný styl označení a v úředním 
styku schválený text označení a typ razítka.  

 
§3 

 
Označení organizační složky: 
Orel 
Orel župa (např. Bauerova, Sušilova, Krekova…atd) 
Orel jednota ( např. Kolin, Křenovice, Nový Jičín Brno - Bystrc…atd) 
Jiné označeni, velikost písmen a užití čárek není přípustné. 

 
§4 

 
Typ razítka je kulatý o průměru asi 30 mm a je stejný pro všechny organizační složky 
s označením orelského loga nápisu OREL uvnitř kruhu. Text označující organizační složku a 
její sídlo je umístěno po vnitřním obvodu určené kružnice. Dle potřeby mohou být razítka 
odlišena pořadovými čísly. 

 
§5 

Text označující příslušnou organizační složku a její sídlo je následující: 
a) pro ústředí Orla – Orel (logo nápisu umístěné v kruhu) a nápis ÚSTŘEDÍ BRNO po 

obvodě kruhu 
b) pro župu – Orel (logo nápisu uvnitř kruhu) a text po obvodě kruhu obsahuje nejdříve 

označení „župa“ a pak název (jméno) této organizační složky (např. Bauerova).   
(př. celého označení – OREL župa Křížkovského) 

c) jednota – Orel (logo nápisu uvnitř kruhu), text obsahuje nejdříve označení „jednota“ a 
pak sídlo této organizační jednotky (př. označení Orel jednota Studenec) 

 
§6 

Mimo organizační jednotky Orla je závazný tento typ razítka a umístění textového označení i 
pro razítko Ústřední revizní komise a to tak, že uvnitř kruhu je označení Orel logem a nápis 
„ústřední revizní komise“ je umístěn po obvodu kruhu.  

 
§7 

Mimo organizační jednotky Orla je závazný tento typ razítka a umístění textového označení i 
pro razítko Ústřední rozhodčí sbor a to tak, že uvnitř kruhu je označení Orel logem a nápis 
„ústřední rozhodčí sbor “ je umístěn po obvodu kruhu.  

 
§8 

Zhotovení a distribuci razítka pro nově vzniklou organizační jednotku dle této směrnice zajistí  
ústřední sekretariát Orla v Brně.  
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§9 

Pro vnitřní styk a poštovní službu lze používat čtyřhranného typu razítek u všech org. 
jednotek a jejich pomocných útvarů při zachování označení odpovídající platným stanovám 
s uvedením dalšího potřebného údaje. Používání takového razítka podléhá schválení ústředí 
Orla.  

§10 
Jednoty Orla mohou dosavadního obdélníkového tvaru razítka s orelským logem používat 
výlučně pro vnitřní styk a poštovní službu.  

 
§11 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem přijetí Ústřední radou Orla 
 

§12 
Směrnice byla schválena na zasedání Ústřední rady Orla dne 18. listopadu 1995, změna  byla 
schválena na zasedání Ústřední rady Orla dne 20. prosince 2003,  26.4.2014 a 23.4.2016 
 
                                                                                                          
                                                                                                      Ing. Stanislav Juránek 
                                                                                                                Starosta Orla 


