
Statut Sín ě slávy jiho české turistiky 
 
I. Základní ustanovení 
 

I.1. Síň slávy jihočeské turistiky (SSJČT) zřizuje Klub českých turistů oblast Jižní 
Čechy (KČT OJČ) jako způsob zviditelnění (a touto cestou následně i určitého 
ocenění) práce činovníků, cvičitelů a vedoucích turistiky, značkařů KČT OJČ, kteří 
svou dlouhodobou činností prokazatelně přispěli k dobrému jménu, úspěchům, 
prestiži a slávě jihočeské turistiky v očích veřejnosti. 

I.2. SSJČT je zřízena za účelem: 
a) sběru, uchování a prezentace informací o významných osobnostech jihočeské 

turistiky; 
b) zachování nejlepších tradic jihočeské turistiky; 
c) propagace turistiky a KČT na veřejnosti. 

 
II. Členství v SSJ ČT 
 

II.1. Do síně slávy může být uveden pouze: 
a) člen KČT; 
b) člen organizace, která vytvářela základy turistiky ještě před vznikem KČT 

(zpravidla Sokol nebo okrašlovací spolky); 
c) člen organizace, do níž se turistická činnost KČT uchýlila po dobu zákazu 

existence KČT. 
II.2. Z okruhu osob vymezeného bodem II. 1 může být do SSJČT uvedena osobnost, 

která významnou měrou působila na území nynějšího Jihočeského kraje a splňuje 
některou z následujících podmínek: 

a) Cvičitel či vedoucí turistiky aktivně působící po dobu minimálně 15 let, který 
prokazatelně dosáhl mimořádných výsledků a výrazně tak přispěl k rozvoji 
jihočeské turistiky; 

b) Značkař aktivně působící po dobu minimálně 15 let, který prokazatelně dosáhl 
mimořádných výsledků a výrazně tak přispěl k rozvoji jihočeské turistiky; 

c) Činovník, organizátor akcí nebo jiné turistické činnosti, metodik, lektor nebo 
publicista aktivně působící po dobu minimálně 15 let, z toho alespoň 10 let na 
úrovni přesahující rámec odboru; 

d) Čestný člen KČT na úrovni OJČ nebo ústředí. 
II.3. Osobnost splňující kritéria II. 1 a II. 2 lze do SSJČT uvést nejdříve 3 roky po jejím 

úmrtí, aby mohla být s odstupem objektivně posouzena její celoživotní turistická 
činnost. 

 
III. Uvádění do sín ě slávy 
 

III.1. Návrh na uvedení do SSJČT podává: 
a) Jihočeský odbor KČT, přičemž svůj návrh dokládá usnesením ze své 

konference či výroční členské schůze; 
b) Konference KČT OJČ – pouze v případě bývalého člena již zaniklého odboru 

KČT nebo zástupné organizace uvedené v bodu II. 1, přičemž svůj návrh 
dokládá usnesením z konference. 

III.2. Návrh je předkládán Radě SSJČT, která posoudí, zda předložený návrh splňuje 
všechny požadované náležitosti vymezené v příloze A statutu SSJČT a je doložen 



dle bodu III. 1. Po posouzení předá Rada SSJČT návrh spolu se svým doporučením 
k projednání a rozhodnutí výboru KČT OJČ. 

III.3. Shledá-li Rada SSJČT návrh nekompletním nebo nedostatečně zpracovaným, 
může jej po dohodě s navrhovatelem vrátit zpět navrhovateli k doplnění, aniž by 
návrh v této fázi postupovala výboru KČT OJČ. 

III.4. Navržená osobnost je do SSJČT uvedena dnem schválení návrhu výborem KČT 
OJČ. 

 
IV. Rada SSJČT 
 

IV.1. Rada SSJČT: 
a) shromažďuje a archivuje veškeré předložené návrhy (tedy i ty posléze 

zamítnuté) v elektronické podobě; 
b) vede evidenci osobností uvedených do SSJČT; 
c) zveřejňuje informace o osobnostech zařazených do SSJČT primárně na 

webových stránkách oblasti – zde v plném rozsahu daném přílohou A – ale i 
dalšími vhodnými cestami (např. v oblastním kalendáři), kde budou informace 
redukovány na přijatelný rozsah (zpravidla na stručný text doprovázený 
fotografií); 

d) pořizuje zápisy ze svých jednání dokumentující veškeré její závěry. 
IV.2. Rada SSJČT má minimálně 3 členy s hlasem rozhodujícím, které jmenuje oblastní 

výbor KČT OJČ a kteří si sami volí svého předsedu, jenž Radu při jednání 
s oblastním výborem zastupuje. 

IV.3. Správce webových stránek KČT OJČ je z titulu své funkce členem Rady SSJČT 
s hlasem poradním, přičemž se vyjadřuje k technickým náležitostem předkládaných 
návrhů. 

IV.4. Členové rady SSJČT spolu komunikují především elektronicky a stejným 
způsobem i rozhodují. Případná společná zasedání se uskuteční, pokud možno, 
u příležitosti konference KČT OJČ nebo zasedání oblastního výboru. 

 
V. Závěrečná ustanovení  
 

V.1. Statut SSJČT nabývá platnosti dnem schválení konferencí KČT OJČ. 



Příloha A – Náležitosti návrhu na uvedení do SSJ ČT 
 
Návrh na uvedení do Síně slávy jihočeské turistiky musí obsahovat tyto náležitosti: 
 
1) Stručné zdůvodnění návrhu v rozsahu max. 600 znaků včetně mezer, které bude 

základním podkladem pro rozhodování o uvedení do SSJČT a zároveň bude použito 
v přehledovém zobrazení obsahu SSJČT. 

2) Fotografii (nejlépe klasickou portrétní) navržené osobnosti digitalizovanou do formátu 
JPG (JPEG) o rozměrech 300 x 400 pixelů (tedy na výšku), je nanejvýše vhodné připojit 
též zmenšenou verzi 120 x 160 pixelů, která bude použita v přehledovém zobrazení 
SSJČT (samozřejmě ji lze vytvořit z většího JPEG, avšak při zbytečné ztrátě kvality, které 
se lze vyhnout vytvořením menší verze přímo ze zdrojových grafických dat). Jde-li 
o osobu, jejíž fotografie se nedochovala, lze požadavek na dodání fotografie výjimečně 
pominout. 

3) Podrobnější text v rozsahu max. 4000 znaků včetně mezer, který bude zveřejněn 
v detailním zobrazení osobnosti SSJČT. Tento text by měl obsahovat i základní 
životopisná data. Pro jeho obsah je doporučeno chronologické uspořádání. 

4) Heslovitý text v délce 150 – 220 znaků včetně mezer, který bude používán zejména při 
zveřejňování obsahu SSJČT v tištěné podobě. 

5) Nejvýše 3 další fotografie dokumentující činnost navržené osobnosti, digitalizované do 
formátu JPG (JPEG) o rozměrech 600 x 450 pixelů (tedy na šířku). 

6) Texty budou předány v elektronické podobě bez zbytečného formátování vyjma dělení do 
odstavců a případného použití kurzívy a tučného písma, a to v podobě souborů .DOC 
programu MS Word 97 – 2003, .RTF (rich text format) nebo .TXT (prostý text) 
v kódování Windows 1250 (tj. standardní kódování znaků pro středoevropské jazyky) 
nebo UTF-8. Vzhledem k tomu, že texty budou výhledově ukládány do databáze, je nutno 
dodržovat stanovenou maximální délku textů, jinak budou texty odmítnuty nebo zkráceny. 

7) Dodatečně lze doplnit pouze fotografii dle bodu 2, která nebyla k dispozici v době návrhu, 
a teprve posléze se ji podařilo získat. Změna textů není přípustná, jelikož 3 roky od úmrtí 
je dostatečná doba na to, aby během ní mohly být sesbírány veškeré relevantní informace, 
a měly by být podávány pouze náležitě propracované návrhy na uvedení SSJČT. 


