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Příloha č. 1: Tabulka celkem 767 osob, které byly dle věrohodných pramenů a literatury 

vyznamenány třemi stupni Čestného štítu protektorátu Čechy a Morava: 

 

Vyznamenaní III. stupněm (zlatým)  

Jméno Narozen Povolání Bydliště Datum udělení 
ANTON, Jan  vrch. strážmistr policie Praha 28.9.1944 
BIENERT, Richard (JUDr.) 5.9.1881 ministr a předs. prot. vlády Praha 17.6.1944 
BRUŠKA, František  dozorce Slezská Ostrava 17.6.1944 
HRUBÝ, Adolf 21.5.1893 ministr prot. vlády Praha 17.6.1944 
CHVALKOVSKÝ, František (Dr.) 30.7.1885 vyslanec Protektorátu Berlín 7/1944 či později 
KALFUS, Josef (JUDr.) 25.6.1880 ministr prot. vlády Praha 17.6.1944 
KAMENICKÝ, Jindřich (Dr.) 17.11.1879 ministr prot. vlády Praha 17.6.1944 
KOMÁREK, Rudolf  kapitán četnictva Praha  
KLIMENT, Josef (doc. JUDr.) 24.6.1901 prez. Nejv. správ. soudu Praha 17.6.1944 
KREJČÍ, Jaroslav (prof. JUDr.) 27.6.1892 ministr a předs. prot. vlády Praha 17.6.1944 
KUČERA, Bohdan  dělník, tábor. ved. v tot. nas. Hornodunajská župa 17.6.1944 
MORAVEC, Emanuel 17.4.1893 ministr prot. vlády Praha 17.6.1944 
POPELKA, Augustin (Dr.)  poradce prez. Háchy Praha 17.6.1944 
TEUNER, František (Dr.) 6.3.1911 gen. referent Kuratoria Praha 20.10.1944 
TUSKÁNY, Hugo  šéfredaktor, vedoucí VOS Praha – Bohnice 17.6.1944 

 
Vyznamenaní II. stupněm (stříbrným) 

 
BABULA, Jaroslav (prof.)  Spisovatel Berlín 17.6.1944 
BACYKA, Karel 4.6.1901 ředitel firmy Bystřice pod Hostýnem 9/1944 či později 
BÁRTA, Hanuš (Ing.) 27.12.1886 vrchni hosp. rada Brno 9/1944 či později 
BARTÁK, Václav 6.5.1885 starosta Sány 9/1944 či později 
BARTEK, Rudolf 20.4.1920 územní vedoucí Kuratoria Mladá Boleslav 9/1944 či později 
BERNARD, Sidonius (MUDr.) 10.5.1890 sanitární lékař Moravská Ostrava 9/1944 či později 
BOLESLAVSKÝ, Viktor 15.7.1888 vrchní policejní rada Brno 9/1944 či později 
BOUDNÝ, Stanislav (Dr.) 19.1.1907 vrch. kom. polit. správy Vyškov před 16.10.1944 
CIHLA, Josef 10.2.1897 železničář, člen VOS Písek 9/1944 či později 
CUC, Karel (Dr.) 20.10.1891 sekční šéf Praha 9/1944 či později 
ČERNÝ, Jaroslav 3.10.1919 dělník Polepy 9/1944 či později 
ČÍHAL, Česlav 1.1.1916 vedoucí pily Hranice u Přerova 9/1944 či později 
DĚDIČIK, Pavel 16.6.1906 profesor Moravská Ostrava 9/1944 či později 
DERLYCIS, Roman (JUDr.) 19.7.1893 fin. rada a berní předseda Brandýs nad Labem 9/1944 či později 
DOMINIK, Rudolf (JUDr.)  univ. prof, pověřenec VOS Praha 9/1944 či později 
DOŠEK, Bedřich (Ing.) 9.1.1897 rolník Toušeň 9/1944 či později 
DUSÍK, Antonín 1.11.1906 vrchní policejní komisař Litovel 9/1944 či později 
FAST, Karel (Ing.) 18.11.1896 tech. ředitel ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
FEILHAUER, Jan 16.5.1892 stavitel Moravská Ostrava 9/1944 či později 
FIFKA, Jiří (MUDr.) 26.8.1887 primář a starosta Strakonice 9/1944 či později 
FLÁŠAR, František (Ing.) 30.12.1901 řed. zeměď. školy Tišnov 9/1944 či později 
FORMÁNEK, Zdeněk 8.11.1898 fabrikant Kolín 9/1944 či později 
FRYDRYCH, Václav 10.9.1903 rolník Hustopeče nad Bečvou 9/1944 či později 
GRMELA, Jan (Dr.) 29.4.1895 ředitel Měst. knihovny Praha 9/1944 či později 
GRYGAR, František    28.9.1944 
HÁJEK, Eduard 19.10.1908 dělník Červené Pečky 9/1944 či později 
HAMPL, Čeněk  plk. v.v., okr. ved. VOS Písek před 18.10.1944 
HAMPL, Vincenc 31.8.1877 plk. v.v., okr. ved. VOS Písek 9/1944 či později 
HART, Josef (Dr. Ing.)  ministerský rada  9/1944 či později 
HAVRÁNEK, Jan 10.5.1899 továrník, člen VOS Turnov před 12.10.1944 
HEJL, František (Dr.)  řed. kultur. úřadu, člen VOS Hradec Králové  
HLAVÁČ, J.  rolník Topolany u Vyškova před 16.10.1944 
HOLÝ, Otakar 25.8.1882 předseda správ. komise  Pelhřimov 9/1944 či později 
HORÁK, Zdeněk (Ing.) 21.11.1884 vládní rada Brno 9/1944 či později 
HOŘINEK, František (Dr.) 21.9.1887 okresní školní inspektor Moravská Ostrava 9/1944 či později 
HOŘÍNEK, Karel  tajem. okr. výb., čl. VOS Dašice před 12.10.1944 
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HRBEK, Antonín 19.10.1896 závodní mistr Nová Ves 9/1944 či později 
HRDLIČKA, Alois (Ing.) 17.2.1894 inženýr a podnik. vedoucí Mladá Boleslav 9/1944 či později 
CHALUPA, Karel  šéfredaktor  9/1944 či později 
JABOR, Antonín 10.11.1888 ved. hosp. družstva  Brandýs nad Labem 9/1944 či později 
JANÁČEK, Jaroslav 15.11.1885 velkostatkář Majetín 9/1944 či později 
JANDA, Karel 18.9.1890 předseda správ. komise  Mnichovo Hradiště 9/1944 či později 
JELÍNEK, Antonín  starosta a továrník Velké Meziříčí před 13.10.1944 
JÍLEK, František 30.3.1890 fabrikant Hradec Králové 9/1944 či později 
JIRKAL, František 24.11.1894 policejní ředitel Hradec Králové 9/1944 či později 
KABELKA, Stanislav (MVDr.) 13.11.1900 zvěrolékař, okr. ved. VOS Roudnice nad Labem před 12.10.1944 
KIRSCHNER, Ludvík (Ing.) 21.1.1891 fabrikant Staré M. u Uh. Hradiště 28.9.1944 
KLÁTIL, František 22.7.1899 spojka NOÚZ v zahraničí Linec  
KLÍMA, Robert 30.4.1896 okr. hejtman  Sušice 9/1944 či později 
KLOUČEK, Karel (JUDr.) 5.4.1884 advokát a starosta Jičín 9/1944 či později 
KLOUDA, Stanislav 31.1.1920 dělník Kolín 9/1944 či později 
KOCANDA, Bedřich (Ing.) 14.6.1900 vedoucí odd. ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
KOFROŇ, Josef  kovář Praha 9/1944 či později 
KONEČNÝ, Emil (Ing.) 3.11.1887 vrchní technický rada města Brno 9/1944 či později 
KOREC, Antonín 30.4.1907 obchodník Poděbrady 9/1944 či později 
KOSA, Václav 19.4.1906 dílenský mistr Škody Hradec Králové 9/1944 či později 
KOZÁK, Jindřich 21.7.1905 kancelářský úředník Roudnice 9/1944 či později 
KOŽÍŠEK, Antonín  šéfredaktor  9/1944 či později 
KOŽUSKÝ, Bernard (Ing.) 28.10.1890 ředitel fabriky Uherské Hradiště 28.9.1944 
KUHN, František (MUDr.) 5.8.1881 vrch. zem. zdrav. rada Horní Beřkovice 9/1944 či později 
KUSÝ, Ladislav 26.7.1887 vrátný Kolín 9/1944 či později 
KŘÍŽ, Alois  šéfredaktor  9/1944 či později 
KŘÍŽ, Maxmilian (Dr.)    28.9.1944 
LÁNY, Vratislav  škol. profesor, člen VOS Praha  
LEPIER, Jindřich 17.10.1897 ředitel, obvod. pověř. VOS Brno před 16.10.1944 
LES, Eduard  náměstek starosty, člen VOS Strakonice před 27.10.1944 
LIŠKA, Antonín 29.11.1896 kovoděl. ČKD, ved. VOS Praha 9/1944 či později 
LUŽNÝ, Oldřich 28.3.1888 hosp. rada a okr. agronom Hranice u Přerova 9/1944 či později 
MACILLIS  prezident pošt. ředitelství  Pardubice 28.9.1944 
MACHEK, Josef (Ing.) 5.6.1892 hospodářský rada Hradec Králové 9/1944 či později 
MAREČEK, Josef 18.2.1897 rolník Kunštát 9/1944 či později 
MORÁVEK, Jaroslav 23.4.1891 vládní rada Praha 9/1944 či později 
MÜLLER, Rudolf 9.4.1903 vrchní policejní komisař Brno 9/1944 či později 
NEJEDLO, František 19.7.1894 hospodářský správce Horka nad Jizerou 9/1944 či později 
NERMUTH, Antonín 12.11.1891 vládní rada Praha 9/1944 či později 
PALME, Eduard 23.6.1893 okr. hejtman  Louny 9/1944 či později 
PAPEŽ, František 22.6.1881 statkář Lnáře 9/1944 či později 
PAVLINEC, Miroslav (Ing.) 4.4.1909 podnik. řed. Optikotechny Přerov 9/1944 či později 
PAZOUREK, Josef (MUDr.) 2.8.1892 zdrav. rada  Praha 9/1944 či později 
PELÍŠEK, Jaroslav 6.8.1911 šéfredaktor Zlín 9/1944 či později 
POCHMON, Josef (Ing.) 18.3.1904 podnikový inženýr Lysá nad Labem 9/1944 či později 
POSPÍŠIL, Leopold (JUDr.) 26.10.1905 okr. soudce a starosta Kojetín u Přerova 9/1944 či později 
POSPÍŠIL, Tomáš 29.8.1890 okresní školní inspektor Veverská Bítýška 9/1944 či později 
PRIESCHING, Viktor (Ing.) 10.2.1891 řed. vyš. zem. obchod. školy Kutná Hora 9/1944 či později 
PROCHÁZKA, Josef 4.9.1894 okr. hejtman  Slaný 9/1944 či později 
PROKEŠ, Karel (JUDr.) 25.1.1869 právník Kibenschütz (?) 9/1944 či později 
PROKOP, František 30.12.1901 spojka NOÚZ v zahraničí Berlín 17.6.1944 
PUDLAČ, Antonín (Dr.) 5.1.1887 vládní rada Praha 9/1944 či později 
PUTNA, Stanislav (Dr.)  komisař pol. spr., ved. VOS  Jihlava před 13.10.1944 
RÉLINK, Karel  akademický malíř  12.7.1944 
RÖHLICH, Karel  děl., spolupr. NOÚZ a Ligy Praha 17.6.1944 
ROTTER, Karel 10.3.1884 vládní rada Brno 9/1944 či později 
SANETŘÍK, Bohumír 3.11.1901 primář Hranice u Přerova 9/1944 či později 
SEDLÁČEK, Antonín 25.11.1876 tovární dělník Rakovník 9/1944 či později 
SEVERA, Karel 6.10.1897 vrchní četnický strážmistr Valašská Polanka 9/1944 či později 
SCHEBESTA, Karel (Ing.) 10.7.1907 technický ředitel Čelákovice 9/1944 či později 
SCHLEÉ, Fidelis (Dr.) 25.9.1898 vrch. správní rada Praha 9/1944 či později 
SLUKA, Antonín 16.11.1899 předák odd. Škodovky Plzeň 9/1944 či později 
SMUTNÝ, Josef  vrch. pošt. rada, člen VOS Praha  
STÁRA, František    28.9.1944 
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STEINFELD, Antonín 11.10.1891 okr. hejtman  Kutná Hora 9/1944 či později 
STULPA, Rudolf 3.1.1901 zámečník Brno – Královo Pole 9/1944 či později 
ŠANTROCH, Miloslav 12.7.1910 továrník, člen VOS Turnov před 12.10.1944 
ŠEBELÍK, Otto  obvodní pověřenec VOS Moravské Budějovice  
ŠEMBERA, Antonín 6.6.1893 vedoucí pivovaru Mladá Boleslav 9/1944 či později 
ŠEMBERA, Josef (JUDr.)  plukovník četnictva Praha  
ŠLECHTA, Alois 25.5.1893 okresní pověřenec VOS Praha 9/1944 či později 
ŠOUREK, Emil  šéfredaktor  12.7.1944 
ŠTANCL, Josef (PhMr.) 25.11.1884 lékárník Uherské Hradiště 28.9.1944 
ŠTROS, Josef 1.11.1897 rolník Mutějovice 9/1944 či později 
ŠVARC, František 10.1.1890 vrch. zeměď. inspektor Krušovice 9/1944 či později 
TAUFER, František 21.3.1917 okresní pověřenec Kuratoria Hodonín 9/1944 či později 
TICHÝ, František (MUDr.) 19.9.1875 lékař v.v. a vlád. komisař Lysá nad Labem 9/1944 či později 
URBÁNEK, Vladimír  okr. škol. insp., člen VOS Telč před 20.10.1944 
VÁLEK, Emil  ved. okr. policej. úřadu Vyškov před 16.10.1944 
VANĚK, Vlastimil (Dr.)  okresní hejtman Velké Meziříčí před 13.10.1944 
VELINSKÝ, Václav  šéfredaktor Strážnice nad Nežárkou 12.7.1944 
VESELÝ, František 8.8.1886 účetní ředitel správy Brno 9/1944 či později 
VOKÁL, Jan 3.9.1896 transportní dělník Kolín 9/1944 či později 
WAWERKA, František 5.9.1874 průmyslník Lipník nad Bečvou 9/1944 či později 
WERNER, Karel  šéfredaktor  12.7.1944 
ZAHRÁDKA, Ctibor (Ing.) 14.4.1905 vrch. technic. komisař města Brno 9/1944 či později 
ZAHRADNÍK, Rudolf 9.4.1923 obvodní vedoucí Kuratoria Semily 9/1944 či později 
ZAJÍC, Jaroslav    28.9.1944 
ZAVŘEL, František (JUDr.) 1.11.1884 dramatik Praha 28.9.1944 
ZINSMEISTER, Rudolf 20.3.1904 okr. škol. insp., člen VOS Vodňany před 14.10.1944 
ŽÁK, Rudolf 9.4.1893 vrchní četnický strážmistr Nedvědice u Brna 9/1944 či později 
21 členů Kuratoria    20.10.1944 

 
Vyznamenaní I. stupněm (jednoduchým) 

 
ACHATZ, Otto 6.2.1895 podplk. v.v., okr. ved. VOS Mladá Boleslav 9/1944 či později 
AMBROZ, Jaroslav 27.11.1893 odborný učitel Paskov 9/1944 či později 
ANDRÝS, Jan 16.5.1898 obchodník Mladá Boleslav 9/1944 či později 
BADAL, Jan (MUDr.) 26.3.1901 doktor Poděbrady 9/1944 či později 
BAJNAR, Miroslav 16.6.1909 elektrikář Moravská Ostrava 9/1944 či později 
BAJNOCH, Florian 20.4.1899 strojník Moravská Ostrava 9/1944 či později 
BALDÍK, František 14.10.1899 sklenář Bohuslavice 9/1944 či později 
BALOUN, Karel 18.7.1924 dělník Veliš 9/1944 či později 
BÁRTA, Václav  zemědělec Zhůř (6/7-1944) 
BARTÁK, Stanislav 18.3.1901 obchodník, okr. ved. VOS Náchod 28.9.1944 
BÁRTEK, Josef 22.9.1907 vedoucí oddělení Těšnovice 28.9.1944 
BARTOŠ, Zdeněk 26.11.1895 četnický poručík Tábor 28.9.1944 
BARTOŠEK, Ludvík 3.8.1909 městský kontrolor Hodonín 9/1944 či později 
BATĚK, Oskar 27.10.1880 ředitel hudební školy Mladá Boleslav 9/1944 či později 
BÁTRLA, Albert (MUDr.) 10.4.1905 lékař Moravská Ostrava 9/1944 či později 
BAŽANT, Jindřich (Dr.) 15.7.1891 vrchní zdrav. rada  Praha 9/1944 či později 
BEČVÁŘ, Jan 9.6.1879 zemědělský pracovník Němčice 9/1944 či později 
BEDNÁŘ, Bohuslav (Ing.) 19.4.1910 lesnický komisař Rozbeřice 9/1944 či později 
BĚLAVSKÝ, Eugen (Dr. Ing.)    28.9.1944 
BELŠAN, Jaromír 24.4.1911 zemědělský adjunkt Písek 9/1944 či později 
BÉM, Zdeněk 24.10.1905 statkář Hostkovice u Olomouce 9/1944 či později 
BENÁČEK, Miroslav 8.5.1913 obchodník, okr. ved. VOS Velké Meziříčí před 13.10.1944 
BENDA, František 20.11.1887 zámečnický mistr Přerov 9/1944 či později 
BENEŠ, Jan (Ing.) 20.8.1905 ředitel fabriky Nymburk 9/1944 či později 
BERNÁŠEK, Břetislav 16.4.1886 starosta a nádr. vedoucí Roztoky 9/1944 či později 
BERNAUER, Bohumil 15.8.1906 předák v S&B Vlašim 9/1944 či později 
BERVID, Albert (Dr.) 15.5.1897 advokát a starosta Vizovice 28.9.1944 
BEYER, Emanuel (MUDr.) 11.1.1895 zdravotní rada Strakonice 9/1944 či později 
BÍLEK, Ladislav 4.6.1908 truhlářský mistr, člen VOS Bakov nad Jizerou 9/1944 či později 
BÍLÝ, František 6.10.1876 obecní představený Křivoklát 9/1944 či později 
BITTNER, František 6.12.1885 Dozor ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
BITTNER, Rudolf 17.4.1876 dělník ve zbrojovce Brodec 9/1944 či později 



 142 

BLÁHA, Antonín 30.7.1878 závodní dělník Rakovník 9/1944 či později 
BLAHA, František 8.11.1890 statkář Hranice u Přerova 9/1944 či později 
BLÁHA, František 8.8.1884 prezident ČMFÚ Praha 9/1944 či později 
BLÁHA, Stanislav 13.11.1897 nádražní skladník Písek 9/1944 či později 
BLÁHA, Vojtěch  strojník Suché Vrbné u Čes. Bud. 17.6.1944 
BLAŽEK, Jan 3.6.1905 starosta, soudní asistent Suchdol 9/1944 či později 
BLAŽEK, Josef 20.8.1900 dílenský mistr Uhříněves 9/1944 či později 
BODEČEK, Josef (Dr.) 30.10.1906 rada policejní správy Hodonín  
BOHAČ, Vítězslav 21.7.1904 řídící školy Uherské Hradiště 9/1944 či později 
BORECKÝ  úředník měst. úřadu  Poděbrady 28.9.1944 
BOREŠOVSKÝ, František 13.12.1903 obchodník Moravská Ostrava 9/1944 či později 
BOUBERLE, Václav  štábní kapitán četnictva Žatec 30.11.1944 
BOUDA, Karel  zaměstnanec Úřadu práce Tábor  
BRABEC, František 27.11.1883 soustružník kovů Čelákovice 9/1944 či později 
BRATRŠOVSKÝ, Jan 25.12.1893 poštovní úředník Písek 9/1944 či později 
BROTÁNEK, Václav 12.9.1906 vrchní sekretář Praha 9/1944 či později 
BRZYBOHATÝ, Bohumil 31.8.1907 zámečník Týnec nad Sázavou 9/1944 či později 
BUBÍK, Alois 5.8.1903 technický úředník Kroměříž 9/1944 či později 
BUCHNAR, Josef  zemědělec Svatojánský Újezd (6/7-1944) 
BUJNIAK, Hans  řed. prům. šk., člen VOS Brno před 16.10.1944 
BUREŠ, František 9.9.1894 štábní kapitán policie Plzeň 28.9.1944 
BUREŠ, Jan 26.3.1898 četnický strážmistr Uherské Hradiště 9/1944 či později 
BURGER, Ladislav 29.6.1893 vrch. účet. sekretář Mladá Boleslav 9/1944 či později 
BŮŽEK, Josef 26.10.1896 okr. školní inspektor Plzeň 9/1944 či později 
CABRNOCH, Ladislav 11.1.1911 úředník Poděbrady 9/1944 či později 
CELESTÍN, Gabriel 20.11.1880 zástupce Rokycany 9/1944 či později 
CERMAN, Arnošt 24.10.1894 obchodník Moravská Ostrava 9/1944 či později 
CETTL, Miloš 3.8.1903 vedoucí výroby ČMFÚ Praha 9/1944 či později 
CIBULKA, Josef (Prof.) 1.7.1886 ředitel Národní galerie Praha 28.9.1944 
CIMBÁLNÍK, František 18.3.1903 štábní kapitán policie Plzeň 28.9.1944 
CUNDRLA, Martin 8.11.1887 četnický strážmistr Hranice u Přerova 9/1944 či později 
ČABRNOCH  úředník měs. úřadu  Poděbrady 28.9.1944 
ČAMEK, František 16.10.1892 rolník Nový Vestec 9/1944 či později 
ČELEDA, Václav 24.6.1911 štábní strážm. četnictva Kladno 30.11.1944 
ČERMÁK, Vratislav 8.5.1881 velkostatkář Dvorce 9/1944 či později 
ČERNÝ, Emanuel 1.3.1904 krejčovský mistr Kolín 9/1944 či později 
ČERVENKA, Josef (Dr.)    28.9.1944 
ČICHNA, Karel 19.5.1905 zámečnický mistr Uhříněves 9/1944 či později 
ČULÍK, Jan 15.5.1898 slévač Batín 9/1944 či později 
ČURDA, Karel 25.9.1891 pomocný pracovník Hradiště 9/1944 či později 
DĚDEK, Rajmund 15.11.1896 pomoc. dělník ve Škodovce  Chlum 9/1944 či později 
DĚDINA, František 30.4.1882 statkář, člen VOS Ujkovice před 17.10.1944 
DEML, Miroslav 5.1.1917 hospodář Morávka 9/1944 či později 
DESORT, Jan 1.6.1891 důlní mistr Tlučná 9/1944 či později 
DIVIŠ, Václav 15.12.1881 úředník Babí 9/1944 či později 
DLASK, Josef 19.4.1896 klempíř ve Škodovce Plotiště nad Labem 9/1944 či později 
DOBIÁŠ, Alois 4.1.1890 úředník Černovice u Brna 9/1944 či později 
DOBRÝ, Josef 19.9.1914 předák v S&B Vlašim 9/1944 či později 
DOHNAL, Antonín 12.10.1890 mistr Nymburk 9/1944 či později 
DOHNÁLEK, Eduard (JUDr.) 20.8.1910 komisař policejní správy Zlín 28.9.1944 
DOLEŽAL, Matyáš 24.2.1887 sbíječ Kyjov 9/1944 či později 
DÖRFL, Gustav 4.5.1891 šéfredaktor Praha 9/1944 či později 
DOSTAL, Bohumil 10.5.1903 ved. gumárenského podniku Zlín 28.9.1944 
DOSTÁLEK, Robert 23.11.1904 soudní sekretář Brno 9/1944 či později 
DOUŠA, Václav 29.5.1889 řezník Poděbrady 9/1944 či později 
DRAHOTA. František 17.4.1904 profesor Mladá Boleslav 9/1944 či později 
DRBOHLAV, Jan  zaměstnanec Úřadu práce   
DROBIŠ, Dominik  okr. škol. insp., člen VOS Frýdek  
DROZD, František 9.9.1904 dělník Moravská Ostrava 9/1944 či později 
DUŠEK, Václav 18.5.1905 četnický praporčík Jilemnice 28.9.1944 
DUTKA, Jan 30.12.1876 přednosta spr. kom. Holešov 9/1944 či později 
DVOŘÁK, František 2.4.1887 kancelářský úředník Praha-Vítkov 9/1944 či později 
DYMÁK, Václav  nadporučík četnictva Praha  
DYTTRICH, Karel  obchodník, řečník VOS Pardubice  
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EGERMAJER, Franz (Ing.) 25.10.1900 tech. úředník ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
EHRENHAFT, Karel 1.7.1915 úředník v S&B Vlašim 9/1944 či později 
EKERT, Jaroslav (Ph.M.) 21.9.1873 lékarník Louny 9/1944 či později 
FACKENBERG, Gustav  rolník Strážkovice 7/1944 či později 
FÁDLER, František 1.3.1896 soustružník ve Škodovce Černilov 9/1944 či později 
FAJMAN, Ladislav 25.6.1885 starosta a zemědělec Pátek 9/1944 či později 
FENCL, Karel 15.6.1895 horník Hředle 9/1944 či později 
FEYFRLÍK, Josef 7.8.1903 tech. praconík ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
FIALA, Ludvík  továrník Benešov před 16.9.1944 
FIALA, Václav (Dr.) 16.1.1896 spisovatel a redaktor Praha 9/1944 či později 
FIEDLER, Bohumil 3.5.1905 stavitel a vládní komisař Nová Ves 9/1944 či později 
FILIP, Stefan 20.12.1893 podúředník u města Moravská Ostrava 9/1944 či později 
FISLA, Ludvík 29.3.1899 fabrikant Benešov 9/1944 či později 
FIŠNAR, Slavomír  vedoucí v ČSV, dělník Brno 17.6.1944 
FOLPRECHT, Josef 16.3.1907 řidič Mladá Boleslav 9/1944 či později 
FORMAN, Rudolf 5.1.1904 obchodník s automobily Rakovník 9/1944 či později 
FOŘT, Josef 17.9.1896 vrch. kriminální rada Mladá Boleslav 9/1944 či později 
FRAJT, Antonín 29.5.1904 obvod. pověřenec VOS Praha – Střešovice 9/1944 či později 
FRANK, Hugo  zemědělec Švamberk (6/7-1944) 
FRÖHLICH, Václav 6.6.1892 kovodělník Lysá nad Labem 9/1944 či později 
FÜRST, František 5.2.1902 vrch. hosp. sekretář Jaroměř 9/1944 či později 
GAMBA, František 28.10.1909 strojní zámečník Vsetín 9/1944 či později 
GINSL, František 21.11.1900 dělník Čejetice 9/1944 či později 
GONČEV, Ivo (MUDr.) 1.1.1899 doktor Strakonice 9/1944 či později 
GRAU, Otto 15.8.1897 vrchní četnický strážmistr Velká Bystřice 9/1944 či později 
GREGOR, Karel  zemědělec Nové Město na Moravě (6/7-1944) 
GREGOR, Stanislav 3.12.1919 obch. prac. ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
GROH, Jaroslav 18.5.1902 stroj. zámečník Radiotechny Nová Paka 9/1944 či později 
GRUBER, Jan 8.12.1904 knihovník, člen VOS Písek 9/1944 či později 
GRUMLÍK, František 19.11.1891 úřední vedoucí Kroměříž 9/1944 či později 
GRUNDMANN, Josef 18.9.1886 starosta a zemědělec Lány 9/1944 či později 
HAASE, František 5.9.1894 dozor ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
HADRBOLCOVÁ, Milada 31.1.1897 závodní dělnice Rakovník 9/1944 či později 
HÁJEK, Hubert 29.9.1888 kancelářský úředník Vodňany 9/1944 či později 
HALAMA  úředník prac. úřadu Mladá Boleslav 28.9.1944 
HAMÁŠEK, Antonín  praporčík policie Brandýs nad Orlicí  
HANKE, Karel    28.9.1944 
HAŠEK, Jan 11.5.1892 nádražní dozorce Písek 9/1944 či později 
HAUSLER, Karel  technický úředník Praha – Spořilov 17.6.1944 
HÄUTLER, Oskar    28.9.1944 
HAVEL, František 23.2.1903 zástupce v S&B Vlašim 9/1944 či později 
HAVELKA, Jaroslav 28.1.1905 soudní asistent Toušeň 9/1944 či později 
HAVLÍČEK, Gottfried 8.11.1903 vrch. strážmistr policie Praha 28.9.1944 
HAVLÍK, Josef  zemědělec Malíkovice (6/7-1944) 
HAVRDA, Miloš 6.4.1889 řed. měst. úřadu, člen VOS Strakonice 9/1944 či později 
HAVRÁNEK, Karel    28.9.1944 
HEGER, Jaromír  zemědělec Sušno (6/7-1944) 
HEINISCH, Ludvík 30.1.1898 soudní sekretář Frýdek 9/1944 či později 
HEROLT, Jan Tomáš 17.5.1883 vrchní učitel v.v. Valašské Meziříčí 9/1944 či později 
HEŘMAN, Jiří 26.4.1892 akademický malíř Uherské Hradiště 28.9.1944 
HESOUN, Ladislav 12.7.1898 starosta Alšovice 9/1944 či později 
HEZKÝ, Otakar 5.6.1900 ředitel pivovaru Klášter Hradiště n. Jiz. 9/1944 či později 
HLAVÁČ, František (prof.) 10.1.1886 ředitel reál. gymnázia Tábor 9/1944 či později 
HLAVÁČ, František 27.1.1877 přádelník Mladá Boleslav 9/1944 či později 
HLAVÁČ, Vilém 13.7.1909 řidič, zachránce něm. pilota Topolany 28.9.1944 
HLAVÁČEK, Josef 16.7.1881 pekař Krásensko 9/1944 či později 
HLAVÍNOVÁ, Hedvika 29.11.1908 kancelářská úřednice Písek 9/1944 či později 
HLOUČEK, Arnošt 14.2.1898 dělník Hradec Králové 9/1944 či později 
HLUŠIČKA, Jaromír 30.6.1905 ber. úřední, člen VOS Praha – Podolí 9/1944 či později 
HNÁTEK, Josef 3.7.1904 obecní sekretář Blatnička 9/1944 či později 
HOBELANT, Josef 29.6.1903 statkář Střížovice 9/1944 či později 
HODÁNEK, Jaroslav 1.2.1912 četnic. štáb. strážmistr Dymokury 28.9.1944 
HOFMAN, Jan 2.3.1898 obch. se smíš. zbožím Písek 9/1944 či později 
HOLUBEK, Václav (Ing.) 15.10.1905 inženýr v S&B Vlašim 9/1944 či později 
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HONČAROV (MUDr.) 1.3.1891 doktor Stachy 9/1944 či později 
HONS, Josef 9.9.1911 zámeč. a výr. zbr., člen VOS Bakov nad Jizerou 9/1944 či později 
HORENSKÝ, Josef 23.10.1911 předák Havřice 28.9.1944 
HORKÝ, Vilém 6.5.1901 zemědělský pracovník Jevíčko 9/1944 či později 
HORNA, Karel (Dr.) 24.1.1898 vrchní policejní rada Kladno 9/1944 či později 
HOŘČIČKA, František 10.6.1893 kancelářský úředník Louny 9/1944 či později 
HOŠEK, Josef 6.3.1910 elektrikář v Avii Kunovice u Uh. Hradiště 9/1944 či později 
HOUSER, Karel  zemědělec Malá Rosička (6/7-1944) 
HRADSKÝ, Ludvík  filmový architekt  12.7.1944 
HRBEK, Antonín 21.7.1907 dílen. ved. v Optikotechně Přerov 9/1944 či později 
HRBEK, Jaroslav 16.6.1907 ředitel Presseklubu Praha 9/1944 či později 
HRBOTICKÝ, Otomar 7.10.1899 továrník na drát. pletiva Benešov před 16.9.1944 
HRUBÍČEK, Karl 22.2.1907 sedlák Předmostí u Přerova 9/1944 či později 
HRUBÝ, Antonín  kapitán četnictva Hradec Králové 30.11.1944 
HŘEBAČKA, František 21.1.1888 dělník Moravská Nová Ves 9/1944 či později 
HŘÍMALÝ, Otakar 20.12.1883 hudební skladatel Praha 9/1944 či později 
HŮLA, Antonín 13.6.1904 rolník Rakovník 9/1944 či později 
HYBSKÝ, Karel  okr. vedoucí VOS Pardubice před 12.10.1944 
CHALOUPKA, Jíří    28.9.1944 
CHALOUPKA, Josef 1.7.1924 pomoc. dělník ve Škodovce  Voděrady 9/1944 či později 
CHALUPA, Antonín 29.9.1907 dělník Kroměříž 9/1944 či později 
CHARVÁT, Jaroslav  zaměstnanec Úřadu práce Domažlice  
CHLÁDEK, Vojtěch 27.3.1902 četnický praporčík Rovensko pod Troskami 28.9.1944 
CHLOUPEK, Ladislav 25.8.1880 rolník Krchleby 9/1944 či později 
CHVOJKA, Josef (MUDr.) 13.10.1909 obvodní lékař Praha 9/1944 či později 
CHYBA, Karel 14.12.1893 drogista, okr. ved. VOS Kyjov 9/1944 či později 
JAKUBEK, Ondřej    28.9.1944 
JANÁČEK, Jaroslav  zemědělec Velká Bíteš 6 až 7/1944 
JANČÁK, Václav 16.10.1910 úředník v cukrovaru Seletice 9/1944 či později 
JANČAR, Emanuel 10.12.1897 úřed. Vítkovic. žel., čl. VOS Frýdek mezi 9 a 11/1944 
JANDA, Ladislav (Dr.) 26.5.1909 vrchní kriminální komisař Brno 9/1944 či později 
JANKŮ, Václav  nadpraporčík četnictva Kladno 30.11.1944 
JANUSCHKA, Karel 2.4.1884 soudní rada Mladá Boleslav 9/1944 či později 
JAROŠ, Bohumil  šéfhlasatel rozhlasu  12.7.1944 
JEDLIČKA, František 23.9.1882 hejtman, pověřenec VOS Praha – Strašnice 9 až 11/1944 
JEKL, Julius 1.2.1903 mistr ve zbrojovce Pecerady 9/1944 či později 
JENTIS, Jan 12.9.1892 podnikový správce Rakovník 9/1944 či později 
JÍLEK, Jakub 2.7.1892 dělník Rájov 7/1944 či později 
JÍRA, Ferdinand 14.11.1919 podnikový asistent Nová Paka 9/1944 či později 
JIRÁNEK, Josef 22.8.1885 šofér Pfitznera na Magistrátu Praha 28.9.1944 
JIROUCH, Alois 2.9.1899 tajemník Okr. úř., člen VOS Kladno 9/1944 či později 
JOSKA, Jaroslav 19.1.1907 odborný učitel Bílá Voda 9/1944 či později 
JUKL, Karel 10.1.1912 mistr v S&B Benešov 9/1944 či později 
JUNG, František 9.10.1917 dělník Suché Vrbné u Čes. Buď. 7/1944 či později 
JUNGA, Jan  vedoucí Úřadu práce Frenštát  
JURÁSEK, Matěj    28.9.1944 
KABELÁK, Viktor  kapitán četnictva České Budějovice 30.11.1944 
KADLEC, Alois 25.12.1910 komisař policejní správy Uherský Brod 28.9.1944 
KAHL, Jaroslav 25.7.1904 dělník Plácky 9/1944 či později 
KALUS, Ludvík 13.1.1895 gymn. profesor a starosta Kyjov 9/1944 či později 
KAŠIČKA, Jan 19.12.1898 praporčík policie Hradec Králové 30.11.1944 
KAŠPAREC, František 29.3.1898 okresní školní inspektor Uherský Brod 28.9.1944 
KAUKUŠ, Jan (JUDr.) 19.1.1915 vedoucí odd. prac. úřadu Plzeň 9/1944 či později 
KLEIN, Stanislav 31.7.1901 městský sekretář Kosmonosy 9/1944 či později 
KLIČKA, Antonín 14.6.1890 rolník a okr. představený Hraběšín 9/1944 či později 
KLOSS, Karel  zástupce předn. Úřadu práce Strakonice  
KMUNÍČEK, Jan 31.3.1888 vrch. krim. inspektor rajónu Brno 9/1944 či později 
KNOTEK, Bohumír 27.10.1895 daňový sekretář Brandýs nad Labem 9/1944 či později 
KOC, Václav 25.6.1889 obuvnický mistr Kolín 9/1944 či později 
KOCICH, Ferdinand 24.4.1907 kancelářský oficiant Uherské Hradiště 9/1944 či později 
KOCMAN, Josef  zemědělec Jedovnice 6 až 7/1944) 
KOČÍ  předs. okr. zem. a les. hosp. Mladá Boleslav 28.9.1944 
KOČÍ, Josef 3.12.1893 rolník Běsno 9/1944 či později 
KOHOUTEK, Cyril 12.6.1896 okresní školní inspektor Zlín 28.9.1944 



 145 

KÖCHER, Jindřich (JUDr.) 14.3.1894 právní rada MÚ, čl. VOS Náchod před 12.10.1944 
KOJAN, František  dělník  7/1944 či později 
KOLČAVA, Ludvík 25.8.1909 elektrotechnik Brno – Horní Heršpice 9/1944 či později 
KOLÍNEK, Bohumil (Dr.) 7.9.1906 okresní školní inspektor Moravská Ostrava 9/1944 či později 
KOLOMAZNÍK, Václav 24.9.1889 vrch. pozemk. rada Praha 9/1944 či později 
KOLOUCH, Miroslav 6.2.1921 drogista Uherský Brod 28.9.1944 
KOLPEK, Karel 10.11.1915 oblastní vedoucí Kuratoria Turnov 9/1944 či později 
KONEČNÝ, Lev 9.7.1907 tech. odborník zbrojovky Brodec 9/1944 či později 
KONÍČEK, Emil 1.6.1895 vrchní montér Mladá Boleslav 9/1944 či později 
KONOPÁČ, Alois 14.12.1899 rolník Lomnice nad Popelkou 9/1944 či později 
KONRÁD, Karel 16.7.1904 ředitel fabriky Poděbrady 9/1944 či později 
KOPECKÝ, Jan  zemědělec Vojnice (okr. Olomouc) 6 až 7/1944 
KOPECKÝ, Václav  major četnictva Plzeň 30.11.1944 
KOPEČEK, Method  gymn. profesor a člen VOS Boskovice před 13.10.1944 
KORBEL, Josef  ved. pobočky Úřadu práce Vlašim před 16.9.1944 
KOSIČKA, Ladislav 29.5.1903 odb. dělník Optikotechny Přerov 9/1944 či později 
KOSTELECKÝ, Karel 18.7.1893 vrchní mistr Mladá Boleslav 9/1944 či později 
KOSTŘ, Josef  horník Slezská Ostrava 17.6.1944 
KOŠÁK, Václav 23.7.1905 spisovatel Praha 9/1944 či později 
KOT, Josef 7.2.1900 vězeňský dozorce Písek 9/1944 či později 
KOUKOLÍK, Vít 7.10.1908 tech. praconík ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
KOUTNÍK, Karel 2.8.1913 tech. praconík ve Škodovce Kratonohy 9/1944 či později 
KOVAŘÍK, Jaroslav 14.8.1900 pracovník České Kopisty 9/1944 či později 
KOVAŘÍK, Václav 17.8.1909 četnický praporčík Sušice/Nepomuk 28.9.1944 
KOZDERKA, Josef 29.12.1898 starosta Pěnčín 9/1944 či později 
KOZEL, Jaroslav 20.3.1899 prac. plánovač Škodovky Plzeň 9/1944 či později 
KRACÍK, Jaroslav 11.4.1917 sociální ved. ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
KREJČÍ, Josef 17.2.1884 okresní pověřenec Brandýs nad Labem 9/1944 či později 
KREJČÍK, Josef 24.11.1892 slévač kovů Rakovník 9/1944 či později 
KREJZA, Josef 5.9.1895 starosta a ved. uzenář. podn. Benešov před 16.9.1944 
KRHUT, Alois 20.5.1902 kancelářský oficiál Hodonín 9/1944 či později 
KROUPA, Josef  zemědělec Předslav 6 až 7/1944 
KRUMP, Václav 5.11.1897 ředitel pojišťovny Tábor 9/1944 či později 
KRYŠTOFEK, Václav 22.5.1907 soudní adjunkt Úhelnice 9/1944 či později 
KŘEČEK, Stanislav 6.8.1909 vedoucí knihovny Zlín 28.9.1944 
KŘEMEN, Jaroslav 12.4.1908 šéfredaktor Praha 15.3.1945 
KŘEPKA, František 2.11.1887 mistr tkadlec Semily 9/1944 či později 
KŘESŤAN, Jan 9.6.1893 kancelářský oficiál Uherský Brod 28.9.1944 
KŘOVÁK, Josef 12.10.1884 finanční úředník Praha 9/1944 či později 
KUBEŠ, Jan 28.9.1891 vrch. četnic. strážmistr Kosmonosy 28.9.1944 
KUBÍN, Bohumil 14.9.1905 strojník a řidič Uherský Brod 28.9.1944 
KUBÍN, Josef 22.11.1898 vedoucí obch. oddělení Zlín 28.9.1944 
KUČERA, Josef (Dr.) 22.6.1910 ředitel ve zbrojovce Brodec 9/1944 či později 
KUDRA, Jaroslav 6.3.1897 řed. MÚ, člen VOS Horažďovice 6.10.1944 
KUNERT, Alois 16.5.1885 ostraha podniku Uherský Brod 28.9.1944 
KUNOVJÁNEK, Josef 13.4.1901 finanční rada Kyjov 9/1944 či později 
KURKA, Antonín 23.10.1906 dílenský mistr Praha 9/1944 či později 
KUS, Ludvík 15.7.1891 dělník Bartovice 9/1944 či později 
KUTHAN, Jaroslav 9.2.1893 velkostatkář Polešovice 9/1944 či později 
LAJNER, Jaroslav 8.10.1902 učitel, člen VOS Bělá  
LAMSER, Oldřich  mechanik Bučovice 17.6.1944 
LANG, Václav 12.2.1891 soud. sekret. a úředník MÚ Mladá Boleslav 28.9.1944 
LANSDORF, Václav 6.2.1894 zámečník ve Škodovce Plzeň 9/1944 či později 
LAUN, Antonín (MUDr.) 6.6.1910 sanitární komisař Louny 9/1944 či později 
LENOCH, Hynek 22.6.1902 dělník Olomouc 9/1944 či později 
LINDOVSKÝ, František 4.10.1903 vrchní soudní sekretář Drahotuše 9/1944 či později 
LIŠKA, Ladislav 27.9.1902 předák Sušice 9/1944 či později 
LORENZ, Hans 29.10.1887 vrch. policejní rada Plzeň 9/1944 či později 
LOS, Eduard 12.2.1885 náměstek starosty, člen VOS Strakonice před 18.10.1944 
LOUŠA, Antonín 2.12.1884 fabrikant Bílá Voda 9/1944 či později 
LUDIKAR, Pavel 3.3.1882 operní zpěvák a překladatel Praha 9/1944 či později 
LUDVÍK, Marcel 11.11.1888 účetní ředitel Praha-Dejvice 9/1944 či později 
MACH, František 1.6.1887 dělník Písek 9/1944 či později 
MACH, František 15.10.1920 statkář Zubčice 7/1944 či později 
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MACH, Jaroslav 11.2.1900 vrchní hajný Velké Karlovice 9/1944 či později 
MÁCHA, Otakar (Dr.) 21.11.1891 rada na Magistrátu Praha 9/1944 či později 
MAJER, Evžen 12.2.1889 velkostatkář Tažovice 9/1944 či později 
MAJTÁN, Jan 24.11.1895 zemědělec a starosta Javorník u Hodonína 9/1944 či později 
MALIČKA, Eduard 24.6.1892 obec. správce penzí Uherský Brod 28.9.1944 
MAREČEK, Jan  kraj. ved. ČSV, prac. VOS  12.7.1944 
MARKUP, Ludvík 12.5.1893 horník Všetaty 9/1944 či později 
MARKVART, Karel 6.3.1906 zemědělský pracovník Všetaty 9/1944 či později 
MAROUŠEK, Karel 21.1.1893 obchodník Louny 9/1944 či později 
MAŠTALÍŘ, Josef 1.6.1916 vrch. dozor ve zbrojovce Stříbrná Skalice 9/1944 či později 
MATĚJKA, František 2.8.1894 kancelářský úředník správy Brno 9/1944 či později 
MATĚJOVEC, Václav 17.11.1902 prokurista Sušice 9/1944 či později 
MEDEK, Svatopluk 17.2.1898 správce pily Ostravice 9/1944 či později 
MEDLÍK, Jan 29.1.1892 rolník a okr. představený Rokytná 9/1944 či později 
MEDLÍK, Josef 7.3.1910 klempíř a stroj. zámečník Rokytná 9/1944 či později 
METLIČKA, Bedřich 2.10.1891 mistr Brandýs nad Labem 9/1944 či později 
MIKOLÁŠ, Adolf 29.4.1906 vedoucí obchodu Písek 9/1944 či později 
MIKULKA, Bohuslav 24.1.1895 vedoucí lesník Velká Bystřice 9/1944 či později 
MLADĚJOVICKÝ, Josef 5.1.1898 technický dělník – Škoda Hradec Králové 9/1944 či později 
MLÁDEK, Arnošt (MUDr.) 24.10.1900 doktor Poděbrady 9/1944 či později 
MRÁZEK, Josef 9.6.1876 strojní topič Předmostí u Přerova 9/1944 či později 
NACHTMANN, Alois 8.8.1908 vedoucí obchodu Písek 9/1944 či později 
NECHVÁTAL, Jaroslav  místní vedoucí VOS Kamenice nad Lipou před 10.10.1944 
NĚMEČEK, Jan 30.10.1913 obchodník Tábor 9/1944 či později 
NEUMANN, Václav 30.11.1884 rolník Benátky 9/1944 či později 
NEVLUD, Alois 11.11.1904 podúředník Moravská Ostrava 9/1944 či později 
NOSEK, Ladislav 28.10.1913 závod. vedoucí zbrojovky Zbořený Kostelec 9/1944 či později 
NOVÁK, J,   řed. dram. odd. ČMFÚ  12.7.1944 
NOVÁK, Karel 17.1.1923 instalatér Loukov 9/1944 či později 
NOVÁK, Václav  vlád. kom., čl. VOS Želetava před 20.10.1944 
NOVOTNÝ, Josef 9.3.1888 referent sociál. péče Mladá Boleslav 9/1944 či později 
NOVOTNÝ, Václav  četnický vrch. strážmistr Křinice/Zbraslavice 30.11.1944 
NUDERA, Jaroslav 25.4.1899 policejní major Brno 9/1944 či později 
ODEHNAL, Vladimír 31.12.1896 odb. učitel a starosta Kunštát 9/1944 či později 
OHNHÄUSER. Ervín (Dr.) 31.7.1911 komisař policejní správy Čáslav 9/1944 či později 
OKROUHLÍK, František 22.12.1898 vrch. četnic. strážmistr Chánovice 28.9.1944 
OLIVA, Emanuel 18.12.1902 soustružník Kutná Hora 9/1944 či později 
OLIVERIUS, Václav (Ing.) 3.11.1895 technický ředitel zbrojovky Týnec nad Sázavou 9/1944 či později 
ONDROUŠEK, Jan 27.4.1903 horník Rosice u Brna 9/1944 či později 
OULEHLA, František 3.12.1878 zemědělec a předs. spr. kom. Tišnov 9/1944 či později 
OULEHLA, Jan 26.12.1900 soudní sekretář Hodonín 9/1944 či později 
PAKEŠ, Alois (JUDr.) 23.3.1906 zastupující ústř. ředitel Plzeň 9/1944 či později 
PALEČEK, Josef  vrch. četnic. strážmistr Čistá 30.11.1944 
PANÁČEK, Josef 4.7.1895 starosta Násedlovice 28.9.1944 
PANIC, Jaroslav 18.2.1894 ředitel Praha-Vršovice 9/1944 či později 
PANKA, Jan 4.6.1890 správce gymnázia Čes. Buď. České Budějovice 7/1944 či později 
PANSER, Vladislav 10.5.1895 zástupce Sušice 9/1944 či později 
PANUŠKA, Josef 6.9.1896 starosta Račice 9/1944 či později 
PÁRAL, Petr 1.8.1899 zemědělec a starosta Šlapanice u Brna 9/1944 či později 
PARTL, Otakar 10.5. 1895 sekční rada Praha 9/1944 či později 
PAŠEK, Jan 4.2.1892 vrch. daňový sekretář Vodňany 9/1944 či později 
PAUER, Jan 24.8.1900 rolník a vládní komisař Studenec 9/1944 či později 
PAVELEC, Josef  zemědělec Břilice 6 až 7/1944 
PAVLÍČEK, Josef 3.9.1898 lesník Lužná 9/1944 či později 
PAVLÍK, Alexander 24.2.1897 vedoucí doprav. odd. Syrovice u Brna 9/1944 či později 
PECKA, Jaroslav 9.2.1902 zedník Lužice u Hodonína 9/1944 či později 
PEČENÝ, Karel 5.3.1899 ředitel Aktuality Praha 9/1944 či později 
PELDA, Václav 11.9.1895 obecní řídící Branžež 9/1944 či později 
PERLIČKA, Eduard  zaměstnanec Úřadu práce Brno r. 1944 
PETR, Rudolf 23.3.1897 vodní mistr – Magistrát Praha 9/1944 či později 
PETRBOK, Stanislav 22.6.1909 řídící učitel, řečník VOS Ostřešany před 12.10.1944 
PETRJÁNOŠ, Stanislav 28.2.1896 soudní sekretář Brno 9/1944 či později 
PETZL, Josef    28.9.1944 
PÍCHAL, Jaroslav    28.9.1944 



 147 

PINO, Jaroslav 23.4.1908 zámečník ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
PISINGER, Emil 2.10.1900 mlynář a předs. spr. kom. Týn nad Vltavou před 18.10.1944 
PITRÁK, Jan 26.2.1905 vrch. topič na Magistrátu Praha 9/1944 či později 
PIŤHA, Josef (Dr.) 24.8.1897 primář nemocnice Tábor 9/1944 či později 
PLUSKAL, Radim 9.11.1905 pokladník spoř., člen VOS Boskovice před 13.10.1944 
PODRÁZKÝ, Karel 26.7.1884 vedoucí žel. stanice Tábor 9/1944 či později 
POLÁK, Josef 27.5.1884 tkadlec Lysice 9/1944 či později 
POŘÍSKO, Karel (Ing.) 21.5.1884 stavební rada Louny 9/1944 či později 
POŘÍZKA, Čeněk (JUDr.) 4.12.1905 policejní rada Klatovy 9/1944 či později 
PRCHAL, Bohuslav 25.2.1883 fabrikant Kolín 9/1944 či později 
PROKOP, Jan 14.5.1911 soustružník u Čes. zbroj. Strakonice 9/1944 či později 
PROSTŘEDNÍK, Rudolf 22.12.1893 kancelářský úředník Nové Město nad Metují 9/1944 či později 
PROUZA, Antonín 22.5.1901 obchodník Uherský Brod 28.9.1944 
PROUZA, Pavel 28.6.1882 dělník Patřín 9/1944 či později 
PŘIDAL, Bohumil 21.9.1890 ředitel školy Štěpánov u Olomouce 9/1944 či později 
RÁLEK, Václav 6.9.1912 předák v S&B Vlašim 9/1944 či později 
RAŠTICA, Bernard 4.3.1919 okresní pověřenec Kuratoria Zlín 28.9.1944 
REICHERT, Josef 5.3.1900 automechanik Hradec Králové 9/1944 či později 
REJSLÍK, Karel 27.1.1896 tovární dělník Solo Sušice Sušice 9/1944 či později 
REJŠEK, Jaroslav 5.11.1884 okr. pověřenec soc. pomoci Strakonice 9/1944 či později 
RIEDL, Eduard (Ing.) 25.12.1896 vedoucí odd. Hradec Králové 9/1944 či později 
RODR, Václav 18.9.1891 četnický kapitán Mladá Boleslav 28.9.1944 
ROSENBERGER, Josef 13.3.1897 dílenský správce Brandýs nad Labem 9/1944 či později 
ROTT, Tomáš 24.12.1892 zemědělský pracovník Rotschoss (?) 9/1944 či později 
RETZEL, Karel (JUDr.) 10.4.1898 advokát, okr. ved. VOS Náměšť nad Oslavou 9/1944 či později 
ROŽEK, Josef 13.3.1901 obvod. pověřenec VOS Chrlice u Brna 9/1944 či později 
RUBEK, Josef (Ing.) 4.1.1901 lesnický rada Hradec Králové 9/1944 či později 
RUNT, Vilém (Ing.) 22.5.1902 učitel, člen VOS Písek 9/1944 či později 
RŮŽIČKA, Josef (PhDr.) 15.10.1880 gymnaziální ředitel v.v. Benešov 28.9.1944 
RYBA, Vladimír 26.11.1900 šéfredaktor Praha 15.3.1945 
RYBIAŘ, Rudolf 24.2.1906 dozorce Moravská Ostrava 9/1944 či později 
RYDLO, Rudolf 2.6.1897 závodní kuchař Babí 9/1944 či později 
RYNEŠ, Jaroslav (Ing. Prof.) 14.7.1896 ředitel obchodní školy Tábor 9/1944 či později 
RYPL, Celestin  vrch. rada min. lid. osvěty  12.7.1944 
ŘEJHA, Jaroslav 25.10.1893 klempířský mistr Letňany 9/1944 či později 
ŘÍHA, František 19.9.1877 truhlář Hodonín 9/1944 či později 
ŘÍHA, Jiří (Dr.) 28.4. 1883 sekční rada Praha 9/1944 či později 
ŘÍHA, Josef 27.3.1885 policejní praporčík v.v. Louny 9/1944 či později 
SAMOHÝL, Ladislav    28.9.1944 
SAPARA, Vladimír (Ing.) 20.9.1901 vrchní hosp. komisař Litovel 9/1944 či později 
SCELAVÍK, Alois 19.9.1900 montér Moravská Ostrava 9/1944 či později 
SEIDL, Josef 20.10.1891 městský sekretář Bílá Voda 9/1944 či později 
SCHEINOST, Jan  23.2.1896 šéfredaktor Praha 9/1944 či později 
SCHOVÁNEK, Václav (Ing.) 6.11.1903 obchod. prac. Škodovky Hradec Králové 9/1944 či později 
SCHUSTER, Josef 28.7.1901 starosta a staveb. mistr Hronov 9/1944 či později 
SCHUSTER, Karel (JUDr,) 29.5.1906 okresní soudce Brandýs nad Labem 9/1944 či později 
SCHWARZ, Havel    28.9.1944 
SKÁCEL, Josef 23.3.1885 řezník Rataje 9/1944 či později 
SKAREK, Emil 10.9.1913 učňovský mistr Mladá Boleslav 9/1944 či později 
SKLENÁŘ, Vladimír 3.8.1901 dělník Křenov u Svitav 9/1944 či později 
SKŘIVAN, Vojtěch 21.6.1898 zámečník u Čes. zbroj. Strakonice 9/1944 či později 
SLADKÝ, Engelbert 28.3.1913 kancelářský pomocník Vlčice, okr. Plzeň  
SLÁMA, Gustav 19.10.1899 truhlář, člen VOS Debř 9/1944 či později 
SLÁMA, Josef 21.4.1901 soudní sekretář Kyjov 9/1944 či později 
SLANEC  dělník Řípec 28.9.1944 
SLANEC, František 31.12.1907 dělník Čim 7/1944 či později 
SLAVÍK, Gustav  zámečník Bolevec 17.6.1944 
SMRČEK, Zdeněk  poručík četnictva Praha  
SOKOL, František 7.12.1905 statkář Tichá u Nov. Jičína 9/1944 či později 
SOLPERA, Jan  vedoucí Úřadu práce Třeboň  
SOMMER, Albert 1.4.1891 vrchní policejní strážmistr Brno 9/1944 či později 
SOUČEK, Josef 12.7.1903 ředitel měst. úřadu Poděbrady 9/1944 či později 
SOUKUP, Jan 28.4.1903 zástupce Poděbrady 9/1944 či později 
SOUSTRUŽNÍK, Josef 14.7.1888 kancelářský úředník Praha 9/1944 či později 
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SPÄTH, Jaroslav 23.8.1895 komerční rada Brandýs nad Labem 9/1944 či později 
SPĚVÁČEK, Václav 13.12.1886 starosta Mirošov 9/1944 či později 
STANCL, František 1.4.1901 podúředník Brno 9/1944 či později 
STANĚK, Stanislav 3.6.1911 mistr v S&B Zdislavice 9/1944 či později 
STEJSKAL, Cyril 3.4.1909 obchodník Olešnice 9/1944 či později 
STRAKA, Antonín (Dr.) 18.4.1912 inženýr v S&B Vlašim 9/1944 či později 
SUCHÁNEK, Ludvík 11.5.1912 úředník Třebíč 9/1944 či později 
SUCHÝ, Ladislav 26.6.1891 ředitel textil. závodu Mnichovo Hradiště 9/1944 či později 
SUKAČ, Jan (Dr.) 10.3.1907 předseda správní komise Bechyně 9/1944 či později 
SÜSSER, Jaroslav 16.3.1907 předseda správní komise Soběslav 9/1944 či později 
SVITÁK, Jan  režisér, řed. Č.F. Ústředí  12.7.1944 
SVOBODA, František 19.5.1878 kontrolor v.v., spr. komisař Rovensko pod Troskami 9/1944 či později 
SVOBODA, Karel 4.11.1884 zemědělský pracovník Ryšín 9/1944 či později 
SVOBODA, Vladimír 2.1.1901 okresní inspektor Valašské Meziříčí 9/1944 či později 
SYNEK, Evžen 5.1.1920 obchodní pracovník Čakovice 9/1944 či později 
SYROVÁTKA, Josef 9.12.1890 obecní představený Čáslavky 9/1944 či později 
ŠENKÝŘ. Vladimír 29.3.1911 finanční dozor Blatec u Olomouce 9/1944 či později 
ŠEVČÍK, Ferdinand 18.7.1914 tech. pracovník ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
ŠEVČÍK, František  vedoucí Úřadu práce Slaný r. 1945 
ŠEVČÍK, Rudolf 14.8.1885 šachtový mistr Tlučná 9/1944 či později 
ŠÍDLO, Antonín    28.9.1944 
ŠIMČÍK, Alois    28.9.1944 
ŠIMČÍK, Martin 6.11.1895 hudebník Hluk 9/1944 či později 
ŠIMŠA, Karel 31.5.1904 daňový sekretář Písek 9/1944 či později 
ŠINČÍK, Štěpán 3.9.1902 automechanik Poličná 9/1944 či později 
ŠIRŮČEK, Josef 8.3.1905 ostraha ve zbrojovce Týnec nad Sázavou 9/1944 či později 
ŠIŠÁK, Jan    28.9.1944 
ŠKRÁBAL, Josef (JUDr.) 6.2.1903 vrchní policejní komisař Frýdek 9/1944 či později 
ŠLÉGL, Čeněk 30.9.1899 herec Praha 12.7.1944 
ŠLECHTA, Bedřich (Ing.) 13.8.1888 předseda správní komise Lomnice nad Popelkou 9/1944 či později 
ŠMRHA, Stanislav    28.9.1944 
ŠOBR, František 19.12.1907 tkadlec Katovice 9/1944 či později 
ŠOLÍN, Vladimír (JUDr.)  štáb. kapitán četnictva Praha  
ŠOUKAL, František 23.3.1903 rolník, člen VOS Oslavice před 13.10.1944 
ŠPALEK, František 23.11.1899 soudní kontrolor, člen VOS Skuteč 9/1944 či později 
ŠPALLE, Karel 11.1.1912 obchodník Tábor 9/1944 či později 
ŠPRINGL, Jan 24.6.1906 svářeč Kolín 9/1944 či později 
ŠRÁMEK, Josef (MUDr.) 31.3.1904 rentgenolog Olomouc 9/1944 či později 
ŠRÁMEK, Václav 3.8.1896 starosta nečitelné 9/1944 či později 
ŠTANDERA, Josef 2.5.1896 slévačský dělník Roudnice 9/1944 či později 
ŠTEFEL, Zdeněk 31.8.1905 podnik. ved. tiskárny Benešov před 16.9.1944 
ŠTECHA, Karel 22.5.1902 mistr Mladá Boleslav 9/1944 či později 
ŠTEMPEL  ředitel Nymburk 28.9.1944 
ŠŤASTNÝ, František (MUDr.) 13.8.1904 vrchní zdrav. komisař Přerov 9/1944 či později 
ŠULC, František 9.12.1879 výrobce cementu Choteč 9/1944 či později 
ŠULISTA, Václav 2.9.1900 obchodník České Budějovice 7/1944 či později 
ŠUSTA, Josef (Prof.) 18.2.1874 prez. Akademie věd a umění Praha 7/1944 či později 
ŠVÁB, Josef 10.1.1913 politický referent Praha – Nusle 9/1944 či později 
ŠVÁCHA, František 5.11.1898 zastupující ved. pošty Strakonice 9/1944 či později 
TAUTERMANN, Jan (Dr.)  rada okr. polit. správy Třeboň 7/1944 či později 
TICHÝ, Josef 17.11.1902 strojní zámečník Solo Sušice Sušice 9/1944 či později 
TIKAL, Josef (Ing.) 11.3.1904 inženýr v S&B Vlašim 9/1944 či později 
TLUSTÝ, Andrej 15.9.1915 úředník prac. Úřadu Rokycany 9/1944 či později 
TOMAN, František 2.8.1896 vrchní četnický strážmistr Horní Branná 28.9.1944 
TOMAŠ, Jaroslav 27.9.1893 přádelník Babí 9/1944 či později 
TOPINKA, Josef 31.12.1905 řezník Křivoklát 9/1944 či později 
TOŠNER, Václav 21.9.1878 starosta Ledčice 9/1944 či později 
TURNOVSKÝ, Alois 25.3.1889 nádražní hostinský Zdice 9/1944 či později 
TŮMA, František 5.4.1922 strojní konstruktér Jičín  9/1944 či později 
TUREK, Václav 5.12.1886 starosta Dobrovice 9/1944 či později 
TVRDOŇ, František 26.3.1913 učitel Olomouc 9/1944 či později 
TÝR, Václav 11.5.1901 školní inspektor Plzeň 9/1944 či později 
ULBRYCH, Martin 20.6.1892 zemědělec a starosta Radostice u Brna 9/1944 či později 
ULIČNÝ, František 7.12.1898 ředitel školy Polešovice 9/1944 či později 
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UXA, Oldřich 30.11.1911 tech. praconík ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
UPRKA, Janko 17.5.1900 ved. Národopisné Moravy Hroznová Lhota 28.9.1944 
UZLÍK, Josef 21.12.1909 slévač Kamenný Újezd 9/1944 či později 
VACEK, Jan 22.3.1883 starosta a řezník Police nad Metují 9/1944 či později 
VÁCLAVÍK, Jan  zástupce řed. zbrojovky   
VADLEJCH, Václav (Dr.) 4.2.1906 policejní komisař Kralovice 9/1944 či později 
VAJDA, Josef 2.2.1906 sedlák Tovéř 9/1944 či později 
VANĚK, Ladislav 6.10.1910 truhlář Městec Králové 28.9.1944 
VANĚK, Vladislav 13.6.1899 hospodářský sekretář Čáslav 9/1944 či později 
VAŠEK, Josef 15.3.1899 vedoucí doprav. služby Brno 9/1944 či později 
VAVÁK, Jaroslav (Ing.) 28.4.1888 vrchní správce Kopidlno 9/1944 či později 
VEČERKA, Josef 12.3.1897 strojní zámečník Tečovice 28.9.1944 
VESELÝ, Václav 1.11.1908 hasič ve Škodovce nečitelné 9/1944 či později 
VEVERKA, Jan 29.3.1899 prokurista. vlád. komisař Davle 9/1944 či později 
VĚTVIČKA, Miloš 24.11.1922 úředník Bakov nad Jizerou 9/1944 či později 
VINAŘ, Jan 7.2.1894 zemědělec a starosta Bystrc 9/1944 či později 
VLACH, Antonín 4.10.1905 daňový úředník, člen VOS Praha – Vršovice před 15.11.1944 
VLACH, Josef  zaměstnanec Úřadu práce   
VLÁŠEK, Jaromír 5.4.1884 úředník na Magistrátu Praha 9/1944 či později 
VODSEĎÁLEK, Karel 7.12.1899 fabrikant Libštát 9/1944 či později 
VOJKŮVKA, Vojtěch 22.4.1902 dělník Bystřice pod Hostýnem 9/1944 či později 
VOJTA, Jan 26.12.1887 obchodník Strakonice 9/1944 či později 
VOLESKÝ, Jan 16.5.1900 vrchní mistr v textilce Náchod 9/1944 či později 
VOSTRÝ, Antonín 10.6.1904 majitel galanterie, člen VOS Písek před 14.10.1944 
VRÁBÍK, Josef 2.2.1886 obecní představený Panská Ves 9/1944 či později 
VRÁŽEL, Jan 16.1.1901 elektrotechnik Moravská Ostrava 9/1944 či později 
VRBA, Karel 3.5.1898 vrchní okres. krim. inspektor Brno 9/1944 či později 
VYSKOČIL, Josef 20.3.1889 brusič kovů Rakovník 9/1944 či později 
WEINGRUBER, František 29.4.1913 předák Nová Paka 9/1944 či později 
WEISHÄUPL, Ludvík 24.8.1887 dílen. mistr Škodovky Plzeň 9/1944 či později 
WEISS, Bohumil 26.3.1913 soudní sekretář Hradec Králové 9/1944 či později 
WESSELÝ, František (Dr.) 20.10.1882 velkostatkář Štěchovice 9/1944 či později 
WIERER, Rudolf (univ.prof. Dr.) 17.3.1907 pověřenec VOS Brno 9/1944 či později 
WIMMER, Václav 28.4.1886 řezník České Budějovice 7/1944 či později 
WURM, Karel (Ing.) 30.11.1885 stavební rada Poděbrady 9/1944 či později 
ZADROBÍLEK, Václav 14.8.1884 cizelér ve Škodovce Těchlovice 9/1944 či později 
ZACH, Eduard (MVDr.) 23.2.1902 vrch. veterin. komisař Kladno 9/1944 či později 
ZAJÍC, Jaroslav    28.9.1944 
ZAVŘEL, Jan (Ing.) 14.5.1901 technický úředník Kroměříž 9/1944 či později 
ZAVŘEL, Jiří  šéfredaktor  12.7.1944 
ZBOŘÍLEK, Josef 20.4.1904 ředitel Zlín 28.9.1944 
ZEDNÍČEK, Stanislav  zemědělec Vysoké Mýto 6 až 7/1944 
ZEMAN, Josef 11.7.1905 okr. škol. insp., člen VOS Semily před 14.10.1944 
ZMEŠKAL, František 24.4.1905 starosta Nahošovice 9/1944 či později 
ZÍTA, Josef 27.2.1911 zámečník Horní Lhota 9/1944 či později 
ZOUBEK, Josef 23.11.1910 montér Zlín 28.9.1944 
ŽITNÝ, Jindřich 15.8.1894 kontrolor ve Škodovce Hradec Králové 9/1944 či později 
ŽIŽKA, Josef 3.12.1899 vrchní četnický strážmistr Turnov/Nový Bydžov 28.9.1944 
66 členů Kuratoria    20.10.1944 

 
Vyznamenaní s nezjištěným stupněm 

 
CRHA, Václav 27.5.1901 šéfredaktor Praha 7/1944 či později 
HORÁK    17.6.1944 
KREJČÍ, Tomáš (Dr.)  předs. Nár. souručenství  28.9.1944 
KUTA, Antonín  strážmistr policie Mnichovice 28.9.1944 
MAKOVIČKA, Rudolf  člen VOS a řídící učitel Horní Ves 9.10.1944 
MĚSÍČEK, Josef (Dr.)  prez. kraj. soudu, člen VOS Písek před 14.10.1944 
MUŠKA, František   Přelouč 27.4.1905 
NOVÁK, Ladislav  redaktor  28.9.1944 
SEIBOTH    17.6.1944 
SPUDIL (Ing.)   Čáslav 28.9.1944 
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Příloha č. 2: Celé znění elaborátu, který byl v létě 1943 vypracován pro K. H. Franka. Zabývá 

se řešením dekoračních dilemat Protektorátu a popisuje výchozí pozice okupační správy 

nedlouho před tím, než bylo rozhodnuto o založení Čestného štítu: 

 

Hlavní oddělení I       Praha, 4. června 1943 
Předloha pro Gruppenführera [K. H. Franka] 

 
Věc: Udělování řádů a čestných vyznamenání protektorátním příslušníkům. 

Příloha: 1  

 

I. Podle v opise předloženého nařízení říšského ministra hospodářství z 18. 5. 43 bude 

nově zahraničním dělníkům z národů svázaných a spřátelených s Německou říší udílena za 

obzvláště vynikající výkony během nasazení ve zbrojním průmyslu „Německá záslužná 

medaile“ (tj. medaile vytvořená k „Záslužnému řádu německého orla“ z r. 1937, který je určen 

pro cizince). Němečtí státní příslušníci dostávají za srovnatelné výkony Válečný záslužný kříž, 

resp. Medaili Válečného záslužného kříže. Poté, co se doposud vytvořila politická potřeba 

vyznamenávání protektorátních příslušníků za obzvláštní výkony ve válečném hospodářství, jeví 

se nyní neúnosné, aby zůstalo odměňování zahraničních pracovních sil oproti německým 

státním příslušníkům nezohledňováno. 

a) Jelikož nejsou protektorátní příslušníci cizinci a my nemáme právní, vně, ani 

vnitropolitický zájem na tom, abychom je cizincům na roveň kladli, nepřichází u nich [udílení] 

Německé záslužné medaile v úvahu. Taktéž u protektorátních příslušníků odpadá [možnost] 

udílení vyznamenání založeného mezitím pro příslušníky východních národů. 

b) Protektorátní příslušníci jsou ‚vnitrozemští obyvatelé zvláštního typu‘. Měli by být 

vyznamenáváni za nasazení, které odvádějí na straně německých lidí pro německé cíle. Proto 

se nabízí myšlenka, aby jim byla poskytována německá vyznamenání. Není právních pochyb, že 

německá státní příslušnost není podmínkou jejich udělování. Vnitropoliticky by plné 

zrovnoprávnění s Němci u Čechů vyvolalo bezesporu kladný účinek. Zahraničně politicky by 

tím vznikla příležitost k tomu, aby bylo nasazení Čechů pro říšské cíle obzvláště vystaveno [na 

odiv]. Nevhodný účinek by udílení Válečného záslužného kříže [Čechům] mělo určitě na Němce 

tohoto prostoru, kteří by v tom viděli další krok k jejich zrovnoprávnění, přičemž by se nedalo 

zabránit tomu, aby pak v jednotlivých případech vedle sebe žili a pracovali Češi 

s vyznamenáním a Němci bez něho. Jistá pojistka by pro to mohla být zasazena tak, že by bylo 

protektorátním příslušníkům omezeno vyznamenání pouze na Medaili Válečného záslužného 
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kříže a ve výjimečných případech nanejvýše na Válečný záslužný kříž 2. tř. bez mečů. Výběr 

vyznamenaných by musel být proveden obzvláště pečlivě, jejich počet by musel být nepatrný. 

c) Ukáže-li se s ohledem na nastíněné úvahy, že je udílení existujících německých 

vyznamenání neúnosné, je konečně opět nutné uvažovat o zřízení vlastního řádu. 

1) Autonomní, státním prezidentem udílený řád nepřichází v úvahu. Sice by se v tom 

případě nabízela obzvláštní možnost zdůraznit autonomii prostoru a vystavit skrze zřízení 

a udílení vyznamenání za zásluhy o zbrojení a domácí frontu ze strany protektorátní vlády, 

resp. státního prezidenta, jejich spontánní zapojení do boje Velkoněmecké říše. Přesto by šlo 

znovunabytí pravomocí k udílení řádů příliš daleko proto, že se jedná o jedno z bytostně 

výsostných práv suverénního státu.  

2) Zvláštní vyznamenání Říše by muselo být zřízeno a stanoveno Vůdcem na základě 

nového německého řádového práva. Návrhy a udílení by mohly být svěřeny říšskému 

protektorovi. Právně a prakticky je tato cesta veskrze průchozí. Úkolem by bylo vyjednat  

[v této věci] se státním ministrem a šéfem prezidiální kanceláře co nejstřízlivější svébytnost 

říšského protektora. 

 Založení zvláštního vyznamenání by bylo vněpoliticky příznivé proto, že by se nasazení 

českého národa zviditelnilo ještě pevněji a výrazněji, než kdyby se protektorátním příslušníkům 

udílely Válečné záslužné kříže. Za dost by se učinilo i pocitům a pochybnostem Němců tohoto 

prostoru – ačkoliv jistý odpor vzbudí každé vyznamenání Čechů. Citelná výhoda by byla také 

v tom, že by zvláštní vyznamenání nebylo omezeno na výše psané nařízení [říšského ministra 

hospodářství], nýbrž by mohlo být vydáváno všeobecně a také většímu počtu za každý druh 

zvláštního výkonu a zvláštního zasazení se pro Říši také v kulturních a vědeckých oblastech. 

 Závažné pochybnosti hovořící proti zřízení zvláštního řádů vidím v tom, že by 

představoval uznání národní zvláštnosti Čechů (autonomie národa / autonomie prostoru) 

a poukázal by na politicky nežádoucí dělící linii mezi nasazením protektorátních a říšských 

příslušníků pro ten samý cíl: dosažení vítězství, navíc v tom samém prostoru. Myšlenka na 

zřízení řádu pro protektorátní příslušníky ‚Čech a Moravy‘ musí být pro zažehnání těchto 

nedostatků vyloučena už proto, že by si takovýto ‚teritoriální řád‘ protiřečil jak se základy 

německého řádového práva, tak s jednotou Říše, a proto určitě nebude prosaditelný. Německý 

dělník tohoto prostoru by ani nepochopil, proč by měl obdržet jiné vyznamenání než jeho 

kamarád v Porúří.  

II. Druhý důvod, který nastoluje otázku vyznamenání pro protektorátní příslušníky, spočívá 

v aktivním nasazení Čechů během leteckých útoků. Právně a politicky je zde odpovídající 

situace. Z existujících říšských řádů přichází v první řadě v úvahu ‚Čestný odznak Protiletecké 
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obrany‘. Jeho udělení není omezeno jen na německé státní příslušníky. Čestný odznak 

Protiletecké obrany byl už v praxi v jednotlivých případech udělen cizincům, kteří se během 

leteckých útoků osvědčili. Mantinely, které se týkají zásluh o německou Protileteckou obranu, 

byly dalece rozšířeny tak, že v Amsterdamu obdrželi Čestný odznak Protiletecké obrany např. 

holandští policisté.  

 Němcům je při obzvláštním nasazení udílen Válečný záslužný kříž, v závislosti na 

okolnostech s meči nebo bez nich, a při zranění Odznak za zranění. Posledně jmenované 

[vyznamenání] nepřichází v případě Čechů v úvahu do té doby, dokud budou vyloučeni 

z vojenské služby. 

III. Při uvážení všech hledisek doporučuji, aby bylo pro udílení větších měřítek navrženo 

zvláštní vyznamenání, zároveň však určené pro výjimečné případy, mimořádné, viditelné 

výkony, vymykající se vlastnímu životu, [doporučuji] otevřít otázku výjimečného udělování již 

existujících říšských vyznamenání a zejména vyřešit tu týkající se řádu [Válečného záslužného 

kříže] s meči. 

 Žádám o příkaz ke zpracování návrhů právní a správní realizace, kterou by tato 

předloha vyžadovala k rozhodnutí. 
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Příloha č. 3: Celé znění přílohy k dennímu hlášení Sicherheitsdienstu ze 17. října 1944, které 

kompiluje nejzajímavější a nejvýstižnější postřehy z doby kol. 28. září 1944, kdy se odehrálo 

celoprotektorátní udílení Čestného štítu na všech úrovních správy: 

Tajné! 

Příloha k dennímu hlášení SD č. 89/44 

(Přísně důvěrné, pouze pro služební účely SD) 

Věc: Udělování dalších Čestných štítů se svatováclavskou orlicí k 28. září 1944. 

 

Jak již bylo v denním hlášení z 26. 9. 44 předestřeno, přineslo udílení Čestného štítu na den sv. 

Václava 28. 9. t. r. převážně negativní stanoviska. Protiněmecky smýšlející Češi se nechali 

slyšet, že takováto ‚blamáž proříšských živlů’ nemohla přijít ve vhodnější okamžik; nyní se 

právě ještě včas zjistí, kdo s Němci držel a vykonával ‚věrné služby Říši a Vůdci‘. Z velkého 

počtu k tomu předložených hlášení jsou následující obzvláště typická: 

- Jeden Čechy v Roudnici řekl: ‚To se jim děje naprosto správně; teď jsou poznamenáni 

jako prašiví psi.‘ 

- Ve Strakonicích se vyjádřil jeden příslušník středního stavu, že ‚to, že budou poté 

u Gestapa dobře zapsáni, nemá velký význam; u GPU budou zapsáni o to hůře‘, na což 

jiný Čech odpověděl: ‘Jízdenku na Sibiř s tím mají každopádně v kapse.‘  

- Vyjádření obchodního zaměstnance z Mor. Ostravy: ‚Takovou věc bych vůbec 

nepřijímal, zvláště měl-li bych kvůli tomu být pronásledován. To by byla moje jistá smrt, 

až přijdou bolševici.‘ 

- Řemeslník z Pelhřimova: ‚Já bych tedy svatováclavský štít nechtěl, ani kdyby mi k tomu 

dávali 5000 Korun měsíčně. Nestojím o to, aby se na mě ukazovalo prstem a mluvilo se 

o mě jako o zrádci.‘ 

- Soukromník z okresu Budějovice: ‚Ta medaile je záloha na provaz. Ministr Hrubý byl 

tak protřelý, že na její udělení doporučil své největší nepřátele, aby se jich 

s přicházejícími změnami zbavil.‘ 

Také čeští aktivisté, kteří se, jako např. v Praze, dozvěděli, že je toto vyznamenání připravováno 

pro 4000 protektorátních příslušníků ze všech vrstev pracujících, vyslovili při představě 

sestavování okruhů osob předpokládaných pro zisk vyznamenání mnohokrát názor, že by bylo 

‚v tomto okamžiku nanejvýše nepříjemné být veřejně představen jako přítel Němců‘ V těchto 

kruzích si každý starostlivě kladl otázku, zda osobně není pro udělení Čestného štítu taky 

navržen a panovala všeobecná shoda na tom, že by se takto vyznamenaní nejen museli 
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v poválečné době strachovat o život, ale mohli očekávat otevřenou nevraživost již v současnosti 

od ostatních příslušníků národa. Z těchto obav pramenily různé snahy s poklonami poukazovat 

na to, že si nejsou žádných ‚zvláštních zásluh‘, kterými by si takové vyznamenání zasloužili, 

vědomi. 

- Takto se vyjádřil Ing. Spudil z Čáslavi, když se od svých nadřízených dozvěděl o svém 

vyznamenání: ‚Jak k tomu přijdu, že jsem byl vyznamenán zrovna já? Jenom jsem 

pracoval, a to přeci není důvod k tomu, aby mi bylo uděleno takové vyznamenání.‘ 

- V Táboře se vyjádřil jeden ze zaměstnanců firmy Brodetz: ‚Přeci jsem si nezasloužil 

více než ostatní, proč mám teď dostat nějaké vyznamenání?‘ 

- Strojmistr firmy Radiotechna z Nové Paky vysvětlil svému řídícímu po mnohých 

výhradách nakonec zcela otevřeně: ‚Pane řídící, vy neznáte mínění našich lidí. Neměl 

bych už jedinou minutu klidu.‘ 

- Na Moravě byl Čestný štít v této souvislosti různě označován za ‚černého Petra‘ 

= ‚nikdo jej nechce‘. 

Pozvánky k oslavám udílení vyznamenání takovéto obavy různým způsobem ještě zvýšily. 

- Proto byly např. v Pardubicích účastníkům pozvánky na radnici doručovány přes 

obecní policii bez bližšího odůvodnění, kvůli čemuž panovaly v jejich okruhu velké 

dohady a ‚předtuchy toho nejhoršího‘. 

- Také v JLB Plzeň, kde se udílení odehrávala v době mezi 30. 9. až 7. 10. 1944, se 

nevědělo předem nic o důvodu ‚Pozvání‘, především proto, že se s udílením po 28. 9. již 

nepočítalo. 

- Zvláštní případ velmi nevhodného druhu byl zaznamenán v Soběslavi: Zde byl 

četnictvem telegraficky vyrozuměn dělník Slanec ze závodu na impregnaci dřeva Rütger 

A.G., bytem v Řipci, okr. Třeboň, aby se dostavil do místnosti 69 na okresní úřad 

v Budějovicích. Jak Slancova žena s pláčem a zoufalstvím vysvětlila závodnímu řediteli 

jejího muže, jel její muž do Budějovic s přesvědčením, že svou rodinu už nikdy neuvidí, 

neboť ‚v místnosti 69 úřadovalo Gestapo‘. 

Oslavy jako takové, které se konaly od 28. 9. do 9. 10. 1944 pod záštitou oberlandrátů, vyvolaly 

poté přeci jenom u většiny účastníků dobrý dojem. Místy bylo bráno jako politováníhodné, že 

byly u toho držené projevy překládány do češtiny jen velmi zřídka a ledabyle (Hradec Králové, 

Pardubice) nebo monotónně (Benešov, Vlašim, Týnec). Ukázalo se, že slavnostní forma aktu 

vyznamenávání zanechala zejména u dělníků silný a trvalý dojem. Na různé dotazy svých kolegů 

v práci vysvětlovali, že byli skrze své pohnutí schopni poděkovat jen několika slovy.  
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- Jeden zaměstnanec tabákové fabriky v Sedlci, okr. Kutná Hora, se vyjádřil: ‚Slavnost 

byla úžasná; na tento den nezapomenu celý život!‘ 

- Jeden redaktor z Tábora: ‚Událost byla dobrá. Němci umí takovéto věci organizovat.‘ 

Ze zaznamenaných pozitivních hlasů, které byly doprovázeny potěšením a hrdostí a byly 

vnímány jako popud k další práci, se zdají být zejména následující hodné pozornosti: 

- Jeden z vyznamenaných z Pardubic: ‚Tímto se nám dostalo veliké cti, kterou si vlastně 

ani nezasloužíme. Odteď nebudu pracovat o sto, ani o dvě stě, nýbrž o tři sta procent 

více než dosud.‘ 

- Jiný se vyjádřil: ‚Teď mě teprve práce baví, protože vidím, že budí pozornost a nebude 

zapomenuta.‘ 

- Další hlas z Pardubic: ‚Nečekal jsem, že budu vyznamenán. Je to pro mě popud, abych 

takhle pracoval i nadále.‘ 

- Býv. vojenský lékař z rakouské armády, Dr. Šrámek, vyznamenaný v Olomouci, se 

vyjádřil: ‚Otevřeně řečeno – ne zcela si toto pěkné vyznamenání zasloužím, protože toho 

nemohu kvůli svému věku pro Vůdce a Říši mnoho udělat. Je ale vidět, že jsou Němci 

o každém jedinci dobře informováni, a to už pro mě mnoho znamená.‘ 

- Lenoch, zástupce okresního vedoucího VOS v Olomouci, se vyjádřil: ‚Považuji za 

velkou čest, být prvním pracujícím v Olomouci, kterému bylo toto vysoké uznání 

přiděleno.‘ 

- Úředník z Pelhřimova: ‚Působí to skoro neuvěřitelně, že berou Němci, i přes pro ně tak 

těžkou situaci, každou práci tak smrtelně váženě, nevzrušují se, nepanikaří 

a nenadávají, nýbrž mají ještě čas na pořádání takovýchto oslav. Pochybuji, že by se 

bolševici a Angloameričané zachovali v obdobné situaci takhle velkoryse.‘ 

- Ředitel gymnázia z Tábora řekl: ‚Jsem hrdý na to, že jsem prvním ředitelem 

z ministerstva školství, který toto vyznamenání obdržel. Vím, že jsem byl navržen svým 

nadřízeným rezortem. Štíty dostávají jenom ti nejlepší, Němci s nimi velmi šetří.‘ 

- Profesor v Benešově: ‚Je pro mě zadostiučiněním, že je můj postoj vůči Říši Němci 

přijímán takovýmto způsobem, a ještě ke všemu v takto symbolické formě!‘ 

Všude bylo dobře přijímáno, že bylo skoro ke každé udílecí slavnosti připojeno společné jídlo 

a nenucené posezení – jak popisuje většina hlášení ze všech částí Čech a Moravy. I ti účastníci, 

kteří nejprve jevili tíseň a jen malé nadšení, se nakonec ukázali být přístupnými a nenuceně se 

bavili s přítomnými vedoucími německými osobnostmi, jejichž ‚přátelské počínání‘ bylo s díkem 

přijímáno. 
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Jako zvláště potěšeni se ukázali být dělníci ze závodu Fanto v Pardubicích, kteří obdrželi 

Čestné štíty na základě jejich rozhodného nasazení během leteckého útoku 24. 8. 44. Referovali 

na oberlandrát a okresnímu vedoucímu o jednotlivostech bombardování a až zaníceně zas 

a znovu zdůrazňovali svou radost z vysokého vyznamenání, které jim bylo z německé strany 

uděleno, zatímco z českého vedení závodu se žádné pocty ještě nedočkali. Okresnímu 

vedoucímu bylo s opakovaně a částečně i s dojetím a slzami vysvětlováno, že ‚pro něho a takové 

Němce jsou v nouzi připraveni nasadit život‘. 

Umělecká podoba a dobré provedení Čestného štítu, stejně jako darovacího dekretu, nalezly 

všeobecný ohlas. Okrajově bylo přesto kritizováno, že je [darovací dekret] veden pouze 

v němčině, takže nebyl text částí vyznamenaných vůbec pochopen. Loajální Češi se vyjádřili, že 

by byli vyznamenaní německo-českou listinou o mnoho lépe osloveni bez toho, aby se německá 

strana přitom něčeho dopustila. 

Vně okruhu účastníků reagovalo přesto české obyvatelstvo, obecně také na udílení Čestného 

štítu, převážně negativně. Založení Svatováclavského štítu státním ministrem je nyní, stejně jako 

předtím, často hodnoceno jako snaha Němců ‚násilně přetáhnout některé Čechy na svoji 

stranu‘. Tyto ‚oběti‘ jsou litovány, protože budou nyní muset chtě nechtě jít s Němci a aktivně 

pracovat v tom smyslu, že se jich případná porážka Říše bude bezprostředně týkat.  

- Takto se vyjádřil vyšší úředník ve Vlašimi: ‚To je strašné, co těmhle lidem udělali. Teď, 

na konci války, tahle vyznamenání určitě nikdo nosit nebude.‘ 

- Úředník z okresního úřadu v Nymburku odvětil Češce, která mu řekla, že je její manžel 

kvůli udělení Čestného štítu už celé dny zmatený a zoufalý: ‚Nic si z toho nedělejte, i na 

našem úřadě se nacházejí čtyři trpící kolegové.‘ 

Pod dojmem těchto nyní na ně útočících soustrastných vyjádření jejich spoluobčanů vyvstávají 

nakonec také u mnohých vyznamenaných, kteří se během udílení k věci stavěli ještě veskrze 

pozitivně a domů odešli hrdí a potěšení oslavou, tísnivé pocity. Z potřeby ospravedlnění uvádějí 

nyní na svou omluvu, že za to vlastně ‚vůbec nemohou‘ a vyznamenání si buď vůbec nezasluhují, 

nebo je obdrželi jen za plnění svých pracovních povinností.  

- Takto se vyjádřil přednosta stanice z Tábora: ‚Možná jsem to vyznamenání obdržel za 

hladký provoz přes Tábor mířících vojenských transportů.‘ 

- Jeden kovářský mistr: ‚Byl jsem velmi překvapen, že jsem vyznamenání obdržel. 

Nezasloužil jsem si je. Vím jenom to, že dobře pracuji.‘ 

- Fabrikant z Benešova: ‚Možná jsem řád obdržel za to, že jsem své dodávky pro 

Wehrmacht vždy přesně vyplnil.‘ 
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- Předseda mladoboleslavského okresního sboru pro zemědělské a lesnické hospodaření, 

Kočí, se vyjádřil být udělením Čestného štítu zcela zaskočen, protože si nevzpomínal, že 

by udělal něco, za co by si vyznamenání zasluhoval.  

- Ředitel Štempel z Nymburku se vyjádřil ke známému: ‚Řád jsem neobdržel ani za 

zvláštní zásluhy, ale jen proto, že své zaměstnání vykonávám už 25 let.‘ Jako odpověď 

dostal: ‚Ach tak, pane řediteli, takže státní ministr K. H. Frank založil tento řád pro 

vykonané služby z doby republiky; to jsem doposud vůbec netušil!‘ 

- Řídící učitel Makovička z Horní Vsi u Horní Cerekve, okr. Pelhřimov: ‚Opravdu vůbec 

netuším, za co jsem Čestný štít dostal. Jednou navštívil mou školu vládní rada. Všechno 

se mu tenkrát líbilo; snad jsem byl vyznamenán z toho důvodu.‘ 

Aby nedali svým spoluobčanům jak důvod k lítosti, tak ke škodolibým projevům, vyhýbají se 

většinou vyznamenaní úmyslně tomu, aby vyznamenání zmiňovali nebo je nosili, zejména když 

není ani jasné, zda má být řád nošen denně nebo pouze při význačných příležitostech.  

- Školní inspektor a okresní vedoucí VOS Plzeň-město se snažil vyznamenání zamlčet 

i před svými nejbližšími spolupracovníky a na související otázku místního pověřence 

VOS v Plzni odvětil, že ‚je to přeci tajné, a proto taky vyznamenání nenosím veřejně.‘ 

- Okresní vedoucí VOS z Plzně-venkova reagoval na pokyn, aby hlásil všechny členy VOS 

vyznamenané Čestným štítem: ‚Je těžké něco hlásit, když to, kdo vyznamenání obdržel, 

vím jenom ze šeptané propagandy. Oficiálně jsou mi ze 30 osob z Plzně známé jen 4, 

z čehož je školní inspektor Týr členem mého okresního vedení. Když jsem mu chtěl na 

zasedání VOS oficiálně pogratulovat, vyděšeně se zeptal, odkud to vím, a prosil mě, 

abych to nikomu neříkal.‘ 

- Loajální český šéfredaktor z Plzně řekl, že se z osobních a pracovních důvodů zajímal 

o to, kdo z Plzně byl Čestným štítem vyznamenán. Bylo o tom přesto velmi těžké cokoli 

zjistit, protože to vyznamenaní sami zamlčují a na přímé tázání někdy dokonce zapírají.  

- Dalším důkazem strachu vyznamenaných ze zveřejnění je například to, že byl redaktor 

‚Noviny‘ z Tábora, který na předávací oslavě udělal několik snímků, den na to ustavičně 

telefonicky žádán o to, aby fotografie za žádných okolností nezveřejňoval. Redaktor 

Kouřil měl v souvislosti s tím obdržet od různých vyznamenaných větší peněžní obnosy.‘ 

Skutečnost, že se české obyvatelstvo i přes převažující negativní postoje k udílení Čestného štítu 

o toto téma přinejmenším zajímá, dokazuje to, že se veskrze kriticky zaobírá oblíbenými 

místními osobami, přičemž je rozebíráno, zda jsou tyto pro Němce skutečně v takové míře 

důležité, aby si z jejich strany zasloužily až takové vyznamenání. Především mezi českými 

aktivisty bylo toto téma obsahem debat, přičemž bylo mnohokrát řečeno, že nejsou s výběrem 
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okruhu vyznamenaných srozuměni. Údajně se zde zase jednou ukázalo, ‚že postoj a tichá služba 

pro udržování německo-českých vztahů není pro takové vyznamenání dostatečně směrodatná, 

to spíše z nejrůznějších příčin dobré pozice na některých místech.‘ 

- Takto mohli např. úředníci Čabrnoch a Borecký z městského úřadu v Poděbradech za 

vyznamenání vděčit očividně jen přízni vládního rady Dr. Messnera. Čabrnoch nejen že 

nezískal žádné zásluhy, ale je navíc obecně známý tím, že Němce vysloveně nenávidí. 

O kurzy německého jazyka nejenom že nikdy neprojevil žádný zájem, ale navíc 

s vládním komisařem Dr. Messnerem místo toho ostentativně mluvil česky.  

V těchto kruzích došli k závěru, že tento čestný dar ztrácí cenu, pokud je směřován i na osoby, 

které se o věc zasazují jen málo nebo vůbec, zatímco zůstávají zasloužilí Češi na druhé straně 

přehlíženi. 

- S mimořádným podivem bylo mezi pražskými kruhy aktivistů vzato na vědomí 

vyznamenání předsedy NS, Dr. Tomáše Krejčího. Člověk ‚nemůže být hrdý ani na své 

vlastní vyznamenání, když to samé dostávají z německé strany i natolik politicky 

pochybní zástupci.‘ 

- Jako nepochopitelné bylo v Mladé Boleslavi vnímáno to, že byl Čestný štít udělen 

úředníku Halamovi z mladoboleslavského pracovního úřadu, který byl ještě před cca. 

dvěma měsíci zatčen tajnou státní policií jako svědek ve velezrádném případu a strávil 

čtyři týdny ve vazbě. Dále bylo popisováno jako zvláštní také to, že se mezi 

vyznamenanými nalézá také úředník Lang z okresního úřadu v Mladé Boleslavi, dřívější 

legionář. 

- V Benešově bylo v okruhu Vlajky silně kritizováno, že se mezi vyznamenanými 

nenachází ani jediný bývalý vlajkař nebo fašista. Okresní vedoucí VOS, starý fašista, se 

k tomu vyjádřil: ‚Kromě Dr. Růžičky byl řád udělen jen samým gaunerům. Ani jeden 

jediný slušný člověk z řad fašistů se mezi nimi neobjevil.‘ 

- Pražští novináři se ukázali být zvláště dotčeni udělením Čestného štítu básníkovi 

Františku Zavřelovi, který je příslušnými Čechy považován za všechno jiné, jen ne za 

zasloužilého bojovníka nebo alespoň přítele Němců. Jak bylo dále zjištěno, vyslovil se 

Zavřel, který byl nešťastnou náhodou den po svém vyznamenání penzionován, vůči 

šéfredaktorovi časopisu ‚Osvěta‘, že neví, proč byl vlastně vyznamenán a že by řád rád 

vrátil, kdyby to bylo přípustné. Nechá se nyní se svou ženou rozvést, protože se 

v důsledku svého penzionování stal žebrákem. Také odmítl nést zodpovědnost za to, 

jestli kvůli němu bude jeho žena s přicházejícím převratem vystavena pronásledování. 
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Čeští aktivisté se při debatách o podobných případech vyslovili, že v protikladu k nim existuje 

velké množství Čechů, kteří by si vyznamenání bezesporu zasloužili a šťastně a hrdě by je nosili. 

Mnozí z nich s tím také pevně počítali a jsou nyní zklamáni, že Čestný štít neobdrželi. Okresní 

velitelství a správní úřady v krajích, na jejichž stranu byla kritika ohledně vyznamenaných 

snesena, se různě omluvně vyjadřovaly, že byly samy zřízenými kritérii při udílení Čestného 

štítu udiveny. Buď nebyly jejich vlastní návrhy skoro vůbec zohledněny, nebo nebyly Čestné 

štíty udíleny v jimi navrhovaných stupních. V některých případech se také objevily rozdíly 

v navrhovací praxi mezi úřady v Čechách a úřady na Moravě. V kruzích pražské správy se zase 

ukázalo, že byli okresní vedoucí, resp. zemské úřady v návrzích až příliš velkorysí a Čestný štít 

ve stříbře byl udílen příliš štědře. 

- Takto byl např. na ‚stříbrný‘ stupeň navržen šéfredaktor novin ‚Svět‘ ze Zlína, který 

musel být již několikrát disciplinárně potrestán, zatímco byli zasloužilí šéfredaktoři 

z Prahy (např. Scheinost) navrženi jen na Čestný štít jednoduchý. Jak bylo seznáno, 

mohlo dojít v těchto případech ke větší koordinaci. 

- Udivené reakce vyvolalo také udělení ‚stříbrného‘ stupně prezidentu poštovního 

ředitelství v Pardubicích, vládnímu radovi Macillisovi, protože je znám jako našeptávač 

a dle názoru místních by si ‚nezasloužil ani Čestný štít v bronzu.‘ 

V souhrnu lze o proběhlých udíleních Čestného štítu dne 28. září podat následující politické 

hodnocení: Lze brát jako pozitivní, že na obdarované udělaly samotné udílecí slavnosti i přes 

předchozí otravné nálady dojem a zčásti vyvolaly dokonce spontánní souhlas. V tom se dá 

shledávat důkaz toho, že je udílení vyznamenání váženým Čechům správné i v kritických 

situacích války. Skutečnost, že následně nebyla větší část vyznamenaných s to prosadit se proti 

kompaktní, Říši nepřátelské náladě obyvatelstva a zčásti se dokonce snažila pod dojmem 

obviňování od vyznamenání distancovat, musí být připsáno z větší části celkově nepříznivé 

politické situaci, z menší části pak ale také tu a tam trochu příliš širokému výběru 

vyznamenaných. Pro příští udílení by proto byla žádoucí silnější koordinace různých rezortů 

v podávaných návrzích na okruh a stupňování [vyznamenaných]. 

 

V Praze, 17. 10. 1944 
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Příloha č. 4: Deníkový záznam zástupce pražského primátora, prof. Josefa Pfitznera, k udílení 

Čestného štítu na den 28. září 1944: 

 

28. IX. 

Dva dny proběhly v naprostém klidu. Znovu se potvrdilo, že machinace se svátečním dnem 

nevyvolávají sebemenší odezvu. Proto byly v tento den udělovány Čestné štíty Protektorátu 

Čechy a Morava se svatováclavskou orlicí většímu množství Čechů. Osobně jsem k tomu navrhl 

zejména některé od Města. Slavnost pro vnitřní správu se konala v budově Senátu, kde Watter 

v přítomnosti ministerstva vnitra Bienerta řídil udílení. Dohromady bylo vyznamenáno 

přibližně 40 příslušníků vnitřní správy. Bylo záměrem tento akt pojmout obzvláště slavnostně. 

Už předem jsme si ale říkali, že je to celé jen plácnutí do vody, poněvadž pro vyznamenané 

nebude nic nepříjemnějšího než udělení tohoto štítu. Smýšlení Čechů by v tomto okamžiku 

muselo být o poznání více přívětivé. Když v tomto okamžiku takovouto poctu přijmou jako 

skutečnou poctu, a ne jako trestní sankci nebo odsouzení, ne jako jistý druh jízdenky na Sibiř, 

pak si z toho můžeme udělat vlastní závěry. Navrhl jsem vedoucího personálního úřadu, 

ústředního radu Dr. Machera, vrchního radu Dr. Grmelu, ředitele Městské knihovny, a mého 

dlouholetého šoféra Josefa Jiránka, pak ještě 3 z městských služeb. Předtím držel Watter řeč 

odpovídající této příležitosti. Poté následoval nenucený oběd s již dlouho postrádanou husí 

pečínkou a dobrým vínem, k němuž jsem sám přispěl deseti lahvemi z radničních hroznů. 

Zasedací pořádek byl zcela promíchán. Rozhovory probíhaly nezvykle živě. Už tehdy jsem 

musel připustit, že všichni zúčastnění brali udělení jako vyznamenání. Především mi to potvrdil 

onen Macher, kterého jsem se zeptal, jestli věděl, o co se bude jednat. Řekl mi, že je taky marod, 

ale že to tušil, a právě proto i přes nemoc přišel. Právě na tom bylo možné vidět něco naprosto 

pozitivního. 
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Příloha č. 5: Celkové znění poválečné výpovědi K. H. Franka k věci Čestného štítu: 

 
K otázce svatováclavského štítu uvádím: 

V průběhu celé doby trvání protektorátu jednal říšský prorektor se státním ministrem 

Meissnerem jako příslušným říšským orgánem o otázce založení nějakého českého řádu. Ve 

vůdcově hlavním stanu se opětovně mluvilo o tom, aby státnímu prezidentu, vynikajícím 

zástupcům českého hospodářství a také jiným protektorátním příslušníkům, kteří pro říši 

pracují (všeobecně), dělníkům, sedlákům atd., bylo uděleno vyznamenání za jejich spolupráci. 

Když bylo upuštěno od propůjčení německých vyznamenání a řádů – částečně proto, že 

představovaly ryzí vyznamenání válečná, a částečně proto, že strana proti tomu vznesla odpor 

– na druhé straně však protektorátním příslušníkům, kteří v říši vykonávali nějaké služby, bylo 

několik válečných záslužných křížů uděleno říšskými místy (župní vedení, říšská 

místodržitelství) a neznalostí předpisů (např. české pomocné protiletecké policii v říši), stala 

se tato otázka v r. 1944 opět aktuální.  

Já sám vedl jsem o tom delší korespondenci s Lammersem, poněvadž jsem rozhodně chtěl 

nějaké vyznamenání založit. Nakonec jsem se obrátil na Lammerse a Meissnera se žádostí, aby 

byl Hitlerovi předložen můj návrh na zřízení svatováclavského štítu. Můj návrh byl schválen 

a tím bylo založeno jediné protektorátní vyznamenání, jež se propůjčovalo ve třech stupních. 

Návrh štítu mně předložilo kulturně polické oddělení státního ministerstva. V heraldicky 

správné formě bylo použito tzv. Svatováclavské orlice. S propůjčením štítu byla spojena listina 

s uměleckou vložkou, zhotovenou třemi nebo čtyřmi českými umělci. Jména umělců lze na listě 

spatřit. 

Listy pro význačné české osobnosti jsem podpisoval sám. Právo k propůjčení patřilo mně jako 

německému státnímu ministru. Návrhy si opatřila oddělení německého státního ministerstva 

prostřednictvím českých míst, například oddělení výživy, prostřednictvím Hrubého nebo 

prostřednictvím svazu pro zemědělství a lesnictví, nebo ministr Bertsch, popřípadě pověřenec 

pro české odborové organizace prostřednictvím českých odborových organizaci atd. 

Právo k udílení bylo mně postoupeno Hitlerem. První udílení jsem provedl sám v Černínském 

paláci, a to protektorátní vládě, Popelkovi, Klimentovi, a ještě několika vybraným osobám.  
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Příloha č. 6: Historický úsvit řádů a vyznamenání evropské civilizace – náhrobek Marca 

Caelia, římského centuriona XVIII. legie, se stal učebnicovým příkladem tzv. falér, historicky 

nejstarších vojenských dekorací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Štábní kapitán Oldřich Pilc, sběratel dekorací a zároveň spoluautor dnes již 

celosvětově etablovaného názvu faleristiky. 
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Příloha č. 8: Historicky první moderní dekorace se vztahem k české státnosti: Český šlechtický 

kříž, založený císařem Františkem I. Udělován byl českým šlechticům, kteří jej v roce 1814 

doprovázeli do poražené Paříže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 9: Ukázka Řádu Bílého lva, založeného roku 1922. Zde konkrétně v občanské formě 

a komandérské III. třídě. Autorem vítězného návrhu byl medailér Rudolf Karnet, který se při 

jeho tvorbě údajně inspiroval Českým šlechtickým křížem. 
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Příloha č. 10: Rub a líc medaile ražené u příležitosti 25. výročí založení žižkovské medailérské 

firmy Karnet & Kyselý v roce 1930. Jednalo se o nejpřednější výrobce státních vyznamenání 

v meziválečné ČSR a s vysokou pravděpodobností také o pozdější výrobce Čestného štítu. 

 

 

 

 

Přílohy č. 11–13: Přepracované návrhy protektorátního Řádu Bílého lva od firmy 

Karnet & Kyselý z roku 1939, které výrazně redukovaly prvky české státnosti, resp. 

nahrazovaly je svatováclavskou symbolikou přesně v duchu doby. Nikdy nebyly realizovány. 
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Přílohy č. 14–15: Nacistická dekorační kultura v době svého začátku a konce. Na horním 

snímku Hitler zdravící prezidenta von Hindenburga v Postupimi (březen 1933), na snímku 

dolním Hitler dekorující mladistvé bojovníky z řad Hitlerjugend Železnými kříži II. třídy na 

zahradě Nového říšského kancléřství (březen 1945). Jednalo se o vůbec poslední Hitlerovo 

vystoupení před filmovými kamerami.  
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Přílohy č. 16–17: Ukázky z německé válečné propagandy, stylizující vyznamenané vojáky 

nejen do rolí hrdinů, ale i partnersky a rodičovsky atraktivních společníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy č. 18–19: Pokusy německé válečné propagandy absorbovat poraženou cizí dekorační 

kulturu poukazováním na její kompatibilitu s nacismem. Vlevo fotografie s popiskem 

„Francouz 1943“, vpravo „Od Čestné legie k Železnému kříži“ na obálkách časopisu Signal. 
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Přílohy č. 20–21: Autonomní kolaborantské dekorace z okupovaných zemí, které si nezískaly 

přízeň nacistů: norské vyznání Tapper og Tro založené Vidkunem Quislingem (vlevo) 

a nizozemské s názvem Hou en Trou, které načrtl Anton Mussert (vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy č. 22–25: Příklady odznaků Čestných štítů ze sbírek VHÚ. Nahoře I. třída bez věnce, 

dole II. třída se stříbrným věncem. Stupně jsou odlišitelné také počtem nul ve výrobním čísle. 
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Přílohy č. 26–27: Klopová miniatura Čestného štítu I. stupně bez věnce, originální etue je 

obalena papírem napodobujícím hadí kůži. Sbírka VHÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy č. 28–29: Vpravo ukázka protektorátní puncovní značky S-50, značící číslem 2 druhou 

nejvyšší možnou kvalitu stříbra 925/1000. Vyskytuje se nejspíše pouze na Čestných štítech 

z počátku produkce (vlevo detail ze štítu I. stupně s výrobním číslem 070). 
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Příloha č. 30: Text dekretu pro ministra vnitra Richarda Bienerta, kterému byl udělen Čestný 

štít III. stupně ve zlatě při vůbec první udílecí ceremonii. Podpis K. H. Franka je pravý. 
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Příloha č. 31: Texty dekretu, který byl udělen na jméno Antonín Stočes spolu s Čestným štítem 

I. stupně až 20. dubna 1945, tedy nejspíše při posledním udílení této dekorace. Podpis 

K. H. Franka není pravý, jedná se o věrnou reprodukci. 
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Příloha č. 32: Dřevoryt Myslbekovy sochy sv. Václava na Václavském nám. v Praze, který 

vytvořil Karel Vik v roce 1944. Jedná se o přílohu otištěnou na drtivé většině dekretů  

Čestného štítu vyhledaných pro tuto práci. Signatura autora v pravém dolním rohu. 
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Příloha č. 33: Druhý Vikův dřevoryt z dekretů znázorňuje Pražský hrad z pohledu od Jeleního 

příkopu. Doložen je pouze jednou, a to na dekretu Čestného štítu III. stupně, který byl 

17. června 1944 udělen Dr. Josefu Klimentovi, prezidentu Nejvyššího správního soudu. 
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Příloha č. 34: Třetí objevený typ přílohy dekretu Čestného štítu, jedná se o lept Vladimíra 

Silovského Vysoké pece v Ostravě, vytvořený už kol. roku 1922. Vyskytuje se na dekretu 

Antonína Stočese z 20. dubna 1945. 
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Příloha č. 35-36: Budova turnovské tiskárny Müller a spol., v níž nechával Karel Vik 

reprodukovat své dřevorytecké dílo. Na stejném místě vznikala s velkou pravděpodobností 

i velká část dekretů Čestného štítu. Na druhém snímku Vik při osobní kontrole výsledků své 

práce (stojící zcela vpravo). 

 

 

 

 

 

 

Přílohy č. 37–40: V pozůstalosti Karla Vika se dochovaly i zkušební tisky jedné z příloh 

k dekretům, které zároveň dokazují obtížnost techniky barevného dřevorytu. Všechny desky 

s jednotlivými barvami na sebe musely dokonale navazovat.  
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Přílohy č. 41–43: Ukázky fotografií z udílecích ceremonií. Vždy byly patrně nastaveny tak, 

aby Čestný štít přijímal protektorátní příslušník z rukou německého úředníka. Vlevo: státní 

ministr K. H. Frank vyznamenávající předsedu vlády Krejčího „štítem č. 1“ (17. června 1944); 

vpravo: člen Kuratoria přebírá Čestný štít od SS-Standarteführera Fischera (20. října 1944); 

dole: ministr práce a hospodářství, SS-Brigadeführer Walter Bertsch, vyznamenává své 

podřízené (28. září 1944). 
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Přílohy č. 44–46: Jen v malém množství případů dokázal protektorátní tisk reagovat na 

založení jediného zdejšího vyznamenání s větším zájmem. Jednalo se především o aktivistické 

či přímo německé tituly. Vlevo: Frankův dvorní měsíčník Böhmen und Mähren; vpravo: článek 

Pocta, která zavazuje z časopisu Kuratoria Zteč; dole: obrazový článek Pocta zasloužilým lidem 

práce z měsíčníku Lidé práce. 
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Přílohy č. 47–48: Ukázky seznamů 483 osob navržených k vyznamenání Čestným štítem pro 

28. září 1944. Jedná se o originální předtištěné formuláře úřadu K. H. Franka. Jsou deponovány 

v Archivu bezpečnostních složek a jedná se o největší dosud objevený soubor osobních dat 

tohoto druhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Příloha č. 49: Mapa, která znázorňuje oranžovou a červenou barvou okresy a města, z nichž 

výše zobrazené seznamy pocházejí. Jedná se prakticky o jednu třetinu Protektorátu. 
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Přílohy č. 50–52: Film Velký případ (1946), jemuž se Čestný štít stal ústřední rekvizitou a osou 

děje. Vlevo scéna, v níž se odehrává dekorační ceremonie (na snímku vyznamenané postavy 

ztvárněné Františkem Filipovským jako kolaborantským novinářem a Bohušem Záhorským 

jako přednostou železniční stanice), vpravo štít na hlavě tažného vola. Dole dobový plakát. 

 

 


