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Slovo předsedy

Nazdar bazar Ušáci,

netuším tedy ani trošku jak k tomu došlo, že je jednou z mnoha milých
povinností předsedy vytvořit oddílovou ročenku…
Tak jsem taky dost dlouho koketoval s myšlenkou, že letos žádná nebude.
Jenže by to asi nebylo úplně fér k těm všem dvěma přispěvatelům, tak jsem
ve čtvrtek před výročkou, po obědě, nalil do Viktora odvar z makovice, dal
ho spát na balkon a pustil se do ročenky.
Spal celou hodinu a půl, takže podle toho to taky vypadá...

Střihejte!
Radim

Oddílové příspěvky na rok 2017

Jediná šance, jak zvládnout navýšené startovné, navýšené částky za registraci atd. je v tuto 
chvíli vybírat od členů to, co projezdí - v tuto chvíli oddíl nemá rezervu, ze které by mohl 
čerpat a velké množství závodníků prozávodí výrazně víc, než zaplatí (viz. Tabulka na další 
straně).
Opět jsme zažádali o dvě dotace, tak uvidíme. Budeme pořádat dva závody, snad něco 
vyděláme - takové peníze pak půjdou například na příspěvky na oddílové dresy.
Výhledově bychom rádi přispívali i třeba na soustředění atd.

Pro rok 2017 navrženo následující:
Každý dospělý (bez ohledu na to, jestli jezdí OB, MTBO nebo LOB nebo kombinaci) zaplatí 
3 000 Kč. Tato částka jde do jeho “konta”. 500 Kč z této částky se využije na platby za 
registrace a základní chod oddílu, zbylých 2 500 bude kredit na závody - z toho se bude platit 
startovné. Jakmile někdo tuto částku vyčerpá (nejpozději v průběhu července proběhne 
rekapitulace), bude muset konto doplatit. Pokud by se stalo, že někdo konto v roce 2017 
nevyčerpá, převede se mu částka do roku 2018 - kdy 500 Kč bude opět použito na úhradu 
registrací atd. a ze zbytku bude moci čerpat.
Studenti od 15 let věku platí částku 2 000 Kč, její skladba je 300 Kč na registrace a 1 700 Kč 
konto (finančně tedy vůbec nepřispívají na chod oddílu).
Děti ve věku 0–14 let platí 1 500 Kč, všechny tyto peníze jsou jejich kontem, oddíl za ně platí
veškeré registrace a také nepřispívají na chod oddílu).

Shrnutí: Dospělí: 3 000 Kč Studenti 15+: 2 000 Kč Dítě 0–14: 1 500 Kč
Tato částka je splatná, stejně jako minulý rok, do 15. února na účet: 2100577906/2010 - Fio 
Banka

V případě, že někdo má v plánu jet pouze jeden závod za rok, nebo jistě ví, že příspěvek nemá
šanci „prozávodit“ (opět viz. tabulka na další straně), obrátí se na výbor, domluvíme se.



Na kolik vás přišly předchozí sezóny:



Co bylo v roce 2016
- velikonoční soustředění v Toulovcových maštalích, po dlouhé době opět v hojném počtu 
tréninkuchtivých
- uspořádali jsme úchvatné MTBO závody v Jabkenicích
- Béža 3. na MČR KT v H60
- uspořádali jsme úspěšné 3-denní závody na Eduardu
- Radim a Kucan 3. na MČR na klasice v H40 a H50
- MČR štafet 1. místo v H135 (Sádlo, Kucan, Radim) a 3. místo v D165 (Líba, Mirka, Jana)
- MČR družstev 3. místa v DH225 (Sádlo, Dáša, Kucan, Jana, Radim) a DH275 (Ondra, Líba,
Míra, Mirka, Béža)
- 40 let EKP v Doksech

Co bude v roce 2017
- 14.-17. dubna velikonoční soustředění
- 22. dubna pořádáme přebor Pražské a StČ oblasti na KT v Týnci nad Sázavou
- 6. května MČR sprintových štafet v Brně
- 17. května pořádáme závod PPŽ ve Vinoři
- 7. a 8. října MČR štafet a družstev v Králíkách

Co bude v roce 2018
- jedinou jistotou zatím je, že jsme získali pořadatelství prestižního MČR štafet a družstev,  
13. a 14. října v Krajníčku u Bavorova v jižních Čechách

Oddílový ranking 2016
 181. Zurynková Jana, EKP7053  55838  5505
 200. Janečková Dagmar, EKP6550  53427  5267
 262. Kalinová Markéta, EKP8259  42701  4210
 285. Ondráčková Veronika, EKP7850  39642  
3908
 324. Hausmannová Klára, EKP8651  33377  3291
 325. Ouhrabková Radka, EKP8151  33183  3272
 384. Mikanová Kateřina, EKP8461  25537  2518
 393. Hanzlíčková Martina, EKP8452  24161  2382
 440. Trčková Helena, EKP8756  20215  1993
 450. Pokorná Kristýna, EKP8351  18483  1822
 477. Silovská Hana, EKP8459  15864  1564
 669. Konečná Marcela, EKP7257  5225  515
 787. Šedivá Miroslava, EKP5750  2524  249
 812. Blahová Pavla, EKP0153  1775  175
 868. Vítová Markéta, EKP8454  0  0

   

   56. Ondráček Radim, EKP7414  88260  8540
 144. Seidl Miroslav, EKP7402  77728  7521
 201. Pidrman Milan, EKP8310  72451  7010
 251. Hlaváč Jaroslav, EKP9205  66711  6455
 256. Kalina Miroslav, EKP8211  66278  6413
 263. Koucký Roman, EKP6301  65363  6324
 332. Blaha Ondřej, EKP7002  58358  5647
 345. Černý Ondřej, EKP8511  56073  5425
 360. Šedivý Jiří, EKP5500  54447  5268
 390. Štěňha Martin, EKP7608  50632  4899
 394. Domín Nikolas, EKP8806  50363  4873
 438. Benda Lukáš, EKP7705  44697  4325
 443. Mikan Albert, EKP8606  44014  4259
 473. Koucký Martin, EKP9700  39686  3840
 522. Janeček Jura, EKP6701  33940  3284
 558. Bolehovský Pavel, EKP7103  30737  2974
 582. Borák Michal, EKP8304  28046  2714
 609. Štemberg Milan, EKP8608  25582  2475
1130. Svatoš Ondřej, EKP9304  2804  271
1243. Merenus Štěpán, EKP8401  560  54
1257. Bolehovský Daniel, EKP0508  0  0



Závody soutěží sekce OB

18. 3.          Český pohár štafet (C)                                  PHK
 8. 4.          Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB                SJI
 9. 4.          Český pohár štafet (B)                                  SJI
22. 4.          Žebříček B-Morava – klasická trať                       TZL
23. 4.          Český pohár štafet (C)                                  TZL
 6. 5.          Mistrovství a veteraniáda ČR sprintových štafet         ZBM
 7. 5.          Mistrovství a veteraniáda ČR ve sprintu                 ZBM
13. 5.          Manufaktura ČP, žebříček A, ŽB-Morava – klasická trať   SSU
13. 5.          Žebříček B-Čechy – klasická trať                        VLI
14. 5.          Manufaktura Čp, žebříček A, ŽB-Morava – krátká trať     SSU
14. 5.          Žebříček B-Čechy – krátká trať                          VLI
20. 5.          Český pohár štafet (B)                                  ASU
20. 5.          Manufaktura Český pohár, žebříček A – sprint            ASU
21. 5.          Český pohár štafet (B)                                  ASU
 3. 6.          Manufaktura ČP, žebříček A, ŽB-Čechy – krátká trať      VSP
 3. 6.          Žebříček B-Morava – klasická trať                       VRB
 4. 6.          Manufaktura ČP, žebříček A, ŽB-Čechy – klasická trať    KAM
 4. 6.          Žebříček B-Morava – krátká trať                         VRB
 10. – 11. 6.   Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati        OSN+JHB
17. 6.          Žebříček B-Čechy – klasická trať                        LPU
17. 6.          Žebříček B-Morava – klasická trať                       MOV
18. 6.          Žebříček B-Čechy – krátká trať                          LPU
18. 6.          Žebříček B-Morava – krátká trať                         MOV
 9. 9.          Manufaktura ČP, žebříček A, ŽB-Morava – klasická trať   AOP
 9. 9.          Žebříček B-Čechy – klasická trať                    OPI+VCB
10. 9.          Manufaktura ČP, žebříček A, ŽB-Morava – krátká trať     AOP
10. 9.          Žebříček B-Čechy – krátká trať                      OPI+VCB
16. 9.          Český pohár štafet (B)                                  SHK
16. 9.          Manufaktura Český pohár, žebříček A – sprint            SJC
17. 9.          Český pohár štafet (B)                                  SJC
23. – 24. 9.    Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati          CHA
 7. 10.         Mistrovství a veteraniáda ČR štafet                     KSU
 8. 10.         Mistrovství a veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů  KSU

Vícedenní závody
14. - 16. 4.    Velikonoce ve skalách 2017                              DKP
29. 4. - 1. 5.  Jarní trojúhelník 2017                                  MLA
30. 6. - 2. 7.  Cena střední Moravy (Šebětov)                           KON
13. - 16. 7.    Grand prix Silesia (Černá Voda)                         AOP
14. - 16. 7.    H.S.H. Vysočina cup                                     CHT
26. - 30. 7.    Bohemia Orienteering (Nový Bor)                         BOR
 4. - 6. 8.     Advanta (Bučnice)                                       DOB
11. - 13. 8.    Rumcajsovy míle (Brada)                                 SJC
26. - 27. 8.    Pěkné prázdniny s OB                                    TUR
 1. - 3. 9.     Cena východních Čech (Pustá Kamenice)                   LPU
 1. - 3. 9.     West cup                                                NEK



MTBO v Ekonomu v letech 2000 – 2016
Sekce MTBO je součástí Ekonomu snad od chvíle, co začala biková verze orienťáku 
existovat. Dobu z minulého tisíciletí však ze současných bikerů skoro nikdo nepamatuje. Aby 
o období mezi roky 2000 a 2016 zůstalo více záznamů, zkusíme si na tuto dobu zavzpomínat 
a to formou kvízu.
Má 12 otázek, u většiny z nich lze vybrat jen jednu variantu. Férovější bude zodpovídat 
otázky bez použití internetu. Zadání není tak dlouhé, tak zkuste otázky zodpovědět už na 
výročce. Schválně, kdo odpoví na nejvíc otázek správně. Příjemnou zábavu vám přeje Martin 
Sajal.
Vyhodnocení a detaily k jednotlivým otázkám a odpovědím jsou uvedeny na konci ročenky.

1.
Existuje někdo, kdo pamatuje celou éru MTBO v Ekonomu od roku 2000 do roku 2016?
Přesněji, byl někdo registrován pro MTBO za Ekonom a účastnil se nějakého závodu 
v roce 2000 i roce 2016? Kolik takových lidí bylo?

a) 0
b) 1
c) 2

d) 3
e) 4

2. 
MTBO část Ekonomu si prošla během let 2000 – 2016 různými fázemi. Od jednoho ze dvou 
pražských největších oddílů na začátku této doby, přes období, kdy počet aktivních členů šlo 
spočítat na prstu jedné ruky a neměl daleko k zániku, až po oddíl s největším počtem 
registrovaných členů v celé ČR. Kdy přesně došlo ke zlomu k lepšímu je subjektivní. Ve 
kterém roce na tom byl oddíl nejhůře podle čísel – počtu závodníků v celkovém pořadí 
Českého poháru za danou sezónu?

a) 2004
b) 2005
c) 2006

d) 2007
e) 2008

3.
Dresy Ekonomu měly v posledních letech oranžovou barvu, protože hlavním sponzorem 
MTBO oddílu byla Etnetera. Od jakého roku jsme v dresech v barvách Etnetery jezdili?

a) 2006
b) 2007
c) 2008

d) 2009
e) 2010

4.
Ekonom pořádal v letech 2001-2016 celkem 4x závody Českého poháru MTBO, 
jednotlivých závodů bylo celkem 9. Kolik lidí působilo na těchto závodech v roli stavitele
trati?

a) 3
b) 4
c) 5

d) 6
e) 7

5.
Kolik celkem mapařů se podílelo na přípravě map pro zmíněné pořádané závody a jsou 
uvedeni na mapě jako autoři? Počítejme pouze mapaře, kteří měli na starosti klasifikaci 
prostoru pro MTBO, nikoliv ty, co se jen podíleli na tvorbě podkladové běžecké mapy. A 
vynecháme i Martina Komárka a jeho neveliký příspěvek k mapě v Seleticích, na jeho úseku 
se stejně nezávodilo.



a) 4
b) 5
c) 6

d) 7
e) 8

6.
Kolik závodníků Ekonomu jezdilo v letech 2000 – 2016 alespoň jednu sezónu v mužské 
elitě?

a) 7
b) 9
c) 10

d) 11
e) 13

7. 
Kolik závodnic Ekonomu jezdilo alespoň jednu sezónu v dámské elitě? Otázka podobná 
předchozí s tím rozdílem, že dámská elita existuje od roku 2003, takže co bylo dřív, se 
nepočítá. Přestože i z té doby jsou hezké výsledky (že by nápověda pro jednu z dalších 
otázek? :-)

a) 3
b) 4
c) 5

d) 6
e) 7

8.
Tato otázka přerůstá hranice Ekonomu a týká se celého českého MTBO. Kteří 3 závodníci se
aktuálně drží v kategorii elity nejdelší dobu bez přestávky?
Zde můžete zakroužkovat kolik možností z 10 uvedených chcete. Každá správná odpověď je 
za 1 bod, za každou špatnou si naopak 1 bod odečtete. 

a) Milan Jalový
b) Mirek Kalina
c) Radek Laciga
d) Honza Lauerman
e) Jarda Rygl

f) Míra Rygl
g) Martin Sajal
h) Honza Svoboda
i) Martin Ševčík
j) Pavel Wohanka

9. 
Kolik závodníků Ekonomu se umístilo na stupních vítězů (= 1.-3. místo) v hlavních 
kategoriích alespoň na jednom závodě Českého poháru od roku 2000? Počítejme 
dohromady muže i ženy.

a) 0
b) 1
c) 3

d) 4
e) 5

10. 
Ze závodů štafet a družstev má Ekonom celkem 3 bronzové medaile z Mistrovství ČR. 
V jakých městech (či jejich těsné blízkosti) se medailové závody jely?
Zde můžete zakroužkovat kolik možností z 6 uvedených chcete. Každá správná odpověď je za
1 bod, za každou špatnou si naopak 1 bod odečtete. 

a) Hradec Králové
b) Kladno
c) Nové Město na Moravě

d) Nový Bor
e) Praha
f) Šumperk



11. 
Pro mužskou štafetu Ekonomu bylo na Mistrovství ČR téměř vždy charakteristické, že 
v ní hostoval jeden závodník z jiného oddílu. Kteří závodníci z jiných oddílů byli aspoň 
jednou členy nejlépe umístěné (či oficiálně označené jako nejsilnější, pro vyhodnocení to 
je jedno) štafety Ekonomu?
Zde můžete zakroužkovat kolik možností z 6 uvedených chcete. Každá správná odpověď je za
1 bod, za každou špatnou si naopak 1 bod odečtete. 

a) Martin Janda
b) Milan Jalový
c) Honza Kouřimský

d) Vojta Ludvík
e) Jarda Polák
f) Pája Toušek

12.
Významným závodem pro Ekonom bylo vždy Bike adventure. V soutěži týmů jsme 
zvítězili celkem 7x, když do toho počítáme i rok 2016 s jiným názvem týmu ale 
obdobnou sestavou. Kolik lidí z Ekonomu však Bike adventure vyhrálo i individuálně, 
tedy bylo členem vítězné dvojice ve své kategorii? Radši nepočítáme veteránské kategorie, 
co kdybych na někoho zapomněl. Počítáme ta vítězství, kde závodník jel za Ekonom (nebo 
tým Sporticus & Partner Elit v roce 2016), nikoliv ta získaná pod jiným jménem týmu.

a) 4
b) 5
c) 6

d) 7
e) 8



Mistrovství ČR štafet a družstev 2016 – poněkud opožděná reportáž

Letos jsem se nějak nezmáčknul k tomu, abych završil každoroční snahu o úspěch oddílu na 
Mistrovství republiky štafet a družstev tradičním zhodnocením na oddílový web, tak tedy 
alespoň s mírným skluzem do ročenky…

Již dlouho jsem se tak zálibně nekochal  mojí excelovou tabulkou kde mám podchycený věk 
všech vetošů, jako když jsem zjistil, že štafeta Sádlo + Kucan + Radim v roce 2016 dostatečně
zestárne do kategorie H135. Málo kdy by člověk mohl s takovou jistotou říct – to je vítězná 
sestava. Stačilo splnit pár maličkostí – aby všichni 3 borci byli zdraví a aby termín 
nekolidoval se Sádlovou oblíbenou stodvacetikilometrovou rozcvičkou „Pět beskydských 
vrcholů“ . Podařilo se, a mohli jsme se těšit na skutečný tým snů. Krom této jasné sestavy 
probíhal při přípravě obvyklý folklór kdo – s kým – za koho a tak dále, mail stíhal mail, 
přenosové linky se žhavily, sestavy se měnily a ladily, však to znáte.

Dolní Prysk nám v podání novoborských organizátorů otevřel svou náruč 8.-9.10. Počasí nic 
moc, docela kosa a k tomu občasný déšt´ - dokázal bych si představit něco lepšího. Ale co, 
podmínky mají všichni stejné. Jak se posléze ukázalo, tratě byly natočené víceméně „na 
pětníku“, využívaly hojně skalních útvarů a tak o chyby nebyla nouze.

Nikdo netušil, že největší drama závodního víkendu nastane podstatně dříve, než by to člověk 
čekal. Do startu H135 schází necelá hodinka a první úsek H135 Sádlo dosud chybí. Telefon 
„jsem u Kosmonos a vezu 3 děti“ vybudí ve stanu EKP mohutnou organizační aktivitu. Je 
třeba zajistit Sádlův dojezd až přímo na shromaždiště (parkoviště bylo přes kilák a půl 
daleko), připravit se na převzetí dětí, nachystat Mírovi startovní číslo, atd atd, a hlavně se tiše 
modlit, aby to klaplo. Že by Boráci byli ochotní nám chvíli před startem prohodit úseky, o 
tom si můžeme nechat zdát. Nakonec se vše podařilo a Míra stepoval na startu ve chvatně 
navléknutém dresu asi 5 minut před ostrým hvizdem. A už od počátku nenechal nikoho na 
pochybách jaký tým bude letos prostředním veteránům vévodit. Kucan i Radim do toho take 
bušili co to šlo a za 93 minut a 36 vteřin jsme se mohli opájet prvním vítězstvím. Jo! Vyšlo 
to!

Po přestupu Jany Bochenkové do Dobříše se rozpadla naše tradiční sestava D165 Líba – Jana 
– Mirka. Bouličku tedy letos nahradila mladá krev Jany Zurynkové. Na medailových pozicích
se holky pohybovaly od začátku, nakonec z toho byl bronz a další “střihej ušáku” při 
vyhlašování.

Další štafety jen ve stručnosti: 

D135 14. EKP1 (Marcela, Rita, Veronika) , 
          28. EKP2 (Dáša (3. z lesa), Markéta Blahová, Jana Hubáčková)
H135 21. EKP2 (Jura, Honza, Martin)
H165 5. EKP1 (Mirek, Jirka, Ondra) – a to ještě Šéďa rozbil již před 1. kontrolou brýle
MIX  23. EKP2 (Mirek Kalina, Klára Hausmannová, Milan Štemberg)
         55. EKP3 (Ondřej Černý, Katka Mikanová, Pavla Blahová)
       disk EKP1 (Nikolas Domín, Martina Hanzlíčková, Bert Mikan)



S vysokými, ba přímo nejvyššími ambicemi jsme vstupovali i do nedělních družstev. V 
DH225 doplnily naši vítěznou štafetu H135 Dáša a Jana Zurynková. Kluci zaběhli 4., 3. a 1. 
čas na úseku, holky byly obě ve 2. desítce, nakonec Radim dosprintoval pro 3. místo. Nevím, 
jak to Radim dělá, ale mám dojem že nestárne a nezpomaluje se.
HD165 jsme nasadili úseky tak, abychom vedli od začátku do konce. Ondra svou roli 
rozbíhače splnil na výbornou, ale pak se to trošku zvrtlo. Líba i já jsme rukou společnou a 
nerozdílnou zazdili Ekonomu šanci na vítězství a každý jsme v lese nechali nějaké 4 minuty, 
možná i víc. Naštěstí Mirka šla na 4. úseku spolehlivě a Jirka ve finiši uhájil o 13 vteřin 3. 
místo před zle dotírajícími Luhačovicemi.

DH225 22. EKP2 (Jura, Marcela, Honza Pecka, Veronika, Honza Kabát)
Dospělí:  26. EKP1 (bikerská sestava)
MIX. 28. EKP1 (Rita, Jana Hubáčková, Markéta a Pavla Blahovi, Čenda Sokolář)

Jak hodnotili naše výkony externí pozorovatelé? Alespoň dva ohlasy stojí za zaznamenání:

Stavitel tratí štafet Petr Karvánek v rozhovoru na serveru O-news.cz: 

U H135 jsou pro mě dosažené časy tvrdým vystřízlivěním, je to přece jen „moje“ kategorie a 
musím říct, že před pány Ondráčkem a spol tedy smekám.

Ota Novotný, rozbíhač posléze vítězného družstva Jablonce DH275 v diskusi po závodě:
„Míro, prosím Tě, koho jste to tam měli na 1. úseku?“
„Vícemistra světa v orientačním biatlonu“
„Aha, tak teď už to chápu. Ten chlap na mě hned po startu na té stoupající louce udělal 100 
metrů ještě než jsme vběhli do lesa“

Takže suma sumárum, jedno vítězství a 3 x třetí místo je slušný zářez do pažby, jen tak dál. A
třeba to někdy bude ještě lepší!

Co nás čeká v roce 2017? Díra u Hanušovic, mapa Svatá trojice, kopce jako kráva. Závody 
pořádá Šumperk, ovšem naštěstí nikoliv Aljoša, ale oddíl Luďka Krtičky, který mám dělal 
hlavního rozhodčího při našem M ČR KT v roce 2015 na Eduardu. Takže by to mohl být 
hodně dobrý závod. Luděk se při spolupráci s námi projevil jako echt poctivák a pečlivka, vše
prověřoval, nic nenechal náhodě. Můžeme se těšit. 

A kdo by se měl těšit nejvíc? Přece naše předpokládané Áčkové sestavy:
DH225: Míra – Jana Zurynková – Kucan – Veronika – Radim
DH275: Pajoch – Líba – Šéďa – Mirka – Ondra
U Míry nám sice konkuruje Pět beskydských vrcholů, které jsou letos ve stejném termínu, ale 
třeba se to poddá…
Jo, a béčkové týmy už mám navržené taky (i když, jak praví klasik – nechápu proč zrovna my
jsme béčko )
Tak jo, střihejte.
Míra F.



MTBO v Ekonomu v letech 2000 – 2016

Vyhodnocení kvízu a podrobnější vysvětlení

Maximálně lze získat za správné odpovědi 36 bodů. Pokud to někdo na výročce zvládne, má u
mě pivo. Bez podkladů bych to nedal ani já jako autor kvízu. I takových 30 bodů bude hodně 
slušné číslo. 
Martin

1.  
Jak v roce 2000 tak v roce 2016 jezdili MTBO za Ekonom 2 závodníci, Petr Adrián a 
Martin Sajal. Správná odpověď je c) – za 3 body. Odpovědi b) a d) jsou těsně vedle, takže za
1 bod.
André je největší pamětník, sice asi pár sezón na MTBO závody nejezdil, zato zažil i dobu 
před rokem 2000. Já (Martin) jsem přišel do Ekonomu kvůli MTBO v roce 2000, běžeckému 
OB jsem se v té době věnoval za Slavii Praha, kde se nikdo o MTBO nezajímal.
2.
Nejméně závodníků s registrací EKP a sice 5 je ve výsledcích Českého poháru MTBO za
rok 2008. Totéž platí i pro rok 2005, když škrtneme Martinu Volfovou, která dostala 
chybně body za výsledek její jmenovkyně. Subjektivně ale krize vrcholila a začátek 
zlomu přišel v roce 2006. Správné odpovědi jsou tedy b) a e) – obě jsou za 3 body. Za 
odpověď c) tj. rok 2006 si započítejte 1 bod.
Rok 2005 byl v reálu nejslabší – 4 z 5 jmen ve výsledcích Českého poháru MTBO mají na 
svědomí Bochenkovi, kteří se zúčastnili jediného víkendu (jen Martina, která se ten rok 
začínala MTBO věnovat víc, jela ještě na jedny závody). Rok 2006 vypadá se 7 jmény lépe, i 
když pravidelně na závody jezdili jen Martin Sajal a Martina Bochenková, něco objeli i Míra 
Seidl, Martina Volfová a Tomáš Tichavský, a svoje první MTBO závody na podzim 
absolvovali Mirek s Markétou. Za rok 2007 říká ctrl+f 10 záznamů, ale v reálu jde o 8 jmen, 
protože Mirek Kalina a Libor Jirků se vítězstvím v béčkách dostali do áček. V roce 2008 už 
skončil s MTBO Míra Seidl i pár dalších lidí, MTBO jezdilo jen 5 lidí, zato pravidelně – 
Martin, Mirek, Markéta a Milan a Jana Bochenkovi. Až v roce 2009 přišla do Ekonomu další 
skupina lidí z lyžařské Humanity, rozjela se Pražská MTBO liga a ta přivedla další závodníky,
a po pár letech byl z Ekonomu největší oddíl v ČR…
3. 
Poprvé jsme v dresech od Etnetery závodili v září 2006. Správná odpověď je a) – za 3 
body. Odpověď b) je těsně vedle, takže za 1 bod.
Do roku 2006 jsme vlastní oddílové dresy neměli, resp. mnozí z nás jezdili v modrých 
dresech Ekonomu Praha Outdoor. Když se v Etneteře začala prosazovat podpora sportu a 
vznikla první verze firemních dresů, měl jsem o pár kusů pro lidi z oddílu zájem a sponzoring 
byl na světě. Dresy ještě ve starším designu byly nahrazeny novými v roce 2010, v roce 2013 
pak přišel největší příspěvek na dresy ze strany Etnetery, to když se měnilo firemní logo a 
bylo třeba ho aktualizovat i na oddílových dresech. Za cca 10 let podpory přispěla Etnetera na
dresy částkou někde mezi 50 – 60 tis. Kč a za to jí patří dík.
4. 



Při stavbě tratí MTBO závodů pořádaných Ekonomem se vystřídalo 5 lidí.  Správná 
odpověď je c) – za 3 body. Odpovědi b) a d) jsou těsně vedle, takže za 1 bod.
Pro Mistrovství ČR v Bečově v roce 2001 stavěl krátkou trať (tehdy se tomu snad ještě 
neříkalo middle) Martin Sajal, klasiku Honza Zurynek. V Seleticích 2010 byl stavitelem obou
závodů (MČR na klasické trati + tak pohárový middle) Míra Seidl. V Říčanech 2014 stavěla 
sprint Markéta Kalinová, middle a MČR družstev Martin Sajal. A konečně v roce 2016 
v Jabkenicích stavěla middle opět Markéta Kalinová a long Martin Nývlt.
5. 
O MTBO klasifikaci map pro závody pořádané Ekonomem se postaralo celkem 5 lidí. 
Správná odpověď je b) – za 3 body. Odpovědi a) a c) jsou těsně vedle, takže za 1 bod.
V Bečově 2001 se o klasifikaci pro MTBO postaral Radim Ondráček. Sice bez kola, ale i tak 
snad šlo o nadprůměrnou mapu. I v Seleticích 2010 na části mapy řešil klasifikaci pro MTBO 
Radim, zbytek mapovali Martin Sajal a Mirek Kalina. V Říčanech 2014 mapy připravili 
Martin Sajal a Honza Kabát. Zde už nepočítáme Radima, který jen připravoval podklady 
(přestože to znamenalo i mapování v terénu), stejně tak ani Milana Borovičku. V Jabkenicích 
2016 mapu vytvářeli hlavně Štěpán Merenus a Mirek Kalina, menší část mapoval Martin 
Sajal. 
6.
Elitu si vyzkoušelo celkem 11 bikerů z Ekonomu. Správná odpověď je d) – za 3 body. 
Odpověď c) je těsně vedle, takže za 1 bod.
V roce 2000 jsou ve výsledcích Českého poháru MTBO ještě zástupci „předchozí generace“ 
MTBO oddílu, bývalý reprezentant Honza Zurynek a Honza Hasman, který před návratem do 
Plzně také ještě jezdil za Ekonom. Martin Sajal se v elitě drží nepřetržitě od roku 2001. Honza
Novák jezdil elitu 2002 – 2003. Míra Seidl patřil do elity v letech 2003 – 2007, i když v roce 
2005 žádný závod nejel a z nižší kategorie nikdy nepostupoval. Mirek Kalina jezdil elitu 
v letech 2008 až 2011, tehdy kvůli problémům s kolenem jedinkrát regulérně sestoupil, dále 
jezdil elitu v letech 2014 a 2016 (na rok 2015 se licence zřekl). Totéž Štěpán Merenus, který 
jezdil v elitě v letech 2014 a 2016. V roce 2014 jezdil v elitě i Pavel Kurz. Aktuálně 
nejúspěšnější závodník Ekonomu Martin Štěňha je v elitě od roku 2015. A konečně Tomáš 
Bezouška a Bert Mikan jezdili elitu v roce 2016.
7.
Elitu si vyzkoušelo celkem 7 závodnic Ekonomu. Správná odpověď je e) – za 3 body. 
Odpověď d) je těsně vedle, takže za 1 bod.
V „dávných dobách“ si vyzkoušela elitu v roce 2004 Martina Volfová. Markéta Kalinová 
jezdila elitu v letech 2008 – 2010 a 2013 – 2014. Takže nejdéle ze všech, a to mezitím stihla 
porodit 2 děti a třetí poté :-) Že byla v elitě od roku 2008 každý rok alespoň jedna holka, to 
pomohla zařídit Míša Pačáková (v elitě 2011 – 2012). Ivana Pajerová jezdila elitu v roce 
2014, Lenka Nováková v roce 2015 a Dáša Tučková i Simča Karochová v letech 2015 a 2016.
Kristýna Kolínová se z tohoto pohledu nepočítá, do elity postoupila, ale kvůli mateřské pauze 
ji nejezdila.
8. 
Nejdelší dobu bez přestávky se v elitě drží Jarda Rygl, Martin Ševčík a Martin Sajal. Za 
odpovědi e), g) a i) tedy získáváte 1 bod za každou. Za každou jinou si 1 bod odečtěte, 
s výjimkou odpovědi d), protože to byl trochu chyták.
Jarda Rygl jezdí elitu odjakživa. Martin Ševčík postupoval do elity v roce 1999, Martin Sajal 
v roce 2000. Až o rok později postoupili Honza Svoboda a Honza Lauerman – ten však byl 
v elitě již dříve, jen jednu sezónu MTBO nejezdil a sestoupil. Ještě dříve jezdili elitu i Míra 



Rygl a Pavel Wohanka, oba ale s delší pauzou. Až v roce 2002 postupovali Radek Laciga a 
Milan Jalový. 
9.
Na bednu se v závodech Českého poháru MTBO dostalo 5 závodníků Ekonomu. Správná
odpověď je e) – za 3 body. Odpověď d) je těsně vedle, takže za 1 bod.
Bývalá reprezentantka Šárka Zurynková v roce 2000 vyhrála 1 závod a 3x byla třetí. Ještě má 
jedno 3. místo z roku 2002 a pak ukončila kariéru. Martin Sajal má 2. místo ze svého prvního 
závodu v elitě v roce 2001, šlo samozřejmě o free order. Míra Seidl má z roku 2003 jedno 3. 
místo (další jeho výsledky na bedně jsou z doby před rokem 2000). Dáša Tučková vyhrála 
hned svůj první závod v elitě v roce 2015. Že se kvůli hromadnému startu v jiném čase 
nepočítaly do výsledků Českého poháru reprezentantky v poháru světovém není podstatné. 
Simona Karochová pak má 3. místo ze závodu v roce 2016, to byl také free order.
10.
Štafeta mužů (Jalový, Sajal, Kalina) získala medaili v roce 2009 v Šumperku. Ženská 
štafeta (Karochová, Tučková, Nováková) má medaili z Hradce Králové z roku 2015. Ze 
stejného roku je i medaile družstva (Ludvík, Nováková, Sajal, Karochová, Štěňha) ze 
závodu v Novém Městě na Moravě. Za odpovědi a), c), f) je tedy za každou 1 bod, za zbylé 
si naopak 1 bod odečítáte.
11. 
Ve štafetě Ekonomu pravidelně hostovali Milan Jalový a Vojta Ludvík, jednou ji s námi 
jel i Honza Kouřimský. Za odpovědi b), c), d) je tedy za každou 1 bod, za zbylé si naopak 1 
bod odečítáte.
Milan Jalový chodí na tréninky Ekonomu v tělocvičně od roku 2003 a protože v jeho oddíle 
Radioklub Blansko se skoro nikdo MTBO nevěnoval a ani v Ekonomu nebylo tolik 
výkonnostně založených závodníků, jezdil štafety pravidelně s námi od roku 2003 do roku 
2013. Byly tam 3 pauzy – v letech 2004 a 2005 na závody na druhé straně republiky nikdo 
z Ekonomu nejel, a pak v roce 2011, kdy ve štafetě Ekonomu zaskočil Kouřa, který tehdy 
jezdil za jednočlenný oddíl. V roce 2013 neměl s kým jet štafetu tehdejší juniorský 
reprezentant Vojta Ludvík ze Stadionu Nový Bor a aby si mohl hezky zazávodit, nabídl mu 
Mirek místo na prvním úseku štafety Ekonomu B (která pak díky němu těsně porazila 
„áčko“). Od té doby s námi jezdil Vojta pravidelně. Takže pokud někdo tvrdí, že 
„nakupujeme“ silné závodníky, abychom dosáhli dobrého výsledku, tak je trochu mimo.
12.
Bike Adventure vyhrálo pod hlavičkou týmu Ekonomu celkem 7 členů oddílu – Míra 
Seidl, Mirek Kalina, Markéta Kalinová, Martin Sajal, Dáša Tučková, Martin Štěňha a 
Tomáš Bezouška. Správná odpověď je d) – za 3 body. Odpovědi c) a e) jsou těsně vedle, 
takže za 1 bod.
V roce 2003 zvítězili v mužských dvojicích Míra Seidl s Liborem Křížem, ten však MTBO za
Ekonom nikdy nejezdil. Mirek s Markétou překvapili vítězstvím v roce 2006 ještě pod 
hlavičkou Humanity Praha, další rok vítězství obhájili už za Ekonom. Martin Sajal vyhrál 
v roce 2012 s Adélou Boudíkovou (ta členkou Ekonomu nebyla) a v roce 2016 konečně i 
s Dášou Tučkovou. Martin Štěňha s Tomášem Bezouškou zvítězili od roku 2013 4x v řadě, 
k Ekonomu se dá zařadit jejich poslední vítězství.
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