
Jerry Cup – 16. ročník 

 

Lokalitu pro Jerry Cup se poslední roky snažíme vybrat v místě, kde je nedávno aktualizovaná mapa, 

protože lesy v okolí Brna se nyní mění tak dynamicky, že by závod mohl být více improvizační, než 

bychom si představovali. Lesy v okolí Soběšic jsou známé jako „Zelené peklo“, přesto jsme se rozhodli 

zde závod uspořádat, zejména právě kvůli aktuální mapě. 

Shromaždiště. Čím více účastníků a zejména dětí přijde na Jerry Cup, tím důležitější je místo 

shromaždiště. Na aktuálně vybrané mapě se nám podařilo vybrat v podstatě jediné místo, které by 

splňovalo naše očekávání. Ale jediné místo stačí:-) 

Tvorba tratí. Dalším důležitým úkolem bylo vymyslet strukturu tratí vycházejících z vymyšleného místa 

shromaždiště. S dětskou tratí nebyl problém a koncept dlouhé tratě má Hanka vymyšlený hned. Ale co 

krátká trať a začátečníci? Krátkou trať jsme obvykle vyřešili zkrácením dlouhé tratě, ovšem tentokrát 

se nám nechce posílat závodníky krátké tratě do hlubokého údolí vedoucího z Řečkovic do Soběšic. 

Proto se snažíme natáhnout trať nahoře nad údolím, kde však není dost prostoru pro vhodné postupy. 

Postupně trať upravujeme, poslední úpravy děláme až těsně před tiskem map. Teprve s poslední 

variantou jsme spokojeni, trať je akorát dlouhá, akorát obtížná a postupy většinou dávají smysl. 

Podobně řešíme trať začátečníků. Koncept už jsme měli vymyšlený, ale v lese jsme zjistili, že první část 

vymyšleného okruhu absolutně nesedí, v terénu je spousta nových cest, což by pro začátečníky bylo 

matoucí. Druhý koncept vypadá nadějně, ale v terénu zjišťujeme, že louka již není loukou ale 

oploceným staveništěm, což nabourá celou poslední třetinu tratě. Vymýšlíme třetí koncept a 

přidáváme kontrolu poblíž cesty. V terénu ovšem zjišťujeme, že cesta je tak zarostlá, že je téměř 

nemožné ji najít. Finálně tedy posouváme kontrolu na světlinu poblíž křižovatky a konečně jsme 

spokojeni i s touto tratí. Na závěr ještě přidáváme jednu kontrolu do scorelaufu, aby se balík závodníků 

více roztrhal, což se nakonec ukáže jako dobré, leč nedostatečné. 

Finální přípravy. Všechno už zvládáme rutinně, naložení materiálu stejně jako nakoupení cen 

nenecháváme na poslední večer, diplomy i popisy kontrol stříháme průběžně několik posledních 

večerů za vydatné pomoci dětí. Máme však respekt před počtem přihlášených závodníků, odhadujeme, 

zda budeme vše zvládat, rozdělujeme si úkoly a jsme plni očekávání. Po uzavření přihlášek ještě chodí 

emaily a přihlašují se další závodníci. Letos nás čeká opět rekordní ročník. 

Příprava shromaždiště a stavění kontrol. Vstáváme, svítí sluníčko, venku je mírně chladno, ale na běh 

to vypadá na ideální počasí, to je dobré znamení. Víme, že sraz pořadatelů v 8 hodin na místě je 

postačující. Vojtu s balíkem pěti kontrol vysadíme už po cestě, dojedeme na místo, vyložíme materiál 

a začínáme chystat prezentaci, start i cíl. Ještě spekulujeme, jak postavíme koridory, abychom měli 

přehled o jednotlivých úsecích, a v 8:45 máme shromaždiště nachystáno. Rozdělujeme si kontroly do 

čtyř stavěcích okruhů a vyrážíme. Těsně před 9:30 máme postaveno, můžeme začít startovat.  

Ukradli nám kontrolu? Kdepak. Drobnou paniku způsobil posed navíc umístěný v kolečku kontroly 

posed. Já jsem věděl o posedu, kde kontrola měla být, Hanka postavila kontrolu k tomu druhému. 

Naštěstí tedy kontrolu nikdo neodnesl a závod nebyl narušen. 

Jak to probíhalo? Hromadný start dospělých jsme poprvé rozdělili na dva starty z důvodu velkého 

množství závodníků. Bylo to dobré rozhodnutí, ale přesto nezabránilo tomu, že do  cíle scorelaufu 



doběhl houf závodníků, který jsme nestíhali zpracovávat, takže došlo k mírně stresové situaci, kterou 

jsme však nakonec zvládli (výsledky máme!). Poprvé jsme si vzali s sebou PC, abychom si zjednodušili 

přepočítávání časů a zrychlili prodlevu mezi scorelaufem a startem druhé etapy. Určitě nám to 

pomohlo, i když by pauza mohla být příště ještě kratší. Druhá etapa proběhla bez problémů a všichni 

se nám z lesa vrátili v pěkném čase, nikdo se neztratil. 

Jak to celé dopadlo?  

V dětské kategorii byl nejrychlejší Ondra Kyncl, o necelou minutu předběhl Fánu Koču, kterému druhé 

místo stačilo k hlavnímu cíli dne – aby si jako cenu odnesl nutellu. Pěkným třetím místem překvapila 

Marika Pelánková, která se Jerry Cupu zúčastnila poprvé. 

Kategorii omladiny a začátečníků suverénně ovládla Kristýnka Finstrlová, na druhém místě doběhla 

Tereza Paseková a třetí skončil se ztrátou pouhých 10 sekund Honza Spurný. Čtvrtý Honza Kodýtek 

zaostal za bednou o pouhých 15 sekund. 

Na krátké trati probíhal od začátku velký souboj mezi Julčou Finstrlovou a Tomem Urbánkem. Julča po 

scorelaufu vedla a i když ji ve druhé etapě Tom doběhl, na vítězství to nestačilo, Julča zvítězila o 2 

sekundy. S odstupem pak doběhla Lucka Cicvárková, která zvládla rodinný souboj se synem Radimem, 

startujícím do druhé etapy o minutu dříve. Čtvrté místo si pohlídal Radim, na páté místo se po 

výborném výkonu ve druhé etapě posunula Hanka Nováková.  

Na dlouhé trati vybíhal do druhé etapy jako první obhájce vítězství Pavel Rotek, který však chyboval a 

nakonec skončil čtvrtý. Pro vítězství si doběhl výborně běžící Tom Kyncl. Závod se rovněž povedl Jirkovi 

Klieštikovi, který doběhl druhý, necelou minutu za Tomem. Třetí místo z první etapy pak udržel Radek 

Pelánek. O dvě příčky výše se posunul pátý Tom Růžička. Největší posun zaznamenal Vítek Novák, který 

se propracoval z 15. na 10. příčku.   

Jaké to letos bylo? Příjemné, náročné a opět rekordní. První máj s námi přišlo strávit 84 závodníků! 

Jerry Cup je za námi, jsme rádi, že se vše povedlo a závod se líbil. 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 

 

P.S. Na další stránce najdete tradiční statistické údaje, zajímavosti a odkaz na mapku s místem konání 

všech ročníků. 

 

  



Přehled vítězů 2004 – 2019 

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 (krátká) Začátečníci / Omladina Muži (dlouhá) 
Děti bez 

doprovodu 

15 - 2018 Radka Šichová Matěj Baše Pavel Rotek Klára Kočová 

16 - 2019 Julie Finstrlová Kristýna Finstrlová Tomáš Kyncl Ondřej Kyncl 

 

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 

2019 34 38 12 84 

celkem 293 249 24 566 

 



Zajímavosti: 

• Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 84 závodníků.  

• 32 závodníků se letos zúčastnilo Jerry Cupu poprvé. 

• Alespoň jednou se Jerry Cupu zúčastnilo 241 osob. 

• Účast na všech závodech nemá nikdo, 11x běžela Lenka Kočová (jinak pořádá – nechyběla 

nikdy), 10x Vašek Hadrava, Peťa Kovář a Jirka Klieštik. 9 účastí má Klárka Kočová. 

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

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

Finstrlová. 

• Nikdo z loňských vítězů letos vítězství neobhájil.  

• 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/3rLNO 

 

 

 

https://mapy.cz/s/3rLNO

