
Junák – svaz skautů a skautek ČR 
Západočeská oblast bílého orla (Plzeňský a Karlovarský kraj) 
 

Statut – Vyznamenání oblasti Bílého orla 
 

1. Historie a způsob zřízení 
Oblastní vyznamenání byla zřízena, aby bylo možno ocenit práci skautských činovníků, oldskautů, 
roverů, rangers, skautských jednotek nebo realizačních týmů, který se na rozvoji skautingu 
v západních Čechách podílejí. Vznik oblastních vyznamenání se datuje k závěru 2. západočeského 
jamboree dne 30. května 1999. Postupně jsme vytvořili (a ústředí junáka v květnu 1999 dali na 
vědomí) tyto pocty a vyznamenání. 
 

2. Instanční postup 
Předkladatel návrhu:   člen Junáka starší 18 let, SRJ, ORJ, KRJ 
Schvalovatel návrhu:  na vědomí ORJ, KRJ 
Udělovatel vyznamenání: oblastní rada Atom.  
Řádový den:   není stanoveno. 

 

3. Udělení 
Činovníkům: 

• za významnější podíl na práci pro skauting, za službu, za výsledky v závodech, apod., 
• za službu skautingu v rámci nebo ve prospěch oblasti, za prospěšnou práci, 
• za službu pro skauting a za podporu skautingu, 
• za zásluhy o skauting v oblasti bílého orla, zejména službou při akcích pořádaných oblastí, 

oblast reprezentujících nebo oblast prospívajících. 
 
a) Čestný štít bílého orla 
b) Řád „macte animo – zdar tvému činu“ 
c) Čestný odznak bílý orel – zlatý stupeň 
d) Čestný odznak bílý orel – stříbrný stupeň 
e) Čestný odznak bílý orel – bronzový stupeň 
f) Zvláštní uznání a dík 
g) Uznání a dík 
h) Děkovný list 

 

4. Sbor nositelů 
Sbor nositelů není ustaven. 
 

5. Počet stupňů 
Oblastní vyznamenání má 8 stupňů. 

 

6. Počet nositelů 
Počet nositelů není stanoven. 

 

7. Oprávnění nositelů 
Udělení vyznamenání nezakládá žádná zvláštní práva. 
 

8. Popis 
a) Čestný štít Bílého orla 

• uděluje se jednotkám nebo skupinám za zvláštní výkon nebo zásluhy 
• dekret = list/karton A4 
• dřevěná deska A6 se znakem bílého orla na kruhu a se štítkem s nápisem o udělení 

vyznamenání konkrétní jednotce nebo skupině 
• udělení se eviduje, možno udělit i vícekrát 



 
b) Řád „Macte animo – zdar tvému činu“ 

• za zvláštní zásluhy 
• dekret = list/karton A4 
• odznak = bílý orel na kruhu ve zlatě s bleděmodrým podkladem + bleděmodro-bílá 
řádová stužka  

c) Čestný odznak Bílý orel: 
• 18 let a starší, zpravidla postupně (od nejnižší třídy) 
• dekret = list/karton A4 v barvě řádu (zelený, bílý, žlutý) 
• odznak = bílý orel na kruhu v barvě třídy + řádová stužka (bledě modrá barva) se 

siluetou orla v barvě třídy řádu 
• udělení se eviduje, možno udělit i vícekrát 

d) Zvláštní uznání a dík: 
• 18 let a starší 
• dekret = list/karton A4 
• odznak = „bílý orel na oblouku“ 
• udělení se eviduje, možno udělit i vícekrát 

e) Uznání a dík:  
• uděluje se bez rozdílu věku 
• dekret = list/karton A5 
• odznak = kovový odznak menšího formátu, nosí se na pravé kapse krojové košile 
• udělení se neeviduje 

f) Děkovný list 
• uděluje se bez rozdílu věku 
• dekret = list/karton A4 
• udělení se eviduje, možno udělit i vícekrát 

 
Odznak se nosí na středu pravé kapsy krojové košile. Řádová stužka pak těsně nad levou kapsou 
krojové košile. 
 

9. Závěrečné ustanovení 
Statut nabývá platnosti k 42. kolegiu západočeské oblasti dne 24. listopadu 2007. 
 
vůdce západočeské oblasti bílého orla:  Mgr. Jan Kacerovský 


