
Statut ODDÍLU CYKLOTURISTIKY 
v Turistickém klubu Synthesia Pardubice 

 

 
1. Vznik OCT 
Oddíl cykloturistiky (OCT) v Turistickém klubu Synthesia Pardubice (TKSP) se utvá�el od roku 
2001 p�i odpoledních vyjíž�kách v okolí Pardubic a následn� celodenních výletech, po vyškolení 
p�ti vedoucích cykloturistiky byl založen 6. 12. 2007 na výro�ní �lenské sch�zi TKSP. 
D�vodem vzniku OCT je snaha vytvo�it a uchovat stabilní skupinu cykloturist� v TKSP, schopných 
absolvovat vícedenní akce, a také nar�stající pot�eba nabídnout kvalifikovan� provozovanou cyk-
loturistiku všem zájemc�m v TKSP i mimo n�j.  
 
2. Charakter OCT 
OCT je skupina �len� TKSP se spole�nými zájmy charakterizovaná tím, že  
- ú�astníci provozují rekrea�ní cykloturistiku, 
- akce vedené vedoucími cykloturistiky jsou jednodenní i vícedenní, 
- ú�astníci ke své �innosti využívají jízdních kol, cyklobus� a cyklovlak�, 
- používají vhodné cyklistické oble�ení s prvky pro zvýšení bezpe�nosti, 
- �ídí se pravidly platného zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
- respektují platnou vyhlášku o p�edepsaném vybavení jízdních kol, 
- ú�astníci do 18 let používají schválené a homologované typy ochranných p�ileb, 
- d�ti mladší 10 let se ú�astní cykloakcí pouze v doprovodu osoby starší 15 let. 
Akce OCT jsou otev�eny každému zájemci, který bude respektovat výše uvedené zásady. 
 
3. �lenství v OCT 
�lenství v OCT je neformální. Vzniká automaticky ú�astí �lena TKSP na nejmén� dvou jednoden-
ních výletech OCT v b�žném roce. (V r. 2008 jsou �leny OCT všichni ti, kte�í splnili tuto podmínku 
v r. 2007.) �lenství v OCT zaniká po jednom roce neú�asti na akcích OCT. Vedoucí OCT udržuje 
v aktuálním stavu seznam �len� OCT a p�edává jej svému nástupci. 
OCT nevede samostatné hospoda�ení, platí pro n�j bez výjimky všechny organiza�ní akty TKSP. 
�lenství v OCT nezakládá žádné další povinnosti v��i TKSP. Podle �l. 5 Stanov K�T m�že být na 
akcích OCT s omezeným po�tem ú�astník� vyhlášena p�ednost aktivn�jších �len� OCT p�ed 
mén� aktivními a p�ed ostatními �leny TKSP. P�ípadné spory �eší výbor TKSP. 
 
4. Vedoucí OCT 
Vedoucí OCT je volen na jeden rok �leny OCT p�ítomnými na poslední plánované cykloakci kalen-
dá�ního roku. P�i nekonání této akce se volba provede elektronicky. Funk�ní období za�íná 1. 
ledna a kon�í 31. prosince. 
V souladu se Stanovami TKSP se vedoucí OCT stává �lenem výboru TKSP s hlasem poradním, 
jeho kooptaci potvrzuje výro�ní �lenská sch�ze TKSP. Vedoucí OCT se podílí na p�íprav� plán� 
(kalendá��) akcí TKSP, zejména pak na koordinaci termín�, aby byla co nejvíce �len�m TKSP 
umožn�na ú�ast na akcích r�zného charakteru. 
P�i nezvolení vedoucího OCT na další období oddíl zaniká a poslední aktuální seznam jeho �len� 
se uloží u výboru TKSP. Tím není dot�ena možnost obnovení OCT kdykoliv v pr�b�hu roku, je-li 
bývalými �leny OCT zvolen nový vedoucí a kooptován do výboru TKSP. 
 
5. Význam OCT pro TKSP 
Akce OCT jsou významnou sou�ástí sezónních kalendá�� TKSP a jsou za�azovány do kalendá�e 
akcí oblasti K�T Pardubický kraj. Vedoucí OCT p�edává výsledky veškerých cykloaktivit v TKSP 
ve stanovených termínech do celostátní sout�že cykloaktivity K�T. Kvalifikovaní vedoucí cyklotu-
ristiky poskytují informace a metodickou podporu novým zájemc�m o cykloturistiku v TKSP. 
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