
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

 

          

                                                                                                                konané dne 13.02.2019 

 

 

N á v r h 

na udělení vyznamenání Města Lysá nad Labem 

 

 
Rada města projednala dne 05.02.1019 a vydala usnesení č. 88 

Rada města 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í 

návrh odboru ŠSVZaK na udělení zlaté medaile p. Bedřichu Krátkorukému, pilotu RAF, který 

padl v bitvě o Velkou Británii, 

 

II. p ř e d k l á d á 

ZM 13.02.2019 ke schválení. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e 

udělení zlaté medaile p. Bedřichu Krátkorukému, pilotu RAF, který padl v bitvě o Velkou 

Británii, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

 
 

Popis problému:  

Na základě OZV č. 1/2009 o městských symbolech, významných dnech a vyznamenáních 

Města Lysá nad Labem může každý občan nebo organizace navrhnout udělení vyznamenání. 

Termínem pro udělování vyznamenání je OZV stanoven významný den města Lysá nad 

Labem – 4. březen každého roku. Níže uvádíme stručný přehled všech druhů vyznamenání: 

 

Medaile „Za věrnost“ uděluje starosta města na návrh ředitele MěP Lysá nad Labem 

strážníkům MěP Lysá nad Labem za dlouhodobou spolehlivou službu ve městě a to podle 

odpracovaných let u MěP.  

 

Čestná medaile Města Lysá nad Labem je výrazem ocenění významných úspěchů 

jednotlivců i organizací. Vyznamenání III. třídy v bronzovém provedení uděluje rada nebo 

zastupitelstvo města, vyznamenání II. třídy v stříbrném provedení uděluje rada nebo 

zastupitelstvo města a vyznamenání I. třídy v zlatém provedení uděluje zastupitelstvo města.  

 

Pamětní medaile je oceněním významných úspěchů jednotlivců i organizací především 

v kulturní, společenské a sportovní oblasti nebo k poctě významné návštěvy ve městě. Uděluje 

ji starosta nebo místostarostové. 

 

O možnosti navrhnout udělení vyznamenání byli občané informování v lednových Listech a 

na webu a facebooku města. Do 30. 1. 2019 jsme obdrželi celkem 25 kandidátů na ocenění od 

20 navrhovatelů.  

 

Po konzultacích s vedením města navrhuje náš odbor udělit plukovníkovi in memoriam 

Bedřichu Krátkorukému Čestnou medaili Města Lysá nad Labem – vyznamenání I. třídy 

v zlatém provedení. Bedřich Krátkoruký se narodil 8. 10. 1913 v Hořátvi, odkud se jeho 

rodina posléze přestěhovala do Byšiček. Studoval na tehdejším reálním gymnáziu 

v Nymburce, ale studia nedokončil. Prošel pilotním výcvikem na vojenské akademii ve 

Vyškově a stíhacím kurzem v Hradci Králové. V čs. armádě pak až do okupace létal jako 

stíhač. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 odešel do Polska, kde se po 

přepadení Polska Německem v září 1939 účastnil leteckých bojů. Po kapitulaci Polska se 

uchýlil do Francie, kde byl nasazen na frontě. Po porážce Francie přelétl s jednotkou do 

severní Afriky a přes Gibraltar se lodí dostal do Velké Británie. Byl přijat do 1. britské stíhací 

perutě RAF a účastnil se Bitvy o Británii. Po té pracoval jako letecký instruktor. V roce 1942 

byl znovu nasazen do bojů tentokrát jako člen 313. československé stíhací perutě RAF. 

Zahynul při bojové akci nad kanálem La Manche 15. 1. 1943. Hrdina 2. světové války B. 

Krátkoruký byl mnohokrát oceněn válečnými vyznamenáními různých zemí. V roce 1991 byl 

in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka letectva.   

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Žádné nebylo. 

 

Návrh řešení: 

Odbor školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury doporučuje RM vzít na vědomí návrh 

odboru ŠSVZaK na udělení zlaté medaile p. Bedřichu Krátkorukému, pilotu RAF, který padl 

v bitvě o Velkou Británii a předložit ho ke schválení ZM 13.02.2019. 



Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v žádné komisi či výboru. 

 

Vztah k rozpočtu:   

Nemá vliv na rozpočet města. 

 

 

              Jitka Petrová 

                            referentka   

 

 

Přílohy 

Návrh na udělení vyznamenání od pana Bedřicha Valáška 

Informace z webu gymnázia Nymburk 

Informace z webu obce Hořátev  


