


lázně.

Po důkladném hledání vhodných tratí a podmínek pro zimní soustředění, jsme narazili na perfektní areál v 
Maďarsku. V loňské zimě velice úspěšně proběhly soustředění endurové školy od prosince do března. V 

Piliscsévu, kde jsou tratě převážně na pískovém povrchu, tudíž se dá jezdit téměř za každého počasí. V 
tomto areálu je mnoho motokrosových i endurových tratí od středně měkkého písku až po hluboký písek. 
Ideální podmínky pro zimní soustředění.  

Slovensku. Je to nově zrekonstruovaný hotel, a vyjednali jsme speciální ceny pro naše turnusy. Hotel má 
více úrovní pokojů, pokoje pro více osob, tak můžete u nich na webu kouknout jak to tam vypadá a vybrat si 
úroveň a velikost jakou chcete. Na každém poschodí jsou společné plně vybavené kuchyňky. Zároveň pro 
nám vypůjčí i společenskou místnost na posezení a popovídání. Na hotelu bohužel nemají restauraci, ale v 
okolí jich je spoustu. Proto doporučujeme nakupovat na snídani, obědy stejně trávíme na trati a večer si 

střídat. Martin se bude zaměřovat více na motokrosové tréninky a Víťa na endurové tréninky a typy tratí.

  

Zima už se nezadržitelně blíží a bohužel u nás nebude možné moc jezdit. Proto spousta jezdců vyhledává 
lokality na zimní tréninky v zahraničí, kde to počasí je přeci jenom lepší. Spoustu let jsme jezdili do Itálie, kde 
je sice počasí často příznivější, ale i tak se nám několikrát stalo, že se jezdit nedalo. Itálie je cesta kolem 
1000km a velice málo pískových tratí a když tam prší (což v zimně velmi často), tak se trénovat většinou 
nemůže a to je dost problém.
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cena za trenéry:
V ceně není zahrnutý poplatek za trať 10 Euro/osoba/den

Na webových stránkách www.endurovaskola.cz v menu kliknete na „přihláška soustředění Maďarsko”, vyberete si 
termín. Po vyplnění a odeslání údajů vám přijde automatický email s potvrzením přihlášky a informacemi. Zhruba 
měsíc před termínem budete kontaktování s dalšími informacemi. Budeme vědět přesnější předpověď počasí a 
může se stát, že pokud by hlásili úplně špatné počasí (velké mrazy), tak budeme s každým individuálně řešit 
náhradní termín. Prosíme o včasné odhlášení ze soustředění (pokud by se něco u vás zkomplikovalo), abyste 
nezabírali místo případným jiným zájemcům. 

*poplatek za trať je z loňského roku, v letošním se bude možná mírně zvyšovat. Zatím to máme v 
jednání s majitelem.



Zapůjčení motocyklu KTM

Cena zahrnuje: 
- zapůjčení motocyklu 

Pokud budete chtít zapůjčit motocykl, zaškrtněte to v přihlášce.

- benzín
- doprava motocyklu

Pokud nevlastníte svůj motocykl, tak nabízíme možnost zapůjčením motocyklu na zimní soustředění 
endurové školy. Můžete si zvolit s kompletní škály nejnovějších KTM EXC motocyklů, které vám 
přivezeme a postaráme se o ně v rámci servisu v průběhu soustředění. 

- servis motocyklu

Cena za půjčení: 5.000,- 

Zapůjčení offroad vybavení
Pokud nevlastníte vybavení, tak nabízíme možnost zapůjčení offroad vybavení na zimní soustředění 
endurové školy. Vybavení vám přivezeme přímo na soustředění, takže se o nic nemusíte starat.
Pokud budete chtít zapůjčit vybavení, zaškrtněte to v přihlášce.

Cena za půjčení kompletního vybavení: 500,- /den



KTM
Vzhledem k tomu, že v zimně se nedá na cestovních motorkách jezdit, tak jsme pro letošní připravili na 
našich soustředěních endurové školy v Hodoníně skupinu začátečníků a dětí. Zároveň i možnost 
zapůjčení motocyklů KTM, včetně případného vybavení. 

- zapůjčení motocyklu 

- servis motocyklu

Bude se jezdit na jednodušších tratích, se zaměřením na techniku jízdy, správné ovládání motocyklu v 
terénu atd. Pokud budou účastníci schopni pustit se do náročnějších terénů, tak je budeme propojovat se 
skupinama pokročilých, kteří mají na startosti Víťa a Martin Kuklíkovi. 

- doprava motocyklu

Tuto skupinu budou koučovat Jana Kuklíková a Lukáš Kuklík. 

- benzín

Zhruba měsíc před termínem budete kontaktování s dalšími informacemi. Budeme vědět přesnější předpověď 
počasí a může se stát, že pokud by hlásili úplně špatné počasí (velké mrazy), tak budeme s každým individuálně 

Zapůjčení motocyklu KTM: 5.000,-

Zároveň se vám ozve Lukáš nebo Jana a domluvíte se s nimi jakou motorku pro vás připrávíme a další 
podrobnosti. 

Po vyplnění a odeslání údajů vám přijde automatický email s potvrzením přihlášky a informacemi. 

cena za trenéry: 4.000,- / osoba
V ceně není zahrnutý poplatek za trať 10 Euro/osoba/den

Zapůjčení kompletního vybavení: 500,- /den

*poplatek za trať je z loňského roku, v letošním se bude možná mírně zvyšovat. 
 Zatím to máme v jednání s majitelem.



Trenéři:

úspěšně provozují již několik let endurovou školu, tak budete v těch nejlepších rukou :).

Trať:

Lokalita MX trati Piliscsév:
Piliscsév Motocross Pálya
Piliscsév, Topol u. 4, 2519 Maďarsko
GPS: N47.678348, E18.788836 

Trénink bude probíhat v obrovském MX a enduro areálu Piliscsév (cca 500km od Prahy). Budeme mít k 
dispozici více rozdílných tratí především na pískovém podkladu. Tratě tam jsou i tvrdšího podkladu až po 
hluboký písek. 

Poplatek za trať: 10 Euro/osoba/den
*poplatek za trať je z loňského roku, v letošním se bude možná mírně zvyšovat. 
 Zatím to máme v jednání s majitelem.



Ubytování:

Štůrovo nebo nedaleký Ezstergom (cca 3km) jsou lázeňská města, tak není problém navštívit místní termální lázně.
Hotel si včas zarezervujte emailem přímo v hotelu. Máme domluveno, že neplatíme žádné zálohy předem a dostali 
jsme speciální ceny.. Takže použijte tento email.

Email: ubytovna.sturovo@gmail.com

Ubytovaní budeme v hotelu SLOBI v nedalekém lázeňském městečku Štúrovo (cca 15km od tratě) na Slovensku. Je 
to nově zrekonstruovaný hotel, a vyjednali jsme speciální ceny pro naše turnusy. Máme možnost parkovat za bránou, 
která je uzamčena. Hotel má více úrovní pokojů, pokoje pro více osob, tak můžete u nich na webu kouknout jak to 
tam vypadá a vybrat si úroveň a velikost jakou chcete. Na každém poschodí jsou společné plně vybavené kuchyňky. 
Zároveň pro nám vypůjčí i společenskou místnost na posezení a popovídání. Na hotelu bohužel nemají restauraci, 
ale v okolí jich je spoustu. Proto doporučujeme nakupovat na snídani, obědy stejně trávíme na trati a večer si můžete 
uvařit ve společných kuchyňkách, nebo navštívit nedaleké restaurace ve Štůrovu.

Ceny ubytování:

Pokud budete chtít spát na jiném hotelu dle vašeho výběru, není problém.

Superior Studio: 2 pokoje (3os. + 2os.) se společnou koupelnou: 11 €/osoba/noc
De luxe Studio: 2 pokoje (3os. + 2os.) se společnou koupelnou: 13 €/osoba/noc
De luxe Studio: 2 pokoje (2os. + 2os.) se společnou koupelnou: 13 €/osoba/noc
Dvojlůžkový De luxe apartmán s kuchyňkou: 20 €/osoba/noc

Adresa hotelu:
SLOBI Štúrovo
Továrenská 5, 
943 01 Štúrovo
Tel: +421 907 025 055 
web: www.slobi.sk/

Příjezd a zamluvení hotelu:
Po potvrzení registrace je potřeba poslat email na hotel (informace a kontakty v sekci o hotelu Slobi) a emailem 
si zarezervovat hotel. Není třeba nic platit předem. V emailu uveďte, že jedete na motokros soustředění 
Endurové školy. Příjezd si naplánujte ideálně den předem v odpoledních či večerních hodinách. Večer před 
zahájením soustředění se sejdeme ve společenské místnosti a řekneme si plán na následující den. Pokud budete 
plánovat příjezd až v den soustředění ráno přímo na trať, tak nám to pak dáte telefonicky vědět. Veškeré 
informace budeme řešit individuálně, jakmile se termín soustředění bude blížit. 

*Ceny ubytování jsou z loňského roku, v letošním se budou možná mírně zvyšovat. Zatím to máme v jednání s majitelem.




