
Z Á P I S 
Z veřejné schůze Komise endura konané v Uhlířských Janovicích dne 4.12.2018 
 
Přítomni: Dle prezenční listiny založené u SK Endura. 
 
Program: 
 

1. Zhodnocení sezony 2018 
2. Příprava sezony 2019 
3. Diskuze 
4. Závěr 

 
Předseda Komise Endura pan Jiří Pošík zhodnotil sezonu 2018. 
 
Mistrovství světa:  
Účast na 2 soužích a to v Itálii. 
Celkové umístění v seriálu: 
Ve třídě: E2  Patrik Markvart bodů 23 umístění 14 
  E3  Jiří Hádek  bodů 27 umístění 10 
  Junior 1 Adolf Živný  bodů 10 umístění 22 
  Junior 2 Kryštof Kouble bodů 24 umístění 12 
 
Mistrovství Evropy: 
Ve třídě: Junior U21 Robert Friedrich   umístění 6 

Junior E1 Jakub Marek    umístění 7 
  Lukáš Holub    umístění 28 
Junior E23 Krištof Kouble   umístění 3  
  Adolf Živný    umístění 10 
Over 250 2T Jiří Hádek    umístění 1  MISTR EVROPY 
  Lukáš Kučera    umístění 4 
  Jakub Hroneš    umístění 9 
  Marek Votoček   umístění 17 
  Lukáš Vlk    umístění 18 
250 4T  Marek Borák    umístění 7 
  Ondřej Helmich   umístění 12 
Over 2504T Patrik Markvart   umístění 3 
  Jaromír Romančík   umístění 7 
Senior  Petr Dokoupil    umístění 17 
  David Holý    umístění 19 
Ženy  Zuzana Nováčková   umístění 9 
Družstva Krištof Kouble 
  Patrik Markvart 
  Jaromír Romančík 
  Jiří Hádek    umístění 2 
  

 
ISDE CHILE:  Krištof Kouble 
    Patrik Markvart 
    Jaromír Romančík 
    Jiří Hádek    umístění 7 
 
 
Umístění jezdců jak na světě tak v Evropě velmi dobré. Na ISDE měl tým malinko vyšší ambice. Na 
mistrovství Evropy jezdci získali téměř všechny medaile, ale neudrželi si formu, kterou měli zhruba šest 
týdnů před ISDE. Ještě k tomu napomohlo to, že se počítali výsledky pouze 3 jezdců. Během sezony se 



vedení Endura rozhodovalo, jestli vůbec bude český tým v Chile startovat, protože celá doprava, 
pronájem motocyklů a pobyt je velmi drahý. Z těchto důvodů nestartovali junioři. 
 
MČR a PČR Enduro bez větších problému. MČR a PČR Endurosprint též bez problému. Je třeba 
poděkovat všem pořadatelům, kteří organizovali v letošním roce oba seriály.  
 
Příprava sezony 2019: 
MČR Enduro bude 5 soutěží. PČR Enduro 4 soutěže. Endurosprint  jak MČR tak  PČR 6 soutěží. Do 
konce prosince bude vydán oficiální kalendář.     
Krištof Kouble byl zařazen do oficiálního programu talentované mládeže a absolvuje celý seriál 
Mistrovství světa. 
Pokud se podaří sehnat privátní sponzory je možnost jednoho či dva jezdce ještě doplnit. Opět bude 
priorita repre k Mistrovství Evropy. ISDE se bude  konat v Portugalsku a počítá se s účastí  jak seniorů 
tak juniorů.  
 
Diskuze: 
p.Horák: 
-  zveřejnit pravidla pro repre 
-  pokusit se získat nové mladé jezdce  
-  zveřejňovat s předstihem informace od SK 
-  spolupráce s obsahem řádů 
-  doporučuje setkání na soutěžích s vedením SK 
-  při soutěžích na Slovensku zveřejnit s předstihem změny oproti řádům v ČR 
-  celkově zlepšit komunikaci, aby to vše fungovalo lépe  
p. Heger: 
-  dal SK ke zpracování připomínky k řádům 
-  vydávání licenci pouze přes AČR- není možné na soutěžích (licence C) 
-  vydání startovních čísel pouze přes AČR  
p. Marek: 
-  vydat co nejdříve kalendář pro rok 2019 
p. Friedrich: 
-  pokusit se vyjednat lepší podmínky pro jezdce z pojistky AČR 
p. Živná: 
-  při soutěžích v zahraničí domluvit spolupráci v ČK (repre, kluby, jednotlivci) 
p. Rudolf: 
-  pracuje se na nových řádech 
-  nově třída žen v MČR Enduro, v PČR tato třída nebude 
-  nově pro rok 2019 při technické kontrole bude kontrolován jak v seriálu MČR tak PČR hrudní chránič,          
který musí být homologován a bude TK označen (při soutěžích MS a ME již platí od roku 2018) 
-  v příloze zápisu bude zveřejněn obrázek s homologací hrudního chrániče   
 
p. Pošík: 
-  základní informace od SK budou zveřejňovány na webu (CzechEnduro.cz) 
-  na všech soutěžích na kterých je přítomen nemá problém se setkat s jezdci či doprovodem a zodpovědět 
jejich dotazy 
-  SK nebude reagovat na příspěvky (anonymní) na sociálních sítích mimo oficiální web 
 
Vyjádření k účasti žen na ISDE: 
Jelikož se jedná o repre ČR je nutné splnit následující podmínky: 

- Účast na všech soutěžích MČR  
- Účast na některé soutěži ME 
- Dle výsledků v těchto soutěžích SK rozhodne zda družstvo žen bude na ISDE startovat (repre) 
- Pokud by ženy startovaly v družstev či jednotlivcích SK nemá námitek 

   
Závěrem p. Pošík poděkoval  za účast a popřál do Nového roku hodně zdraví a sportovních úspěchů. 
 



Příloha: Obrázek a homologace hrudního chrániče.  
 

Musí splňovat předpis EU EN 1621-2 nebo EN 1621-3 
 
 

 
 

                             


