
Jerry Cup – 15. ročník 

Jaký byl? Horký a opět rekordní. Přestože jsme pořádali dříve než obvykle (tentokrát 21. dubna), shodli 

jsme se, že v červenci už jej organizovat nebudeme. Slunečný den s námi přišlo strávit 63 závodníků. 

Proč dříve než obvykle? Hanka má v polovině června termín porodu, tak jsme chtěli závod uspořádat 

v době, kdy bude ještě relativně pohyblivá.  

Kde se konal? U Buku. Ale výběr místa nám dal opět zabrat. Jako obvykle jsme vytipovali místa, kde 

jsme ještě nebyli a kde je nějaká rozumně stará mapa, protože když mapa nesedí, není to žádná zábava. 

Již z předloňska jsme měli vybranou variantu Líšeň, kde jsme závod ještě nepořádali. Ovšem po dohodě 

s Liborem jsme se této myšlenky vzdali, neboť nad Hády je národní přírodní rezervace a k punkové 

organizaci se nám vracet nechtělo. Z variant Pekárna (Bystrc), Jehnice a Útěchov jsme nakonec zvolili 

tu poslední, protože se nám zde nejvíc líbila kombinace běhatelný les – příjemné shromaždiště, o 

kterou nám jde vždycky nejvíce.  

Jaké byly tentokrát kategorie? Při hodnocení každého ročníku řešíme i náročnost tratí. Měli jsme 

zavedené tratě pro děti i pro dospělé, ale došli jsme k názoru, že nám chybí trať pro začátečníky. 

Vzhledem k tomu, že původní myšlenka vzniku Jerry Cupu byla přiblížit orientační běh kamarádům, 

kteří normálně neběhají, bylo spíš podivné, že trať pro začátečníky již nemáme. Pamětníci potvrdí, že 

dříve tuto roli plnila trať „S“, která ovšem postupným vývojem zanikla. V patnáctém ročníku jsme se 

tedy k trati pro začátečníky vrátili. Tuto trať navíc mohou absolvovat i odrostlejší děti, které tak nemusí 

chodit z kategorie dětské rovnou mezi dospělé.  

Jak nám šel průzkum terénu? Nejprve jsme v rámci cyklistického výletu omrkli palouček pro potenciální 

shromaždiště. Tím bylo z devadesáti procent rozhodnuto o místě konání závodu. Klíčová pak byla 

návštěva lesa. Hanka jako obvykle načrtla, kudy by mohla vést trať dospělých. U stolu jsme ještě řešili 

různé alternativy a pak, v pátek 13. odpoledne, jsme vyrazili s Martinem a Vojtou do lesa na průzkum 

terénu. Od začátku nás uklidnilo, že mapa celkem sedí. Vydali jsme se směrem trasy hlavního závodu, 

rozdělovali se a zase setkávali, zkoušeli různé postupy, debatovali. Čas běžel rychle, tak jsme se zhruba 

v polovině plánovaného okruhu museli rozdělit, každý z nás pak oběhl domluvené kontroly. Hanka 

s děckama mezitím prošla kousek dětské trati a zjistila, že cesta, kudy jsme plánovali vést dětskou trať 

je rozrytá od koní a tudíž nepoužitelná. Tolik prvotní průzkum terénu. 

Bylo třeba ještě v terénu doladit detaily? Ano, to bylo. Hned druhý den, v sobotu 14., jsem vyrazil na 

průzkum míst, která jsme nenavštívili. Proběhl jsem kontroly pro scorelauf, přeplánoval trasu pro 

dětskou trať a hlavně konečně vymyslel trasu pro začátečníky. S pocitem dobře odvedené práce jsem 

vyrazil k domovu. 

Doznaly naplánované trasy nějakých změn? Ani ne. Hned druhý den jsme se sešli v téměř kompletním 

složení pořadatelského týmu, probrali zážitky z lesa a naplánovali všechny finální tratě. Martin pak 

v OCADu ještě ten večer nakreslil tratě všech kategorií a mohli jsme už jen ladit detaily. 

Byl týden před závodem hektický? Byl podobně hektický jako obvykle. Po zaslání emailové připomínky, 

že se závod bude konat, se přihlásila spousta lidí, hlavně dětí. Chystali jsme dětské průkazy, nálepky, 

dodělávali mapy či kreslili diplomy, připravovali popisy kontrol. Den před závodem jsme jeli do 

oddílového skladu naložit materiál, připravit kontrolu ražení a rozdělit si stavění kontrol. S děckama 

jsme pak nakoupili ceny a už zbývalo jen dostříhat popisy kontrol. 



Byli jsme na srazu pořadatelů včas? Byli jsme tam dokonce s předstihem. Zaparkovali jsme u závory 

s tím, že vše budeme muset na shromaždiště odnosit, ale Klárka říkala, že tam byli na výletě a že závora 

jde zvednout. Nejprve jsem tomu nevěřil, ale byla to pravda, a tak jsme ušetřili spoustu sil a času, 

protože jsme dovezli materiál až na místo. Hanka s Martinem a Kubou dorazili též před smluveným 

časem srazu, takže jsme stihli ještě před stavěním kontrol zbudovat mini shromaždiště, krátký cílový 

koridor a stojan na pití. Stavění kontrol proběhlo bez problémů, byli jsme na to čtyři, takže jsme vše 

stihli podle plánu. O půl desáté jsme na shromaždišti, sluníčko nás začíná opékat a do lesa se vydávají 

první dětští závodníci.  

Jak probíhal dětský závod? Měli jsme výborně rozdělené úkoly, takže dětský závod probíhal hladce. 

Největší nápor zažívala Lenka na prezentaci, kde zvládala vítat nově příchozí, vydávat jim startovní 

průkazy i startovací samolepky a odesílat je na start. Na startu už čekal Martin, který podle startovních 

časů vypouštěl závodníky na trať a posléze zaznamenával jejich doběhové časy v cíli. Odtud se závodníci 

vraceli zpět za Lenkou, která časy přepisovala do výsledkové listiny a vyplňovala diplomy. Děti 

s doprovodem si diplom rovnou vyzvedli spolu s malým občerstvením. 

Jak dopadl dětský závod? Mezi dětmi s doprovodem vyhrál Fanda, o více než 3 minuty před Ondrou 

Kynclem a Julčou Beránkovou. Mezi dětmi bez rodičů byla nejrychlejší Klárka, na druhém místě se 

umístil Joštík Kroutil a třetí byla Josefína Koryčánková. Výborně si vedli i další závodníci, třeba čtvrtý 

Martin Fábek, který byl s mapou v lese teprve párkrát.  

Jak si vedli začátečníci a omladina? Vedli si dobře, někteří si na trati pobyli malinko déle, ale všichni se 

v pořádku vrátili, jen Anička Fábková s pochroumaným kotníkem. Zvítězil Matěj Baše, o minutu před 

Filipem Trčkou, třetí místo si pohlídal Petík Klieštik.  

Jak náročný byl scorelauf? Někteří zaznamenali zvýšený výskyt pichlavého trní, ale jinak vše proběhlo 

dle plánu, odhadovaný čas vítěze kolem 12 minut se naplnil, Aleš Finstrle vyhrál o 13 vteřin před Jirkou 

Klieštikem, Pavel Rotek byl necelé 2 minuty zpět. Mezi ženami se iniciativy chopila Radka Šichová, 

následovaná Šárkou Beránkovou  a Evkou Kroutilovou. Mimo soutěž si kromě své trati scorelauf zaběhli 

ještě Filip Trčka a Joštík Kroutil.  

Byl hlavní závod mapově náročný? Zejména pro některé ženy určitě, mužům přišla obtížnost tak akorát. 

Souboj to byl každopádně dramatický. Mezi muži se o vítězi rozhodovalo až v závěru tratě. Jirka Klieštik 

šel na sběrku přímo, Pavel Rotek zvolil obíhačku zleva a na kontrole byl o chlup dříve. Jirka už ho v cílové 

rovince předstihnout nedokázal a skončil o 5 sekund druhý. Za další minutu si doběhl pro třetí místo 

Aleš Finstrle. Tom Baše v lese předběhl Toma Hanžla a propracoval se na 4. místo. Všichni zvládli 

zaběhnout etapu do 65 minut, rozdíl mezi prvním a posledním byl méně než půl hodiny, což potvrzuje 

zkušenost všech závodníků. Mezi ženami si vítězství pohlídala Radka Šichová, ovšem potom jsme byli 

svědky dalšího zběsilého finiše v cílové rovince, kde Hanka Nováková předběhla Evku Kroutilovou. 

Hanka se nezúčastnila scorelaufu, takže figuruje až na posledním místě výsledkové listiny, ale v hlavní 

závodní trati byla nejrychlejší, o více než 2 minuty porazila i Radku. Evka tedy skončila druhá, třetí místo 

si pohlídala Šárka Beránková.  

Po vyhlášení výsledků jsme posbírali kontroly, naložili materiál do auta a chystali se k odjezdu, když se 

zjevil Zbych s Bárou, že jedou náhodou kolem a co že tu děláme my. No, v propagaci máme zdá se ještě 

rezervy.  



Jerry Cup je za námi, jsme rádi za hojnou účast a kladnou odezvu účastníků. Děkujeme všem za účast 

a za pomoc. Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem spolupořadatelům za to, že jsme to všechno 

zvládli. Těšíme se na příští ročník! 

 

Jerry 

 

 

Přehled vítězů 2004 – 2018 

Ročník S – ženy S – muži  Z 
Děti – bez 

doprovodu 

1 – 2004 Lenka Vítovcová Tom Pavlík Saša Jevsejenko  

2 – 2005 Lenka Vítovcová Michal Blaha Petr Kovář  

3 – 2006 Petra Jelínková Michal Blaha Jan Andrášek  

4 – 2007 Magda Krejčová Petr Janek Milan Mareš  

5 – 2008 Magda Krejčová Jakub Janča Ondřej Sáňka  

6 – 2009 Olga Tichá Jan Auer Ondřej Sáňka  

7 – 2010 Lenka Kočová Tonda Vaishar Tom Hanžl  

8 – 2011 Magda Krejčová - Petr Kovář  

9 – 2012 Lenka Kočová - Petr Zelený  

10 – 2013 Lenka Kočová - Jan Pavelka  

11 - 2014 Zuzana Rábová  Ondřej Sáňka Šárka Klieštiková 

12 – 2015 Hana Nováková Tomáš Mokrý Aleš Finstrle Vojtěch Koča 

13 - 2016 Petra Ovesná Václav Hadrava Ondřej Sáňka Lucie Finstrlová 

14 - 2017 
Markéta Rotková 
Alena Finstrlová 

Filip Finstrle Lukáš Plachý Kristýna Finstrlová 

Ročník Ženy Začátečníci / Omladina Muži 
Děti bez 

doprovodu 

15 - 2018 Radka Šichová Matěj Baše Pavel Rotek Klára Kočová 

 

Počet účastníků 2004 - 2018 

Ročník 

Počet účastníků 

dospělí děti 
Začátečníci 
omladina 

celkem 

2004 20 - - 20 

2005 16 - - 16 

2006 21 - - 21 

2007 21 - - 21 

2008 23 - - 23 

2009 16 - - 16 

2010 16 5 - 21 

2011 14 16 - 30 

2012 13 21 - 34 



2013 22 30 - 52 

2014 18 25 - 43 

2015 9 15 - 24 

2016 13 24 - 36 

2017 24 37 - 61 

2018 13 38 12 63 

celkem 259 211 12 482 

 

Zajímavosti: 

• Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 63 závodníků.  

• 22 závodníků se letos zúčastnilo Jerry Cupu poprvé. 

• Alespoň jednou se Jerry Cupu zúčastnilo 209 lidí. 

• Účast na všech závodech nemá nikdo, 11krát běžela Lenka Kočová, 10krát Vašek Hadrava, 

9krát závodili Peťa Kovář, Jirka Klieštik a Klárka Kočová. 

• Nejvíce vítězství nasbírala Lenka Kočová (5x), 4krát triumfoval Ondra Sáňka 3krát Magda 

Krejčová (při čtyřech účastech), dvakrát pak Peťa Kovář, Michal Blaha a Peťa Ovesná. 

• Všichni letošní vítězové triumfovali na Jerry Cupu poprvé. 

• Obhájit vítězství dokázala naposled v roce 2013 Lenka Kočová, v mužích Ondra Sáňka 

dokonce až v roce 2009. 

• Mapka s místem konání všech ročníků Jerry Cupu: https://mapy.cz/s/2AZO6 
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