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ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 

 
1. 
VÁCLAV BROUSEK                                                   ocenění uděleno 20.4.1855 
Obecní výbor města Ústí nad Orlicí jmenoval čestným měšťanem pana Václava Brouska, c.k. komisaře 
podkraje Lanškrounského. Čestné občanství bylo výrazem úcty, lásky a vděčnosti. 
 
2. 
FRANTIŠEK MAREK                                                                                        ocenění uděleno v roce 1855 
Inspektor při železné dráze. Jmenován čestným měšťanem. 
 
3. 
FRANTIŠEK PALACKÝ                                                   ocenění uděleno 28.4.1861 
Rada a výbor města jmenovaly Františka Palackého čestným měšťanem. Chtěli „vyjeviti úctu a 
důvěru, kterou ke svým statečným obhájcům národních práv českých chovají.“ … „miláčku tomuto 
celého národa českého za jeho převeliké zásluhy o vlast vděčnost svou najevo dali. Jsme té sladké 
naděje, že jeho Blahorodí, maje celé široké vlasti zdar a blaho ve všem svém konání a myšlení na 
zřeteli, i naší obec do lásky své přijmout ráčí a dle okolností ku blahu jejímu působiti bude.“ 
 
4. 
JUDr. FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER                       ocenění uděleno 28.4.1861 
Rada a výbor města jmenovaly F.L.Riegera čestným měšťanem. Chtěli vzdát úctu zastánci českých 
práv. 
 
5. 
FRANTIŠEK FIALA                                                                 ocenění uděleno 18.3.1867 
Rada města udělila čestné měšťanství za zásluhy pro obyvatelstvo v době války v roce 1866. František 
Fiala byl starostou města i okresu Ústí nad Orlicí. 
 
6. 
J. SCHNEIDER                                                                                                            ocenění uděleno 18.3.1867 
Rada a výbor města udělily čestné občanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 1866. J. 
Schneider byl „šéf na nádraží“. 
 
7. 
KAREL EZLER                          ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor města udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války 
v roce 1866. Karel Ezler byl čepičář v č.p. 100. 
 
8. 
VÁCLAV JINOCH                                                                                                       ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům v době války v roce 1866.  
Václav Jinoch byl soukromník z č.p. 96.    
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9. 
FERDINAND HAUPTMANN                                                  ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Ferdinand Hauptmann byl soukeník z č.p. 312. 
 
10. 
FRANTIŠEK MRKVIČKA                              ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. František Mrkvička byl krejčí z č.p. 177. 
 
11. 
KAREL HLAVSA                                                                  ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Karel Hlavsa byl pláteník z č.p. 270. 
 
12. 
KAREL POLÁČEK                                                                                           ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Karel Poláček byl pláteníkem z č.p. 300. 
 
13. 
JOSEF ŠKORPIL             ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Josef Škorpil byl soukromník z č.p. 342. 
 
14. 
JOSEF ŠPLÍCHAL                                                                 ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Josef Šplíchal byl puškař v č.p. 253. 
 
15. 
LEOPOLD MIKULA                                                                              ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Leopold Mikula byl soukromník v č.p. 84. 
 
16. 
FRANTIŠEK STEHNO                                                                              ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. František Stehno byl tkadlec v č.p. 36. 
 
17. 
FRANTIŠEK JINDRA                                                                              ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. František Jindra byl truhlářem v č.p. 23. 
 
18. 
VÁCLAV CIBULKA                                                                                                     ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Václav Cibulka byl tkadlec v č.p. 238. 
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19. 
FRANTIŠEK FIŠER                                                                                                      ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. František Fišer byl tkadlec v č.p. 270. 
 
20. 
LIBOR KRICNER                                                                                                         ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Libor Kricner byl soukromník v č.p. 354. 
 
21.  
VÁCLAV ČÁNA                                                                                                          ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Václav Čána byl tkadlec v č.p. 144. 
 
22. 
JOSEF MOTLL                                                                                                            ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Josef Motll byl tkadlec v č.p. 199. 
 
23. 
ANTONÍN ONTL                                                                                                        ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Antonín Ontl byl tkadlec v č.p. 245. 
 
24. 
VÁCLAV BEDNAŘÍK                                                                                                  ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Václav Bednařík byl soukromník v č.p. 156. 
 
25. 
LIBOR JAN WEIS                                                                                                       ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Libor Jan Weis byl tkadlec v č.p. 107. 
 
26. 
JOSEF JIRGES                                                                                                             ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Josef Jirges byl tkadlec z č.p. 107. 
 
27. 
JOSEF HOUDEK                                                                                                         ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Josef Houdek byl soukromník v č.p. 13. 
 
28. 
JAN ŠPINDLER                                                                                                           ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Jan Špindler byl soukromník v č.p. 127. 
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29. 
JAN STEHNO                                                                                                              ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Jan Stehno byl důchodním v č.p. 214. 
 
30. 
FRANTIŠEK EGERLE                                                                                                  ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. František Egerle byl valchař v č.p. 207. 
 
31. 
JOSEF KAZYLEK                                                                                                         ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Josef Kazylek byl soukromník v č.p. 109. 
 
32. 
ANTONÍN TRKAL                                                                                                      ocenění uděleno 18.3.1867 
Městská rada a výbor udělily čestné měšťanství za pomoc obyvatelům města v době války v roce 
1866. Antonín Trkal byl tkadlec v č.p. 37/5. 
 
33. 
KAREL ADÁMEK                                                                                                     ocenění uděleno 14.10.1896 
Rada a výbor města udělily čestné měšťanství. Město ocenilo jeho velké zásluhy na poli 
národohospodářském a politickém. Karel Adámek byl okresním starostou hlineckého okresu, 
zemským a říšským poslancem, členem Zemského výboru Království českého. 
 
34. 
GUSTAV EIM                                                                                                           ocenění uděleno 14.10.1896 
Rada a výbor města jmenovaly ho čestným měšťanem. Gustav Eim byl český publicista, říšský 
poslanec za město Ústí nad Orlicí. Ústečtí vysoce oceňovali jeho neúnavnou činnost publicistickou, 
ale i politickou. Diplom odevzdali jeho manželce dne 7.2.1897. 
 
35. 
JAN LUDEVÍT LUKES                                                                                                 ocenění uděleno 14.7.1897 
Rada a výbor města ocenily jeho význam pro českou hudbu a zpěv a také obětavost ve prospěch 
rodného města. 
 
36. 
KNÍŽE JIŘÍ Z LOBKOVIC                                                                                            ocenění uděleno 13.5.1905 
Městská rada uvážila zásluhy knížete Jiřího z Lobkovic a ocenila ho nejen jako reprezentanta nejvyšší 
správy země, ale také jako věrného Čecha. 
 
37. 
ALOIS JIRÁSEK                                                                                                             ocenění uděleno 2.8.1918 
Zastupitelstvo města udělilo čestné měšťanství spisovateli Aloisi Jiráskovi. Ocenilo jeho zásluhy o 
český národ a snahu, kterou vyvinul za sjednocování českého lidu v boji za samostatnost a za 
veškerou činnost směřující pro blaho českého národa. 
 
38. 
GUSTAV HABRMAN                                                                                                   ocenění uděleno 2.8.1918 
Zastupitelstvo města udělilo čestné měšťanství říšskému poslanci Gustavu Habrmanovi, který se 
přičiňoval za sjednocení českého národa a bojoval za jeho osamostatnění. 
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39. 
VÁCLAV KLOFÁČ                                                                                                         ocenění uděleno 2.8.1918 
Zastupitelstvo města udělilo čestné měšťanství říšskému poslanci Václavu Klofáčovi, který se 
přičiňoval za sjednocení českého národa a bojoval za jeho osamostatnění. 
 
40. 
DR. KAREL KRAMÁŘ                                                                                                  ocenění uděleno 2.8.1918 
Zastupitelstvo města udělilo čestné měšťanství říšskému poslanci Karlu Kramářovi, který se přičiňoval 
za sjednocení českého národa a bojoval za jeho osamostatnění. 
 
41. 
FRANTIŠEK STANĚK                                                                                                   ocenění uděleno 2.8.1918 
Zastupitelstvo města udělilo čestné měšťanství říšskému poslanci Františku Staňkovi, který se 
přičiňoval za sjednocení českého národa a bojoval za jeho osamostatnění. Místo diplomu město 
věnovalo obnos 500 korun na České srdce. 
 
42. 
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK                                                                                 ocenění uděleno 7.1.1919 
Městské zastupitelstvo udělilo čestné občanství T.G.Masarykovi. Ocenilo jeho zásluhy o osvobození 
národa a utvoření Československé republiky. Kromě toho Ústečtí oceňovali jeho velkou snahu o 
povznesení lidu a tím celého českého národa. Město vyrozumělo presidenta, že cenu diplomu 
rozdělilo takto: 300 korun poslali na fond pro sirotky po legionářích, 100 korun paní Ježkové – matce 
popraveného ústeckého legionáře, dalších 100 korun dali místní chudině. 
 
43. 
JAROSLAV KOCIAN                                                                                                  ocenění uděleno 11.9.1926 
Houslový virtuos, skladatel, pedagog. 
 
44. 
JAN MAZÁNEK                                                                                                          ocenění uděleno 13.5.1931 
Učitel, aktivní člen mnoha spolků. Čestné občanství uděleno pro zásluhy na poli kulturním, 
osvětovém a vzdělávacím při jeho osmdesátinách. 
 
45. 
FRANTIŠEK J. ANDRLÍK                                                                                            ocenění uděleno 13.5.1932 
Uděleno za dlouholeté pedagogické působení a za spisovatelskou činnost určenou pro mládež. 
Čestné občanství uděleno při osmdesátých narozeninách. 
 
46. 
MUDr. RUDOLF LUKES                                                                                            ocenění uděleno 24.9.1932 
Čestné občanství uděleno za dlouholetou a záslužnou lékařskou činnost, za zásluhy o město a občany 
města na poli sociálně humánním, zdravotně kulturním, při příležitosti 70. narozenin. 
 
47. 
Dr. EDVARD BENEŠ                                                                                                    ocenění uděleno 7.5.1938 
Město ocenilo to, co vykonal pro stát a národ. Diplom mu byl předán 19.2.1946. Občanství bylo 
obnoveno na zasedání 15.9.1945. 
 
48. 
Msgr. Dr. JAN ŠRÁMEK                                                                                           ocenění uděleno 15.9.1945 
Náměstek předsedy vlády, předseda lidové strany. Město občanstvím ocenilo jeho záslužnou práci o 
znovuobnovení Československé republiky, za celoživotní dílo.  
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49. 
VÁCLAV NOSEK                                                                                                         ocenění uděleno 15.9.1945 
Ministr vnitra Československé republiky. Město ocenilo jeho zásluhy o znovuosvobození 
Československé republiky a za prokázané pochopení pro potřeby města Ústí nad Orlicí. 
 
50. 
BOHUMIL LAUŠMAN                                                                                               ocenění uděleno 15.9.1945 
Ministr průmyslu Československé republiky. Ocenění bylo za uznání jeho práce pro náš kraj a za 
zásluhy o znovuosvobození Československé republiky. 
 
51. 
Dr. PROKOP DRTINA                                                                                                  ocenění uděleno 6.4.1946 
Ministr spravedlnosti Československé republiky. Uděleno za zásluhy o znovuosvobození 
Československé republiky a za uznání práce dalšího budování republiky. 
 
52. 
VÁCLAV PÁNEK, in memoriam                                                                              ocenění uděleno 14.6.1946 
Československý letec v Anglii, padl 10.12.1942 ve věku 27 let. Diplom převzala matka Viktorie 
Pánková. Místní národní výbor oceňuje zásluhy a chrabrost svého občana. 
 
53. 
KLEMENT GOTTWALD                                                                                             ocenění uděleno 8.11.1948 
Prezident republiky. Uděleno za zásluhy o povznesení sociálních vymožeností pracujícího lidu v naší 
republice.       
 
54. 
ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ                                                                                            ocenění uděleno 8.11.1948 
Předseda vlády. Uděleno za zásluhy o povznesení sociálních vymožeností pracujícího lidu v naší 
republice. 
 
55. 
BOHUŠ HERAN                                                                                                            ocenění uděleno 6.2.1967 
Violoncellový virtuos, pedagog. Čestné občanství uděleno při šedesátých narozeninách. 
 
56. 
KAREL BOUŠEK                                                                                                         ocenění uděleno 18.6.1982 
Čestné občanství mu bylo uděleno u příležitosti šedesátých narozenin jako výraz úcty a ocenění jeho 
dosavadního díla, které se výrazně zařadilo do naší literatury. 
 
57. 
Dr. Ing. h.c. VÁCLAV ROHLENA                                                                           ocenění uděleno 18.11.1983 
Ředitel Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí nad Orlicí, poslanec Federálního shromáždění.  Rada 
města ocenila jeho zásluhy o rozvoj města. 
 
58. 
JAN ZELENKA                                                                                                          ocenění uděleno v roce 1983 
Novinář, ředitel Československé televize, poslanec Federálního shromáždění. 
 
59. 
JOSEF KALÁB                                                                                                          ocenění uděleno v roce 1988 
Předseda městského národního výboru a okresního národního výboru. Čestné občanství mu bylo 
uděleno za zásluhy o město při jeho šedesátých narozeninách. 
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60. 
ANTONÍN ŠIMEČEK                                                                                               ocenění uděleno v roce 1990 
Hudební pedagog, dirigent a organizátor hudebního života. V roce 1939 se stal prvním ředitelem 
ústecké hudební školy. Místní intriky ho přinutily v roce 1958 odejít do České Třebové. Počátkem 80. 
let se vrátil do Ústí a znovu stanul v čele hudebního dění.  
 
61.  
VÁCLAV ČEVONA                                                                                                     ocenění uděleno 20.5.1992 
Atlet, sportovní funkcionář. Městské zastupitelstvo udělilo čestné občanství Václavu Čevonovi, 
olympionikovi a několikanásobnému reprezentantovi Československa v lehké atletice. 
 
62. 
FRANTIŠEK STRÁNSKÝ                                                                                            ocenění uděleno 27.9.1995 
Atlet, lyžař, sportovní funkcionář. Městské zastupitelstvo udělilo čestné občanství za jeho celoživotní 
zásluhy o tělovýchovu a sport ve městě při příležitosti jeho 85. narozenin. 
 
63.  
MARIE ROLLEROVÁ, in memoriam                                                                      ocenění uděleno 23.9.1997 
Spisovatelka. Městské zastupitelstvo udělilo čestné občanství při příležitosti 100 let od jejího narození 
za její literární a publicistickou činnost a zásluhy o objasnění historie města. 
 
64. 
JUDr. JAROSLAV DRÁBEK                                                                                     ocenění uděleno 19.11.1997 
Rada města udělila čestné občanství za jeho právnickou, literární a publicistickou činnost, kterou se 
podílel na úsilí v zachování demokracie v naší zemi, s přihlédnutím k jeho úzkému vztahu k Ústí nad 
Orlicí. 
 
65. 
FRANTIŠEK UHLÍŘ                                                                                                    ocenění uděleno 20.6.2000 
Hudební skladatel, pedagog, dirigent. Městské zastupitelstvo udělilo čestné občanství při příležitosti 
80. narozenin za jeho dlouholetou skladatelskou, interpretační a pedagogickou činnost ve prospěch 
kulturního života a reprezentace města Ústí nad Orlicí.     
 
66. 
JAROSLAV KULHAVÝ                                                                                               ocenění uděleno 10.9.2012 
Olympijský vítěz v závodě horských kol v Londýně 2012. Za vynikající sportovní úspěchy a sportovní 
reprezentaci města a České republiky na nejvýznamnějších světových sportovních soutěžích. 
 
67.           
EVA VEVERKOVÁ, in memoriam                                                                           ocenění uděleno 14.4.2014 
Pedagožka, choreografka a zakladatelka tanečního souboru C-Dance. Za rozvoj kultury v oblasti 
scénického tance. 
 
68.          
JAN STEKLÍK                                                                                                              ocenění uděleno 27.6.2016 
Výtvarník, grafik, performer, malíř, vizuální básník. Za reprezentaci města na poli výtvarného umění a 
za celoživotní dílo, které významně ovlivnilo podobu moderní české grafiky. 
 
69.  
Kpt. ANTONÍN RENČÍN, in memoriam                                                                 ocenění uděleno 25.6.2018 
Příslušník čs. zahraniční armády (Francie, Anglie, SSSR), jenž položil život za osvobození naší vlasti 18. 
září 1944 při karpatsko-dukelské operaci na polském území. 
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70. 
Plk. KAREL ŠKARKA, in memoriam                                                                       ocenění uděleno 24.6.2019 
Voják vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava, italský partyzán a příslušník Československé 
obrněné brigády v Anglii. Za odbojovou protiněmeckou činnost během 2. světové války. 
 
71. 
RADIM NOVÁČEK, in memoriam                                                                          ocenění uděleno 24.6.2019 
Rodák z Ústí nad Orlicí, jenž působil jako významný český mineralog, vysokoškolský pedagog a jako 
účastník protiněmeckého odboje byl popraven v koncentračním táboře Mauthausen. 
 
72. 
QUIDO KOCIAN, in memoriam                                                                              ocenění uděleno 21.6.2021 
Narozen v Ústí nad Orlicí. Sochař, přední představitel českého umění na přelomu 19. a 20. století. Žák 
Josefa Václava Myslbeka. Některá díla Quida Kociana jsou instalována přímo v Ústí nad Orlicí. 
 
73. 
KAMIL ROŠKOT, in memoriam                                                                              ocenění uděleno 21.6.2021 
Architekt a výtvarník. Projektant národní kulturní památky – Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí. 
 
74. 
ANTONÍN JEŽEK, in memoriam                                                                             ocenění uděleno 21.6.2021 
Český legionář a vlastenec, rodák z Ústí nad Orlicí, zajatý a popravený v Arcu. 
 
75. 
MUDr. FRANTIŠEK BARCAL, in memoriam                                                         ocenění uděleno 21.6.2021 
Ústecký lékař, jednatel Červeného kříže za 1. světové války. Finančním darem se významně podílel na 
vybudování okresní veřejné nemocnice v Ústí nad Orlicí.  
 


