
PO z hlediska heraldiky a faleristiky: 
Pochod je organizován u příležitosti výročí Dne české státnosti, výročí úmrtí svatého Václava. 
Vzhledem k odkazu na rytířské tradice, které tento významný panovník uctíval je hlavním motivem 
rytířský kříž řecký, doplněný o motiv dvou soustředných kruhů. PO za 1. až 3. účast spadá do I. třídy 
PO a je udělován ve třech stupních povrchové úpravy – starobronz, starostříbro a starozlato. Pro 
udělení PO účastníkovi v příslušné povrchové úpravě je rozhodujícím faktorem počet účastí na 
pochodu s nárokem na PO. Posloupnost udělení PO od nejnižšího stupně po nejvyšší stupeň musí 
být zachována. 
 
Avers: 
Vnější kruh je tvořen nejznámější částí Svatováclavského chorálu „SVATÝ VÁCLAVE, VÉVODO 
ČESKÉ ZEMĚ“ ve vodorovném středu rozdělený ratolestmi listu státního stromu – lípy. Vnitřní 
kruh vyobrazuje sochu svatého Václava na koni na Václavském náměstí, místě, kde se národ scházel 
v dobách nejtěžších a často významných dnech české historie. 
 
Revers: 
Vnější kruh je tvořen pokračováním části Svatováclavského chorálu „NEDEJ ZAHYNOUTI, NÁM 
NI BUDOUCÍM“. Vnitřní kruh je rozdělen na čtyři části lipovými ratolestmi, které svým ztvárněním 
tvoří rovnostranný kříž. Ve čtyřech částech je zrcadlově přes střed vyobrazen dvakrát lev a orlice, 
symboly užívané českými zeměmi a knížectvími. Ve středu je pole pro rytí pořadového čísla. 
 
Stuha: 
Šíře 38 mm, vychází svou barevností z barev hlavního motivu materiálů použitých pro výrobu 
čelenky umístěné na lebce sv. Václva, vyrobené firmou Grünfeld roku 1929 u příležitosti tisícího 
svatováclavského výročí. Čelenka je vyrobena ze zlata s příměsí mědi a stříbra (zlatová), z obou stran 
zdobená čtyřmi ornamenty z malachitu (malachitově zelená) a perel (perlová – bílá s nepatrným 
šedavým nádechem). Barvy stuhy jsou v milimetrovém poměru zlatová (3), malachitová (1), perlová 
(1), malachitová (1), perlová (1), malachitová (1), perlová (1), malachitová (1), zlatová (18), 
malachitová (1), perlová (1), malachitová (1), perlová (1), malachitová (1), perlová (1), 
malachitová (1), zlatová (3). 
 
Stužka: 
Stejného barevného provedení je opatřena kruhovou miniaturou s vyobrazením sv. Václava na koni 
v příslušné povrchové úpravě. 
 

Kontrola kvality: 
Všechny části PO procházejí v průběhu výroby PO několikanásobnou kontrolou. V průběhu kontrol 
jsou zmetkové výrobky vyloučeny. Kovové části jsou vyráběny kombinací strojové a ruční výroby. 
Odlišnosti barevných tónů kovových částí jsou způsobeny ručním zpracováním a nejsou důvodem 
k reklamaci PO. Stuha PO, na které je PO zavěšen pomocí kroužku, je kompletována ručně včetně 
veškerých záhybů. Odlišnosti zhotovení stuhy vzhledem k úhlům záhybů a milimetrovým poměrům 
nejsou důvodem k reklamaci PO. Tím, že není žádný PO úplně stejný, naopak získává na své 
sběratelské ceně. 
 
Pokyny pro údržbu: 
Kovové části PO neošetřujte žádnými chemickými prostředky ani prostředky se zdrsněným 
povrchem – může dojít k porušení ochranného laku nebo zahájení nežádoucích procesů degradace 
kovu. V případě potřeby odstraňujte nečistoty pouze navlhčeným hadříkem a povrch ihned pečlivě 
vysušte. Použité materiály: zinek a měď s povrchovou úpravou, válcovaná mosaz, ochranný lak. 
Země výroby: Česká republika  
 
Textilní části PO neperte v pračce, nesušte v sušičce, neošetřujte žádnými čisticími a chemickými 
prostředky, nežehlete. Při kontaktu textilních částí s vodou nechte volně uschnout. V případě 
porušení zákazů pro údržbu textilních částí hrozí ztráta tuhosti materiálu nebo porušení textílie. 
Použité materiály: umělé vlákno na celulózovém základě. Země výroby: Německo 
 


