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ZÁVODY KÁCOVSKÝCH FANDŮ A „SRDCAŘŮ“

Potvrzuje to i hlavní organizátor 
Kácovského běhu MUDr. Tomáš 
Chytka, který před šesti lety vůbec 
netušil, jak populární se tento te-
rénní běh stane. „Na počátku jsem 
si chtěl hlavně ověřit, jestli i ostatní 
budou vnímat při běhu zdejší nád-
hernou krajinu a přírodu, tak jako já. 
S automobilovou rallye veteránů nás 
tehdy svedla vlastně náhoda. Dnes 
si závěr léta bez Kácova, historických 
aut a trati, která člověka donutí sáh-
nout na dno svých sil, nikdo z nás už 
neumí představit. Přestože se letos 
ve stejném termínu konalo dalších 
osm atraktivních běhů, museli jsme 
při registraci značně prodloužit star-
tovní listinu. Do hlavního závodu se 
nakonec přihlásilo celkem 74 běžců, 

z toho 10 žen. Slabší byla sice účast 
v lidovém běhu, který absolvovalo 
jen pět závodníků, ale dětí bylo ještě 
víc než loni a z toho mám opravdu 
velkou radost. Moc děkuji Kopretince 
za to, že vzala i letos organizaci dět-
ských běhů do svých rukou. Bylo to 
perfektní,“ říká doktor Chytka.

Jeho obdiv letos získal zejména 
nevidomý běžec Jan Říha se svým 
průvodcem, kteří téměř dvacetiki-
lometrovou trať hlavního závodu 
absolvovali v čase 1:46:09. „Ká-
covský běh patří ke značně obtíž-
ným crossovým běhům v republice 
a opravdu jsem byl trochu nervózní, 
jak si ti chlapi s terénem poradí. Ale 
oba, připoutáni jen tenkým lankem, 
s jehož pomocí systémem posun-

ků na trati vzájemně komunikovali 
a dorozumívali se, jen se dvojím za-
škobrtnutím doběhli v naprosté po-
hodě,“ popisuje doběh prvního nevi-
domého sportovce v historii závodu 
Tomáš Chytka. 

Se svými výkony byli bezpochyby 
spokojeni především ti, kteří doběhli 
na medailových pozicích. První Ru-
dolf Jánošík, jenž si s náročnou tra-
tí Kácovského běhu poradil v čase 
1:20:27. S ani ne minutovým odstu-
pem za ním doběhl Jiří Váňa (čas: 
1:21:24) a jako třetí skončil Stanislav 
Dajč s časem 1:24:46.

V novém traťovém rekordu do-
běhla také nejlepší žena, Markéta 
Hospodárzová (1:27:51), která se 
s muži držela včele na celé tra-

Takřka společně a opět na plný plyn vyrazili i letos v sobotu 25. srpna po 10. hodině z kácovského náměstí 
účastníci 6. ročníku Kácovského běhu a 13. ročníku Veteran Rallye Posázaví. Navzdory tomu, že příznivci 

historických vozidel už dlouho před závodem ladí především motory svých automobilů a běžci pro změnu 
hlavně svou kondici, mají obě skupiny jedno společné – Kácov je pro ně srdeční záležitostí.
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Městys Kácov srdečně zve na 

2. posvícenský jarmark na zámeckém nádvoří
sobota 8. září od 10 do 21.30 hodin

Program:
Prodej tradičních místních produktů a výrobků z Posázaví
Ochutnávky
13 hod. Soutěž o nejlepší štrůdl 
 (kuchařky z Kácova i okolí mohou své výrobky přihlašovat již od 9 hodin v sokolovně)
15 hod. Soutěž v pojídání švestkových knedlíků
17 hod. Soutěž Kácovský pivař roku

K poslechu i tanci během dne zahrají Uhlířskojanovická kapela, Gypsy Spirit a skupina Standy Jelínka
Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví a vstup do zámku bude zdarma.

Partnerem 2. posvícenského jarmarku je   a Sázava Parkland, a.s.

ZÁVODY KÁCOVSKÝCH FANDŮ A „SRDCAŘŮ“

ti a o 3 sekundy pokořila čas Petry 
Havlové z  roku 2009.

V lidovém běhu si nejlépe vedl Jan 
Mühldorf, který by si příští rok prý do-
cela rád vyzkoušel i hlavní závod . Na 
druhém a třetím místě pak doběhly 
obě ženy, které tento závod absolvo-
valy. Markéta Jirků byla přitom o něco 
rychlejší než Jana Vozáriková.  

Ve všech kategoriích dětských běhů 
nešlo ani tolik o časy, jako o obrov-
skou radost a nadšení, a důležité je, 
že se běh po asfaltu obešel bez od-
řených kolen a jiných šrámů. Na slzy 
zklamání sice v cíli občas došlo, ale 
kdo chtěl, mohl si vše vynahradit na 
lodičkách, které se půjčovaly zdarma. 

Vydařený den a krásný závod 
si pochvalovali i veteráni, kterých 
se sjelo do Kácova víc než pade-
sát „Měl jsem trochu obavu, jestli 
nebudou nějaké komplikace kvů-
li rozkopaným ulicím. Ale vše bylo 
v pohodě. Jen jsme se rozhodli, že 
rallye tentokrát na náměstí jen od-
startujeme a cíl uděláme ve Sport-
hotelu Kácov. Ostatně každý rok se 
snažíme změnit alespoň některý 
úsek trati závodu. Jsme milovníci 
Posázaví, tak si z něj chceme užít 
co nejvíc,“ prozradil předseda Posá-
zavského klubu historických vozidel 
Jiří Pastor.   
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