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Směrnice o vyznamenáních Orla 
Ústřední rada Orla s odkazem na znění stanov Orla o.s. se usnesla na této směrnici: 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení  

1. Tento řád upravuje obecná pravidla udělování orelských vyznamenání členům i nečlenům 
Orla, jednotám a župám. Vyznamenání Orla vyjadřují poděkování, úctu a vděčnost 
vyznamenanému za práci a výrazný přínos pro rozvoj orelského hnutí na všech úrovních i 
rozvoj sportu obecně.  

2. Písemné návrhy mohou předkládat členové výkonného předsednictva, župy a jednoty. 
Navrhovatelé přitom dbají  na výjimečnost, vážnost, důstojnost a věcnou průkaznost 
svých návrhů na vyznamenání a také ručí nejen za sportovní, ale i za etickou bezúhonnost 
osoby či osob, které jsou jimi navrhovány na vyznamenání Orla.  

3. Na vyznamenání Orla není právní nárok.  
4. Tato směrnice se nevztahuje na samostatná ocenění žup či jednot, které jsou plně 

v kompetenci orgánů těchto organizačních jednotek.  

Čl. 2 

Druhy vyznamenání Orla  

1. Čestné uznání Orla.   

2. Čestný zlatý odznak Orla   

3. Medaile „Za zásluhy“ 
4. Stříbrná pamětní medaile 

Čl. 3 

Čestné uznání Orla 

1. Uděluje se členům Orla (výjimečně nečlenům), orelským jednotám a župám, kteří svojí 
činností výjimečným způsobem přispívají k rozvoji Orla a rozvoji tělovýchovy a sportu 
obecně.  

2. Toto ocenění se uděluje rozhodnutím výkonného předsednictva Orla a při těchto 
příležitostech: 

a) životní jubilea (50,60 let atd.),  

b) významných celostátních či mezinárodních sportovních akcí,  



 Směrnice o vyznamenáních Orla 

 

Schváleno 9. 4. 2011 Směrnice číslo 9 (2011) Strana 2 (celkem 3) 

 

c) při významných státních svátcích, 

d) oslav významných výročí trvání jednot či žup.  
  

Čl. 4 

Čestný zlatý odznak Orla  

1. Uděluje se členům Orla (výjimečně nečlenům), kteří svojí činností výjimečným 
způsobem přispívají k rozvoji orelské činnosti na župní a celostátní úrovni.  

2. Toto ocenění uděluje výkonné předsednictvo Orla při příležitosti:  

a) životních jubileí, a to v případě, že jubilant je již držitelem čestného uznání uděleného 
podle článku 3 směrnice,  

b) za dlouholetou významnou práci pro Orla na župní a celostátní úrovní.  

3. Toto ocenění se uděluje vždy společně s udělovacím dekretem a vyznačeným registračním 
číslem.   
  

Čl. 5 

Medaile „Za zásluhy“  

1. Tuto medaili uděluje  Ústřední rada Orla za celoživotní významnou práci pro Orla na 
celostátní úrovni. Medaile je udělována ve dvou provedeních:  

a) Stříbrná 

b) Bronzová   

2. Medaile může být udělena i in-memoriam.  

3. Toto ocenění se uděluje vždy společně s udělovacím dekretem.   
 

Čl. 6 

Stříbrná pamětní medaile 

1. Uděluje se členům Orla (výjimečně nečlenům), orelským jednotám a župám, kteří svojí 
činností výjimečným způsobem přispívají k rozvoji Orla a rozvoji tělovýchovy a sportu 
obecně.  
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2. Toto ocenění se uděluje rozhodnutím výkonného předsednictva Orla a při těchto 
příležitostech:  

a) životní jubilea (50,60 let atd.),  

b) významných celostátních či mezinárodních sportovních akcí,  

c) při významných státních svátcích, 

d) oslav významných výročí trvání jednot či zup.  
 

3. Medaile se uděluje samostatně nebo ve spojení s udělením „čestného uznání Orla“ dle 
článku 3 směrnice 

4. Udělování tohoto ocenění je platné jen do vyčerpání vyražené kolekce medailí 
evidovaných v majetku Orla o.s. 

 

Čl. 6 

Postup udělování návrhu 

1. Orgán nebo člen předkládající návrh na udělení ocenění jej předloží na formuláři vydaném 
ústředním sekretariátem Orla nejpozději  

a) 2 měsíce před zamýšleným předáním Čestného uznání a Čestného zlatého odznaku.  

b) 4 měsíce před zamýšleným předáním Medaile „Za zásluhy“.  

2. Navrhovatel současně s návrhem doporučí konkrétní způsob a formu předání ocenění.  

3. Orel o.s. zajistí evidenci udělovaných  ocenění.  

4. Zhotovení medailí, čestných odznaků a  čestných uznání zajišťuje ústřední sekretariát 
Orla.  
  

Čl. 7 

Všeobecná a závěrečná ustanovení 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 9. 4. 2011 


