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265/1948 Sb. 
 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ 
ze dne 3. prosince 1948 

o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony 
 
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle §§ 1 a 4 zákona ze dne 21. října 
1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb., a se zřetelem k  čl. 
III, odst. 2 posléze uvedeného zákona: 
 

§ 1 
Aby se ocenilo budovatelské úsilí, nadšení pracujícího lidu a výsledky pracovního socialistického soutěžení, 
zakládá se Československé vyznamenání práce pro jednotlivé osoby a pro pracovní soubory o třech 
stupních. 
 

§ 2 
(1) Za zásluhy o hospodářskou výstavbu státu v duchu socialistickém a za vynikající pracovní výkony, 
zvláště vítězů pracovních soutěží, může býti propůjčeno Československé vyznamenání práce, a to: 
a) jednotlivým osobám zlatá medaile "Hrdina práce" spojená s čestným titulem "hrdina práce" jako I. stupeň, 
stříbrná medaile "Za zásluhy o výstavbu" jako II. stupeň a bronzová medaile "Za pracovní obětavost" jako III. 
stupeň, 
b) pracovním souborům čestný putovní prapor "Hrdinům práce" jako I. stupeň, čestný putovní praporec 
"Bojovníkům práce" jako II. stupeň a čestný putovní praporec "Úderníkům práce" jako III. stupeň. 
(2) Za tytéž zásluhy může býti jednotlivým osobám nebo pracovním souborům projeveno uznání. 
(3) Podrobnější předpisy o těchto vyznamenáních obsahují stanovy, které jsou připojeny k tomuto nařízení 
jako jeho součást. 
 

§ 3 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými 
členy vlády. 
 

Zápotocký v. r. 
Erban v. r. 

 
 
 



 
Příloha 

STANOVY 
vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony 

 
Čl. I 

Československé vyznamenání práce se zakládá se souhlasem presidenta republiky vládním nařízením jako 
vyznamenání pro jednotlivce nebo soubory osob, které vynikajícími pracovními výkony přispěly 
k hospodářské výstavbě státu v socialistickém duchu. 
 

Čl. II 
(1) Československé vyznamenání práce propůjčované jednotlivcům má tři stupně, a to: 
a) I. stupeň, kterým je zlatá medaile "Hrdina práce" spojená s čestným titulem "hrdina práce", 
b) II. stupeň, kterým je stříbrná medaile "Za zásluhy o výstavbu" a 
c) III. stupeň, kterým je bronzová medaile "Za pracovní obětavost". 
(2) I. stupeň lze propůjčiti osobám, které si získaly mimořádné zásluhy o hospodářskou výstavbu státu 
vynikající průkopnickou činností, která přispěla k rozvoji tak širokého hospodářského úseku, že to svými 
důsledky zasahuje život celého státu. 
(3) II. stupeň lze propůjčiti osobám, které si získaly mimořádné zásluhy o hospodářskou výstavbu státu. 
(4) III. stupeň lze propůjčiti osobám, které se staly vysokou pracovní výkonností a obětavou prací 
vynikajícími vzory v plnění pracovních úkolů, získaly k následování i další pracovníky a tak se zasloužily o 
hospodářskou výstavbu státu. 
 

Čl. III 
(1) Československé vyznamenání práce propůjčované pracovním souborům má tři stupně, a to: 
a) I. stupeň, kterým je čestný putovní prapor "Hrdinům práce", 
b) II. stupeň, kterým je čestný putovní praporec "Bojovníkům práce", 
c) III. stupeň, kterým je čestný putovní praporec "Úderníkům práce". 
(2) I. stupeň lze propůjčiti pracovním souborům, které vysokou výkonností předstihly ostatní pracovní 
soubory v oboru zvláštního hospodářského významu a přispěly tak mimořádně k budovatelskému úsilí o 
hospodářskou výstavbu státu. 
(3) II. stupeň lze propůjčiti pracovním souborům, které si získaly mimořádnou zásluhu o výstavbu státu tím, 
že svou vysokou výrobností předstihly ostatní pracovní soubory v širším významném hospodářském oboru 
nebo které výsledky své práce dosáhly mimořádného úspěchu dalekosáhlého veřejného významu. 
(4) III. stupeň lze propůjčiti pracovním souborům, které se svou vysokou výrobností nebo vynikajícími 
úspěchy ve vědecké, výzkumné, správní nebo kulturní činnosti staly vzory pracovním souborům téhož druhu 
v plnění pracovních úkolů a tak se zasloužily o hospodářskou výstavbu státu. 
 

Čl. IV 
Za vynikající výkony veřejného významu v hospodářské nebo správní činnosti, ve vědě, v technice nebo na 
poli kulturním lze jednotlivcům nebo pracovním souborům projevit uznání za zásluhy. 
 

Čl. V 
(1) Medaile udělovaná jednotlivcům má tvar kulatého terče z kovu o průměru 36 mm, je dvoustranná a nosí 
se na stuze rudé barvy, 38 mm široké. Na líci medaile je znázorněna postava muže vpravo hledícího, 
držícího pravou rukou kladivo, opřené násadou o koleno pravé nohy, spočívající na stupni. Levou rukou drží 
rukojeť pluhu. V pozadí jest znázorněna těžní věž, huť a dva stožáry elektrického vedení. V horní části 
medaile je rovnoběžně s okrajem nápis "Práci čest". Na rubu medaile je vyobrazení lva z malého státního 
znaku republiky Československé. I. stupeň medaile je stříbrný, celý v ohni zlacený a má na rubu pod 
vyobrazením lva nápis "Hrdina práce". II. stupeň je celý stříbrný a má na rubu pod vyobrazením lva nápis 
"Za zásluhy o výstavbu". III. stupeň je z bronzu a má na rubu pod vyobrazením lva nápis "Za pracovní 
obětavost". Medaile je připevněna na stuze závěsným kroužkem. Nenosí-li se medaile in natura, nosí se 
stužka 38 mm dlouhá a 10 mm široká s miniaturou příslušného stupně medaile. 
(2) Čestný putovní prapor "Hrdinům práce" je obdélníkového tvaru rozměru 100 cm x 80 cm. Je zhotoven 
z přírodního hedvábí rudé barvy. Okraj praporu je 8 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a 
modrými proužky. Na lícní straně praporu je vzpřímený stříbrný dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a 
čelenka lva jsou barvy zlaté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním 
vyšším vrchu je vztyčen stříbrný patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je nápis "Hrdinům práce" ve zlaté 
barvě. Na rubu praporu je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, 
srpu, kladiva a kružidla, dvě lipové ratolesti a nápis "Práci čest" ve zlaté barvě. Prapor je připevněn na 
dřevěné žerdi, dlouhé 220 cm a ukončené kovovou zlacenou hlavicí. 
(3) Čestný putovní praporec "Bojovníkům práce" je obdélníkového tvaru rozměru 80 cm x 64 cm. Je 
zhotoven z vlněné tkaniny rudé barvy. Okraj praporce je 7 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a 



modrými proužky. Na lícní straně praporce je vzpřímený stříbrný dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy 
a čelenka lva jsou barvy žluté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním 
vyšším vrchu je vztyčen stříbrný patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je ve žluté barvě nápis 
"Bojovníkům práce". Na rubu praporce je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola 
v kolmé poloze, srpu, kladiva a kružidla. Pod tímto obrazcem je ve žluté barvě nápis "Práci čest". Praporec je 
připevněn na žerdi, dlouhé 200 cm a zakončené kovovou postříbřenou hlavicí. 
(4) Čestný putovní praporec "Úderníkům práce" je obdélníkového tvaru rozměru 80 cm x 64 cm. Je zhotoven 
z bavlněné tkaniny rudé barvy. Okraj praporce je 7 cm široký, bílé barvy, se střídavými červenými a modrými 
proužky. Na lícní straně praporce je vzpřímený bílý dvouocasý lev vpravo hledící. Jazyk, drápy a čelenka lva 
jsou barvy žluté. Lev nese na prsou červený štítek s třemi modrými vrchy. Na prostředním vyšším vrchu je 
vztyčen bílý patriarší kříž. Pod tímto vyobrazením lva je ve žluté barvě nápis "Úderníkům práce". Na rubu 
praporce je symbolické znázornění práce, skládající se z ozubeného kola v kolmé poloze, srpu, kladiva a 
kružidla. Pod tímto obrazcem je ve žluté barvě nápis "Práci čest". Praporec je připevněn na žerdi, dlouhé 
200 cm a zakončené kovovou hlavicí. 
 

Čl. VI 
(1) Československé vyznamenání práce propůjčuje president republiky na návrh vlády. 
(2) Uznání za zásluhy projevuje president republiky, vláda nebo příslušný člen vlády. 
 

Čl. VII 
Československé vyznamenání práce následuje v pořadí za československými řády a za Československým 
válečným křížem z r. 1939. 
 

Čl. VIII 
(1) Vyznamenání podle tohoto nařízení se udělují bezplatně. 
(2) Zároveň s vyznamenáním se odevzdává vyznamenané osobě nebo vyznamenanému souboru diplom o 
tom, že vyznamenání bylo uděleno. 
 

Čl. IX 
(1) Vyznamenaný ztrácí vyznamenání, byl-li soudem pravoplatně odsouzen pro trestný čin, který má v zápětí 
ztrátu tuzemských i cizozemských řádů, vojenských i občanských vyznamenání a čestných odznaků. 
(2) Vyznamenání může býti odňato, dopustí-li se vyznamenaný po jeho udělení jednání, které jej činí 
nehodným vyznamenání, nebo vyšly-li na jevo dodatečně skutečnosti, svědčící o tom, že vyznamenání bylo 
uděleno nezaslouženě. 

 
Čl. X 

Zemřela-li vyznamenaná osoba, ponechává se vyznamenání i diplom jejím dědicům na památku. Nesmějí 
však vyznamenání nosit. 
 

Čl. XI 
Věci vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony spravuje ministerstvo sociální 
péče. 
 
 

 



 

číslo 
matriky 

kolektiv sídlo 
datum 

propůjčení 

1 
Severočeské hnědouhelné doly, národní 
podnik, závod Rudiay II. 

Chotějovice, pošta 
Bílina 

19.12.1948 

2 
Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, 
národní podnik, Důl Evžen-Václav 

Petřvald ve 
Slezsku 

19.12.1948 

3 
Hnědouhelné doly a briketárny, národní podnik, 
Důl Antonín 

Dolní Rychnov 19.12.1948 

4 
Středočeské uhelné a železorudné doly, 
národní podnik, Důl Prezident Beneš 

Libušín 19.12.1948 

5 
Středočeské uhelné a železorudné doly, 
národní podnik, Důl č. VIII. Krušná Hora 

Otročíněves, pošta 
Hudlice 

19.12.1948 

6 
Rosické a jihomoravské uhelné doly, národní 
podnik, Důl Václava Noska 

Oslavany 19.12.1948 

7 
Vítkovické železárny, národní podnik, 
vysokopecní sektor 

Ostrava 19.12.1948 

8 
Vítkovické železárny, národní podnik, závod 
Slatina, slévárna oceli a výroba automatických 
kotlů 

Brno-Slatina 19.12.1948 

9 
Vítkovické železárny, národní podnik, výroba 
bezešvých trubek 

Svinov 19.12.1948 

10 Kovosmalt, národní podnik Trnava 19.12.1948 

11 Kablo, národní podnik, kabely a vodiče Bratislava 19.12.1948 

12 
Spojené továrny na obráběcí stroje, národní 
podnik 

Kuřím u Brna 19.12.1948 

13 
Škodovy závody, národní podnik, závod 
Elektrotechnická továrna 

Doudlevce 19.12.1948 

14 
Stredoslovenské železiárne, výroba strojov a 
konstrukcí 

Podbrezová 19.12.1948 

15 Kovohutě, národní podnik, hliníkové slitiny Hostivař 19.12.1948 

16 
Slovenské elektrárne, národní podnik, 
hydrocentrála 

Ilava 19.12.1948 

17 Východomoravské elektrárny, národní podnik Třebovice 19.12.1948 

18 
Slovenské elektrárne, národní podnik, 
hydrocentrála 

Hadce 19.12.1948 

19 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, těžká 
chemie anorganická 

Ostrava-Hrušov 19.12.1948 

20 Spolek pro chemickou a hutní výrobu Kaznějov 19.12.1948 

21 
Chemické závody Dynamit Nobel, umelý 
hodváb 

Senica nad 
Myjavou 

19.12.1948 

22 
Ostravské chemické závody, národní podnik, 
závod Rütgers, zpracování surového dehtu a 
benzolu 

Ostrava-Zábřeh 19.12.1948 

23 Považské celulozky a papírne, národní podnik Žilina 19.12.1948 

24 Moravsko-slezské papírny, národní podnik Lukavice 19.12.1948 

25 
Jihočeské papírny, národní podnik, závod 
Větřní 

Větřní u Českého 
Krumlova 

19.12.1948 

26 Matador, gumárenské závody, národní podnik Petržalka 19.12.1948 

27 
Východočeské bavlnářské závody, národní 
podnik, přádelna 

Hronov 19.12.1948 

28 
Juta, továrny juty a konopí, národní podnik, 
závod 2 

Úpice 19.12.1948 



číslo 
matriky 

kolektiv sídlo 
datum 

propůjčení 

29 
Spojené české a moravské bavlnářské závody, 
národní podnik, závod 2 

Parník-Česká 
Třebová 

19.12.1948 

30 
Tonak, národní podnik, závod 4, výroba 
klobouků 

Valašské Meziříčí 19.12.1948 

31 
Oděvní průmysl, národní podnik, závod 
102.000 

Prostějov 19.12.1948 

32 Baťa, národní podnik, výroba obuvi Zlín 19.12.1948 

33 Baťa, národní podnik, koželužna Otrokovice 19.12.1948 

34 Baťa, národní podnik, kůže Bošany 19.12.1948 

35 
Slovena, slovenské vlnárské závody, národní 
podnik 

Trenčín 19.12.1948 

36 
Slovena, slovenské vlnárské závody, národní 
podnik 

Opatová při 
Lučenci 

19.12.1948 

37 Slovenské cementárny, národní podnik Horní Srní 19.12.1948 

38 Cementárny a vápenice, národní podnik 
Řetenice, pošta 

Teplice 
19.12.1948 

39 
Spojené továrny na technický porcelán, národní 
podnik, závod XI. 

Louny 19.12.1948 

40 
Západočeské závody kaolinové, šamotové a 
magnesitové, národní podnik 

Horní Bříza 19.12.1948 

41 
Západočeské závody kaolinové, šamotové a 
magnesitové, národní podnik 

Chlumčany u 
Přeštic 

19.12.1948 

42 Sklárna Moravia, národní podnik Dubňany 19.12.1948 

43 Sklárny Inwald, národní podnik, Rudolfova huť  19.12.1948 

44 
Drevoindustria, národní podnik, kancelářský 
nábytek 

Nitra 19.12.1948 

45 
Thonet, závody na ohýbaný nábytek, národní 
podnik, židle 

Bystřice pod 
Hostýnem 

19.12.1948 

46 Drevoindustria, národní podnik, nábytek a dýhy 
Turčianský Svätý 

Martin 
19.12.1948 

47 Státní pila Frýdek 
Frýdek-Staré 

Město 
19.12.1948 

48 Drevounia, národní podnik Poprad 19.12.1948 

49 
Vydavatelství družstevní práce, knihařská 
továrna 

Praha 2 19.12.1948 

50 Obec Jánská, chleboviny, mléko 
Jánská, okres 

Děčín 
19.12.1948 

51 Obec Hřiby, hovězí a vepřové maso, mléko 
Hřiby, okres Český 

Brod 
19.12.1948 

52 Obec Postřelná, rostlinná i živočišná výroba 
Postřelná, okres 

Jablonné v 
Podještědí 

19.12.1948 

53 Obec Dětřichov, vepřové maso 
Dětřichov, okres 

Frýdlant 
19.12.1948 

54 
Zemědělské výrobní družstvo pro společné 
obhospodařování půdy, obiloviny 

Krasíkov, obec 
Kokašice, okres 

Stříbro 
19.12.1948 

55 
Zemědělské výrobní družstvo pro společné 
obhospodařování půdy 

Dobřejovice, okres 
Říčany 

19.12.1948 

56 
Dvůr Kuřím, chlebové a krmné obilí, hovězí 
dobytek a mléko 

Kuřím, okres 
Tišnov 

19.12.1948 



číslo 
matriky 

kolektiv sídlo 
datum 

propůjčení 

57 
Zemský statek Chroustovice, rostlinná i 
živočišná výroba 

Chroustovice, 
okres Vysoké Mýto 

19.12.1948 

58 
Statek Jednotného svazu československých 
zemědělců Líšný Dvůr, rostlinná i živočišná 
výroba 

Líšný Dvůr, okres 
Jindřichův Hradec 

19.12.1948 

59 Ředitelství státních lesů, těžba dříví Lanškroun 19.12.1948 

60 
Ředitelství státních lesů, těžba dříví, výroba 
vlákniny 

Rosice u Brna 19.12.1948 

61 
Státní strojní stanice Unhošť, zemědělské polní 
práce 

Unhošť, okres 
Kladno 

19.12.1948 

62 Obec Očová, obiloviny 
Očová, okres 

Zvolen 
19.12.1948 

63 Obec Klobušice, obiloviny 
Klobušice, okres 

Ilava 
19.12.1948 

64 Obec Lazy, obilí, maso, vejce 
Lazy pod Makytou, 
okres Púchov nad 

Váhom 
19.12.1948 

65 Obec Kamenný Most, obilí, hovězí maso 
Kamenný Most, 
okres Stúrovo 

19.12.1948 

66 Obec Nedanovce, obilí 
Nedanovce, okres 

Topolčany 
19.12.1948 

67 Obec Jasenová, rostlinná i živočišná výroba 
Jasenová, okres 

Dolný Kubín 
19.12.1948 

68 Štátná hospodarska škola, obilí, brambory 
Široká, Opavský 
Podzámik, okres 

Dolný Kubín 
19.12.1948 

69 
Severočeské tukové závody, národní podnik, 
umělé jedlé tuky, mýdlo 

Ústí nad Labem – 
Střekov 2 

19.12.1948 

70 
Zora, továrna na čokoládu a cukrovinky, 
národní podnik 

Olomouc 19.12.1948 

71 
Severomoravské mlýny, národní podnik, 
pekárna 

Olomouc 19.12.1948 

72 Jihočeské mlýny, národní podnik, těstoviny České Budějovice 19.12.1948 

73 
Pražské mlékárny, národní podnik, závod 
Vysočanská mlékárna 

Praha 9 19.12.1948 

74 
Západočeské konzumní družstvo, výroba 
uzenin a masových konserv 

Plzeň 19.12.1948 

75 Krušnohorské pivovary, národní podnik Most 19.12.1948 

76 
Středočeské lihovary a drožďárny, národní 
podnik, drožďárna Kolín 

Kolín 4 19.12.1948 

77 
Severočeské mlékařské družstvo, zapsána jako 
společnost s obmezeným ručením 

Teplice-Šanov 19.12.1948 

78 
Miestná organizacia Sväzu slovenskej mládeže 
v Harmanci, Harmanecká uhelná brigáda 
Viliama Širokého 

Harmanec 19.12.1948 

79 
Miestná skupina Sväzu slovenskej mládeže, 
úderná Fučíkova brigáda 

Bratislava 2 19.12.1948 

80 

Závodní skupina Svazu české mládeže 
Spojených oceláren, národní podnik, závod 
Libčice nad Vltavou, organizace pracovních 
úderek 

Libčice nad 
Vltavou 

19.12.1948 



číslo 
matriky 

kolektiv sídlo 
datum 

propůjčení 

81 
Závodní skupina Svazu české mládeže 
národního podniku Baťa, ustavování úderek 

Sezimovo Ústí 19.12.1948 

82 
Stavba mládeže - trať Vizovice, stavba 
železniční trati 

Vizovice-Horní 
Lideč 

19.12.1948 

83 Vodárny hlavního města Prahy Praha 3 19.12.1948 

84 
Okresní národní výbor Hradec Králové, správa 
okresních silnic, údržba a budování silnic 

Hradec Králové 19.12.1948 

85 
Ústřední národní výbor statutárního města 
Plzně, Technické úřady - stavební úřad 

Plzeň 19.12.1948 

86 
Československé stavební závody, národní 
podnik, závod P. A 505, přestavba 
vinohradského tunelu 

Praha 12 19.12.1948 

87 
Československé stavební závody, národní 
podnik, závod P. A 301, stavební skupina E 

Pardubice 19.12.1948 

88 Československé stavební závody, Te - 431 Teplice 19.12.1948 

89 
Československé stavební závody, národní 
podnik, závod Košice 

Košice 19.12.1948 

90 
Výpravna zboží Československých státních 
drah 

České Budějovice 19.12.1948 

91 Železniční stanice Cheb Cheb 19.12.1948 

92 
Výhřevna Československých státních drah 
Zvoleň, správa výhřevny 

Zvolen 19.12.1948 

93 Výhřevna Československých státních drah Vrútky 19.12.1948 

94 Dílny Československých státních drah Zvolen 19.12.1948 

95 
Traťová stavební správa Československých 
státních drah 

Čáslav 19.12.1948 

96 
Štrkovňa traťové správy Senec, služba 
stavebno-udržovacia 

Bratislava 19.12.1948 

97 
Návestné dielne Československých státních 
drah, dorozumívací a zabezpečovací služba 

Bratislava 19.12.1948 

98 Zásobárna Československých státních drah Plzeň 19.12.1948 

99 
Automobilová správa Československých 
státních drah 

Šumperk 19.12.1948 

100 Úřad telefonních ústředen v Praze Praha 2 19.12.1948 

101 Poštovní úřad Nový Jičín Nový Jičín 19.12.1948 

102 Poštovní úřad Třinec Třinec 19.12.1948 

103 Poštovní úřad, telefonní ústředna Trenčín Trenčín 19.12.1948 

104 Telegrafní stavební úřad v Pardubicích  Pardubice 19.12.1948 

105 
Úderná skupina mládeže Revolučního 
odborového hnutí, učiliště poštovní správy v 
Praze, brigády trati mládeže 

Praha 9 19.12.1948 

106 Poštovní úřad Praha 140 Praha 14 19.12.1948 

107 Telegrafní stavební úřad Brno - město Brno-město 19.12.1948 

108 Poštovní spořitelna v Praze Praha 19.12.1948 

109 Berní správa Brno - město Brno-město 19.12.1948 

110 Zemské finanční ředitelství Praha 2 19.12.1948 

111 Okresní národní výbor v Litovli Litovel 19.12.1948 

112 Místní národní výbor v Bystřici pod Hostýnem 
Bystřice pod 
Hostýnem 

19.12.1948 

113 Okresní národní výbor Hradec Králové Hradec Králové 19.12.1948 

114    



číslo 
matriky 

kolektiv sídlo 
datum 

propůjčení 

115 Realistické divadlo Praha Praha 16 19.12.1948 

116 Obchodní domy, národní podnik, závod ARA Praha 1 19.12.1948 

117 Obchodní domy, národní podnik, závod ASO Olomouce 19.12.1948 

118 
Hospodářské družstvo skladištní a výrobní, 
výkup obilí 

Brandýs nad 
Labem 

19.12.1948 

119 
Hospodářské družstvo skladištní a výrobní, 
výkup obilí 

Libochovice 19.12.1948 

120 Hospodářské družstvo, výkup obilí Znojmo 19.12.1948 

121 "Včela", konzumní a úsporné družstvo Most 19.12.1948 

122 
"Bratrství", nákupní, výrobní a stavební 
družstvo 

Praha 19.12.1948 

123 Československý rozhlas Plzeň 19.12.1948 

124 
"Svoboda", tiskařské, nakladatelské, 
novinářské, knihkupecké a vydavatelské 
podniky 

Praha 2 19.12.1948 

125    

126 
Úderka Rudolfa Slánského na dole Partyzán 
Slánský, Severočeské doly,národní podnik 

Záluží u Mostu 15.12.1949 

127 
Úderka soudruha Paseky na dole Ludvík, 
stěnové rubání, Ostravsko-karvinské doly, 
národní podnik 

Ostrava - 
Radvanovice 

15.12.1949 

128 
Blokovna Vítkovických železáren Klementa 
Gottwalda 

Ostrava-Vítkovice 15.12.1949 

129 Dílna rozlepování plechů železáren Karlova Huť Lískovec u Frýdku 15.12.1949 

130 
Kovárna I. Spojených oceláren, národní podnik, 
závod Poldina Huť 

Kladno 15.12.1949 

131 Kotlárna Škodových závodů, národní podnik Plzeň 15.12.1949 

132 Ocelárna Švermových závodů, národní podnik Podbrezová 15.12.1949 

133 
Zbrojovka, oddělení kuličkových ložisek závodu 
přesného strojírenství, národní podnik, závod 
Líšeň 

Brno-Líšeň 15.12.1949 

134 
Oddělení Betanaftolu Spolku pro chemickou a 
hutní výrobu, národní podnik 

Ústí nad Labem 15.12.1949 

135 

Kolektiv na staveništi Martínské pece 
Vítkovických železáren, národní podnik, závod 
Klementa Gottwalda a Československých 
stavebních závodů v Opavě  

Opava 15.12.1949 

136 
Československé stavební závody, stavba 
nového chemického závodu v Bratislavě 

Bratislava 15.12.1949 

137 
Stavební vlaky technické správy 
Československých státních drah v Plzni, 
obnova železničních tratí  

Plzeň 15.12.1949 

 

 


