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15/1956 Sb. 
 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ 
ze dne 25. dubna 1956 

o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu 
 
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 
Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního 
shromáždění č. 14/1956 Sb.: 
 

§ 1 
Pro ocenění sportovců, cvičitelů, trenérů a jiných tělovýchovných pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj a 
úspěchy tělesné výchovy a sportu, 
1. zavádějí se čestné tituly 
a) "Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu", 
b) "Zasloužilý mistr sportu", 
c) "Zasloužilý cvičitel", 
d) "Zasloužilý trenér", 
e) "Mistr sportu", 
f) "Vzorný cvičitel", 
g) "Vzorný trenér"; 
2. projevuje se veřejné uznání. 
 

Čestné tituly 
§ 2 

 
(1) Čestný titul "Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu" se uděluje zvlášť zasloužilým a mimořádně 
vynikajícím pracovníkům v tělesné výchově a sportu, kteří obětavě pracovali v tělovýchovném hnutí nejméně 
15 let a významně přispěli k úspěchům, dosaženým československou tělesnou výchovou a sportem. 
(2) Tento čestný titul uděluje president republiky na návrh vlády. 
 

§ 3 
(1) Čestný titul "Zasloužilý mistr sportu" se uděluje zvlášť vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli mimořádných 
sportovních úspěchů a proslavili jméno československé tělesné výchovy a sportu. 
(2) Čestné tituly "Zasloužilý cvičitel" a "Zasloužilý trenér" se udělují zvlášť zasloužilým a vynikajícím 
cvičitelům a trenérům, kteří obětavě pracovali v tělovýchovném hnutí nejméně 10 let, zvlášť vynikli 
v nadšené cvičitelské (trenérské) činnosti a vychovali více vynikajících cvičenců a sportovců nebo celých 
kolektivů. 
(3) Tyto čestné tituly uděluje vláda na návrh Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky 
Československé. 
 

§ 4 
(1) Čestný titul "Mistr sportu" se uděluje vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli vysokého sportovního 
mistrovství a mimořádných sportovních výsledků. 
(2) Čestné tituly "Vzorný cvičitel" a "Vzorný trenér" se udělují cvičitelům a trenérům, jejichž mimořádné 
úspěchy v tělovýchovné cvičitelské (trenérské) práci výrazně převyšují výkony a výsledky práce jiných 
cvičitelů a trenérů a kteří příkladným a nadšeným plněním všech svých povinností se stali vzorem, strhujícím 
k následování. 
(3) Tyto čestné tituly uděluje Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé, 
a to u cvičitelů a trenérů zpravidla na návrh ústředního orgánu tělovýchovného úseku, v němž cvičitel nebo 
trenér pracuje. 
 

§ 5 
Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé stanoví bližší podmínky pro 
udělování čestných titulů "Zasloužilý mistr sportu" a "Mistr sportu". 
 

§ 6 
(1) Pracovníci, kterým byl udělen čestný titul, dostanou zároveň listinu o udělení čestného titulu (diplom). 
(2) S čestnými tituly je spojeno právo nosit čestný odznak. 
(3) Diplom a čestný odznak odevzdá poctěnému předseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při 
vládě republiky Československé, po případě osoba, kterou tím pověří. 
 



§ 7 
Při udělení čestného titulu "Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu" lze poskytnout čestný dar nebo 
čestný plat; uděluje je president republiky na návrh vlády. 
 

§ 8 
Veřejné uznání 

(1) Pracovníkům, kteří svou iniciativní a obětavou prací získali zásluhy o rozvoj tělesné výchovy a sportu, se 
projevuje veřejné uznání. 
(2) Veřejné uznání projevuje předseda Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport při vládě republiky 
Československé. 
(3) Pracovníci, jimž bylo projeveno veřejné uznání, dostanou o tom listinu (diplom). 
 

Závěrečné ustanovení 
§ 9 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je předseda vlády a předseda Státního výboru pro 
tělesnou výchovu a sport při vládě republiky Československé. 
 

Široký v . r. 
 



82/1958 Sb. 
 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ 
ze dne 5. prosince 1958 

o čestných uznáních v tělesné výchově 
 
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 
Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních, a podle zákona č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy: 
 

§ 1 
Pro ocenění sportovců, turistů, cvičitelů, trenérů a jiných tělovýchovných pracovníků, kteří se zasloužili o 
rozvoj a úspěchy tělovýchovného hnutí, 
1. zavádějí se čestné tituly 
a) "Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu", 
b) "Zasloužilý mistr sportu", 
c) "Zasloužilý mistr turistiky", 
d) "Zasloužilý cvičitel", 
e) "Zasloužilý trenér", 
f) "Mistr sportu", 
g) "Mistr turistiky", 
h) "Vzorný cvičitel", 
i) "Vzorný trenér", 
2. projevuje se veřejné uznání. 
 

Čestné tituly 
§ 2 

(1) Čestný titul "Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu" se uděluje zvlášť zasloužilým a mimořádně 
vynikajícím pracovníkům v tělesné výchově, kteří obětavě pracovali v tělovýchovném hnutí nejméně 15 let a 
významně přispěli k úspěchům, dosaženým československou tělesnou výchovou. 
(2) Tento čestný titul uděluje president republiky na návrh vlády. 

 
§ 3 

(1) Čestný titul "Zasloužilý mistr sportu" se uděluje zvlášť vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli mimořádných 
sportovních úspěchů a proslavili jméno československé tělesné výchovy. 
(2) Čestný titul "Zasloužilý mistr turistiky" se uděluje zvlášť vynikajícím turistům, kteří mnohaletou činností 
v turistice se zasloužili o její rozvoj, dosáhli mimořádné úrovně v provádění turistiky a stali se tak vzorem pro 
mládež, strhujícím k následování. 
(3) Čestné tituly "Zasloužilý cvičitel" a "Zasloužilý trenér" se udělují zvlášť zasloužilým a vynikajícím 
cvičitelům a trenérům, kteří obětavě pracovali v tělovýchovném hnutí nejméně 10 let, zvlášť vynikli 
v nadšené cvičitelské (trenérské) činnosti a vychovali více vynikajících cvičenců a sportovců, nebo celých 
kolektivů. 
(4) Čestný titul "Mistr sportu" se uděluje vynikajícím sportovcům, kteří dosáhli vysokého sportovního 
mistrovství a mimořádných sportovních výsledků. 
(5) Čestný titul "Mistr turistiky" se uděluje vynikajícím turistům, kteří dosáhli vysoké úrovně v provádění 
turistiky. 
(6) Čestné tituly "Vzorný cvičitel" a "Vzorný trenér" se udělují cvičitelům a trenérům, jejichž mimořádné 
úspěchy v tělovýchovné cvičitelské (trenérské) práci výrazně převyšují výkony a výsledky práce jiných 
cvičitelů a trenérů a kteří příkladným a nadšeným plněním všech svých povinností se stali vzorem, strhujícím 
k následování. 
 

§ 4 
(1) Čestné tituly podle § 3 uděluje ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy. 
(2) V těch branných sportech, jejichž řízením a organizováním je pověřen Svaz pro spolupráci s armádou, 
uděluje čestné tituly "Zasloužilý mistr sportu", "Zasloužilý trenér", "Mistr sportu" a "Vzorný trenér" ústřední 
výbor Svazu pro spolupráci s armádou. 
 

§ 5 
Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy stanoví bližší podmínky pro udělování čestných 
titulů podle § 3. 
 

§ 6 
(1) Pracovníci, kterým byl udělen čestný titul, dostanou zároveň listinu o udělení čestného titulu (diplom). 
(2) S čestnými tituly je spojeno právo nosit čestný odznak. 



(3) Diplom a čestný odznak odevzdá poctěnému předseda ústředního výboru Československého svazu 
tělesné výchovy, popřípadě Svazu pro spolupráci s armádou, nebo osoba, kterou tím pověří. 
 

§ 7 
Při udělení čestného titulu "Zasloužilý pracovník v tělesné výchově a sportu" lze poskytnout čestný dar nebo 
čestný plat; uděluje je president republiky na návrh vlády. 

 
Veřejné uznání 

§ 8 
(1) Pracovníkům, kteří svou iniciativní a obětavou prací získali zásluhy o rozvoj tělesné výchovy, se projevuje 
veřejné uznání. 
(2) Veřejné uznání projevuje ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy. 
(3) Pracovníci, jimž bylo projeveno veřejné uznání, dostanou o tom listinu (diplom). 
 

Závěrečná ustanovení 
§ 9 

Zrušuje se vládní nařízení č. 15/1956 Sb., o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu. 
 

§ 10 
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provede je předseda vlády. 
 

Široký v. r. 
 

 



 

číslo 
matriky 

příjmení jméno rok narození datum udělení 

1 Mucha Vilém 1893 11.12.1953 

2 Matějka Josef 1893 11.12.1953 

3 Duras Oldřich 1882 11.12.1953 

4 Jandera Otakar 1898 11.12.1953 

5 Gruss Josef 1884 11.12.1953 

6 Laufer Josef 1891 11.12.1953 

7 Richter Rudolf 1883 11.12.1953 

8 Truhlář Josef 1870 1950 

9 Beránek Václav 1877 12.5.1952 

10 Rozkovcová Marie 1896 1.9.1955 

11 Klinger Miroslav 1893 1.9.1955 

12 Penniger Evžen 1897 1.9.1955 

13 Rejhonová Marie 1910 1.9.1955 

14 Čuba Antonín 1892 1.9.1955 

15 Trousil Antonín 1881 1.9.1955 

16 Fanta Josef 1889 1.9.1955 

17 Bína Antonín 1865 1.9.1955 

18 Drnec Josef 1903 1.9.1955 

19 Pešková Ludmila 1908 1.9.1955 

20 Béréš Jan 1894 6.12.1958 

21 Valigura Bohuslav 1892 6.12.1958 

22 Novotný Antonín 1895 13.5.1960 

23 Jeřábek František 1901 14.4.1961 

24 Šterc Jaroslav 1901 14.4.1961 

25 Racková Josefa 1904 14.4.1961 

26 Jodas Josef 1903 19.7.1961 

27 Žemla Rudolf 1891 5.10.1961 

28 Matoušek Emanuel 1926 21.3.1966 

29 Vodsloň František 1906 15.4.1967 

30 Kroutil František 1907 21.6.1967 

31 Vykoupil Jaroslav 1898 26.1.1968 

32 Bláha František 1896 19.2.1968 

33 Stráňai Karol 1905 19.2.1968 

34 Minárik Cyril 1909 19.2.1968 

35 Kouřimský Gustav 1903 19.2.1968 

36 Plánička Jan 1888 18.6.1968 

37 Serbus Ladislav 1908 17.10.1968 

38 Tocl Karel 1893 31.10.1968 

39 Čarský Konštantín 1899 6.3.1969 

40 Stolc Viktor 1898 6.3.1969 

41 Pokorný Vladimír 1904 6.3.1969 

42 Abraham Josef 1912 14.11.1973 

43 Čáp Augustin 1908 14.11.1973 

44 Pokorný Bohuslav 1914 14.11.1973 

45 Rogl Josef 1907 14.11.1973 

46 Přibáň Vilém 1903 7.1.1974 

47 Brož František 1901 30.5.1975 

48 Žižka Antonín 1910 26.4.1976 

49 Záděra František 1919 28.6.1976 

50 Šulák Hubert 1906 2.9.1976 



číslo 
matriky 

příjmení jméno rok narození datum udělení 

51 Jechová Barbora 1906 18.2.1977 

52 Žerovnická Jarmila 1907 27.4.1977 

53 Kuchen Andrej 1912 14.7.1977 

54 Holzer Rudolf 1907 3.2.1978 

55 Jungmann Josef 1888 24.2.1978 

56 Berdychová Jana 1909 9.11.1978 

57 Menšík Vojtěch 1909 9.11.1978 

58 Patočková Marie 1904 6.3.1979 

59 Žemlová Věra 1919 6.3.1979 

60 Krejnický František 1919 5.11.1979 

61 Šenkapoul Milan 1910 20.12.1979 

62 Klepáč Rudolf 1905 19.2.1980 

63 Ježek Vlastimil 1906 4.3.1981 

64 Praveček Jan 1911 9.3.1981 

65 Doucek Karel 1910 15.4.1981 

131 Kavan Antonín 1921 28.9.1981 

66 Andršt Zdeněk 1912 27.9.1982 

67 Skopal Cyril 1908 1983 

68 Boháček Karel 1913 10.11.1983 

69 Plechatý František 1913 10.11.1983 

70 Sokol Jozef 1913 10.11.1983 

71 Krombholz Richard 1911 22.3.1982 

72 Hvězda Vojtěch 1907 10.5.1982 

73 Šimo Jozef 1913 10.11.1983 

74 K-260 vzor k výrobě, Kremnica  

75 Mudra Václav 1924 26.4.1984 

76 Barták František 1905 26.4.1984 

77 Bělonožník Miloslav 1918 26.4.1984 

78 Vohradský František 1919 1.8.1984 

79 Raban Václav 1909 1.8.1984 

80 Pospíšil Václav 1910 4.1.1985 

81 Sokol Alois 1914 4.1.1985 

82 Schmid Ludvík 1910 28.8.1985 

83 Bémová Eva 1924 11.9.1985 

84 Handzo Pavol 1919 11.9.1985 

85 Kostková Jarmila 1923 11.9.1985 

86 Král Antonín 1916 11.9.1985 

87 Pešek Jan 1923 11.9.1985 

88 Smetiprach Jaroslav 1919 11.9.1985 

89 Žižka Jiří 1922 11.9.1985 

90 Škovira Ladislav 1914 10.12.1985 

91 Szomolányi Juraj 1905 10.12.1985 

92 Kašprišin Mikuláš 1919 20.2.1986 

93 Smola Karel 1921 20.2.1986 

94 dar Národnímu muzeu v Praze v roce 1991  

95 Černušák Vladimír 1921 26.9.1986 

96 Kříž Jan 1911 26.9.1986 



číslo 
matriky 

příjmení jméno rok narození datum udělení 

97 
vyznamenání odprodáno Muzeu Vladimíra Iljiče 

Lenina v Praze v roce 1986 
 

98 Farkašová Elena 1921 21.11.1986 

99 Chovaneč Ján 1921 21.11.1986 

100 Polák Imrich 1912 16.6.1987 

101 Jurica Martin 1912 25.9.1987 

102 Poula Bedřich 1917 25.9.1987 

103 Dušek Rudolf 1930 15.2.1988 

104 Mach Ladislav 1923 22.6.1988 

105 Chvalný Július 1927 3.10.1988 

106 Tománek Jaromír 1924 1.3.1989 

107 Dědič Josef 1924 1.3.1989 

108 Hošek Zdeněk 1924 5.7.1989 

109 Houška Josef 1919 2.10.1989 

 


