Popis medaile Vojenského pochodu ČR:
Pochod je organizován u příležitosti výročí Dne vítězství. Symbolika na medaili tedy symbolizuje
historické a vojenské souvislosti Druhé světové války a vítezství nad útlakem nacismu. Hlavním
motivem medaile je pěticípá hvězda, která byla v bílém a červeném provedení rozlišovacím znakem
bojové techniky USA a Sovětského svazu osvobozujících území tehdejšího protektorátu. Medaile za
1. až 5. účast spadá do I. třídy udělované v jednom stupni povrchové úpravy starozinek. Medaile za
6. až 10. účast spadá do II. třídy udělované v jednom stupni povrchové úpravy staromosaz. Pro
udělení medaile účastníkovi v příslušném provedení a povrchové úpravě je rozhodujícím faktorem
počet účastí na pochodu s nárokem na medaili. Posloupnost udělení medaile od nejnižšího stupně
po nejvyšší stupeň musí být zachována postupně. Medaile za 1. účast nemá žádnou miniaturu, za 2.
až 5. a za 7. až 10. účast mají malou miniaturu na stužce a velkou miniaturu na stuze. Motivem
malých a velkých kruhových miniatur je kromě čísla také věnec lipových listů (2. a 7. účast), otisky
bot (3. a 8. účast), holubice (4. a 9. účast) a hranice ČSR (5. a 10. účast). Malá a velká miniatura je u
medaile za 6. účast nahrazena rozetou ve stejném barevném provedení jako stuha medaile
s poměrným snížením barevných rozsahů stuhy.
Avers (přední strana):
Motiv hvězdy je doplněn soustředným kruhem v jehož středu je dvouocasý lev umístěný na štítu.
Štít protíná dolů směřující meč jako symbol připravené a odhodlané obrany územní celistvosti
tehdejší ČSR, která nebyla díky Mnichovské zradě realizována. Lipové listy vzhůru rostoucí a pevně
obklopující štít symbolizují soudržnost národa i v časech nejtěžších.
Revers (zadní strana):
Je tvořený dvěma soustřednými kruhy, které jsou horizontálně a vertikálně rozděleny na 4 části,
symbolizující poválečné rozdělení území nepřítele mezi 4 vítězné mocnosti. Lipové listy v těchto
částech symbolizují Čechy sloužící v daných armádách. Ve vnitřním kruhu je vítězný rok „1945“.
Stuha:
Šíře 38 mm, zobrazuje modrou barvu jako barvu symbolizující naději, že k podobným událostem
znovu nedojde, červená barva symbolizuje prolitou krev obětí a bílá barva symbolizuje mír. Barvy
stuhy jsou v milimetrovém poměru modrá (2), bílá (1), červená (2), bílá (1), červená (2), bílá (1),
modrá (20), bílá (1), červená (2), bílá (1), červená (2), bílá (1), modrá (2).
Stužka:
Stejného barevného provedení je podle počtu účastí bez miniatury, s kruhovou miniaturou v
příslušné povrchové úpravě, nebo s rozetou.
Kontrola kvality:
Všechny části medaile procházejí v průběhu výroby 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 medaile. Stuha, na které je medaile zavěšena pomocí dvou kroužků a šlupny
je kompletována ručně včetně veškerých záhybů stuhy. Odlišnosti zhotovení stuhy vzhledem
k úhlům záhybů a milimetrovým poměrům nejsou důvodem k reklamaci medaile. Tím, že není
žádná medaile úplně stejná, naopak získává na své sběratelské ceně.
Pokyny pro údržbu:
Kovové části medaile 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 medaile 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
textilie. Použité materiály: umělé vlákno na celulózovém základě. Země výroby: Německo
Bezpečnostní pokyny:
Medaile a její části nejsou hračkou! Nevhodné pro děti ve věku 0-3 let! Medaile a její části obsahují
malé a ostré části, které můžou být vdechnuty, nebo o které se může dítě zranit! Při věku do 12 let je
doporučeno zacházení s medailí pod dohledem dospělé osoby! Manipulace s medailí není vhodná
pro osoby se sníženou hranicí vnímání nebezpečnosti v jakémkoliv věku - opět může dojít ke zranění
o ostré hrany ve formě jehly, která je na zadní straně medaile a stužky!
Grafické znázornění medaile:

