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50
VYHLÁŠKA
ze dne 10. února 2012
o pamětním odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětním odznaku
pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu a pravidlech jejich nošení
(o pamětním odznaku za účast ve třetím odboji)

Ministerstvo obrany stanoví podle § 10 odst. 2 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu
proti komunismu:

odznaky pro pozůstalé. Číselné označení jednotlivého
odznaku je provedeno ražbou.
§2

§1
(1) Pamětní odznak účastníka odboje a odporu
proti komunismu (dále jen „odznak účastníka“) a pamětní odznak pro pozůstalého po účastníkovi odboje
a odporu proti komunismu (dále jen „odznak pro pozůstalého“) jsou kruhového tvaru s profilem.
(2) Na lícní straně odznaků podle odstavce 1 je
v jejich středu blíže k heraldicky levému dolnímu okraji
umístěn symbol českého lva s liliovitě zakončeným
rozeklaným ocasem. Symbol českého lva je od ostatního povrchu odznaku barevně kontrastně odlišen
zmatněním. Nad českým lvem je umístěn nápis „ODBOJ A ODPOR 1948 1989“, který je proveden jako
nízký reliéf, členěný do čtyř řádků, jehož třetí a čtvrtý
řádek částečně překrývá českého lva. Na okraji pravé
heraldické strany odznaku je plastickým zvýrazněním
znázorněn ostnatý drát stáčený podél okraje odznaku
k jeho levé heraldické straně. Ostnatý drát je zobrazen
jako svazek dvou stočených prutů, na nichž jsou umístěny tři čtyřhroté svazky trnů, které jsou stočeny trojitým prstencem kolem podélných prutů obepínajících
heraldicky pravou a spodní stranu českého lva; dva
z trnů druhého a třetího svazku trnů výrazně přesahují
okraj odznaku, který symbolizuje komunistickou totalitní nesvobodu znásilňující základní přirozenoprávní
hodnoty a ideály vlastenectví, cti, statečnosti a lidskosti
bránící touze člověka po svobodě.
(3) Na rubové straně odznaků podle odstavce 1 je
uvedeno evidenční číslo odznaku. Číslování jednotlivých odznaků je provedeno v posloupně vzestupné číselné řadě, zvlášť pro odznaky účastníka a zvlášť pro

(1) Odznak účastníka je zlatavé barvy, má průměr 22 mm s přípustnou odchylkou 3 mm, a tloušťku
2,5 mm s přípustnou odchylkou 0,5 mm.
(2) Úchyty pro připevnění odznaku účastníka
k oděvu tvoří dvojice bodců umístěných na rubové
straně odznaku.
(3) Odznak pro pozůstalého je stříbřité barvy, má
průměr 35 mm s přípustnou odchylkou 5 mm, a tloušťku 2,5 mm s přípustnou odchylkou 0,5 mm.
(4) Odznak pro pozůstalého není na rubové
straně opatřen úchyty.
§3
(1) Vzor lícní strany odznaku účastníka je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Vzor lícní strany odznaku pro pozůstalého je
uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§4
Odznak účastníka se nosí na levé klopě horní
kapsy stejnokroje nebo na levé klopě občanského
oděvu, a není-li to možné, lze tento nosit na levé prsní
straně svrchního oděvu nositele odznaku účastníka.
§5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Vondra v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 50/2012 Sb.

Vzor pamětního odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 50/2012 Sb.

Vzor pamětního odznaku pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu
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