
Kácovský běh 2. ročník – 30.8.2008 - zhodnocení

Druhý ročník Kácovského běhu se za krásného slunečného počasí konal v Kácově na 
Kutnohorsku. Letošní červnová vichřice Emma však zkřížila naše běžecké plány a 
zpustošila a zdevastovala na kácovsku hektary lesních porostů tak, že v některých 
úsecích tratě 1. ročníku byly napadány desítky stromů, které nešlo lokálně oběhnout. 
Kalamitní situaci se podařilo řešit a průběh byl zajištěn (např. nad Pelíškovým 
mostem), ale v jiných úsecích (např. výběh na pole před loňskou první a poslední 
občerstvovačkou a zejména pod Kácovcem nad druhým brodem potůčku) byl průběh 
zcela znemožněn a trasu jsme byli nuceni změnit při zachování její základní 
konstrukce a relativně i délky. 

Hlavní běh 

Celkově se přihlásilo 31 závodníků – z toho 4 ženy.

Tato alternativní trať 2. ročníku Kácovského běhu měřila 18 760 m. Popis tratě-
změny tučným písmem: Kácov nám. - železný most s dřevěnou podlážkou -
pěšina po modré turistické značce podél řeky - kamenný most - zpět Kácov nám. -
asfaltka podél hřbitova – podběhnout most u řeky - vystoupat paralelně s hlavní 
silnicí (zde úsek cca 300 m v odstavném pruhu tříproudové silnice) - ke Sporthotelu –
zde odbočit doleva skrz území Sporthotelu – asfaltkou vystoupat do 
Tichonic (občerstvovací stanice 1 a 4) - z Tichonic doprava napojit se na 
červenou turistickou značku a po původní trase proběhnout nad Pelíškovým mostem 
a vystoupat k Borotínu (občerstvovací stanice č.2 - před touto stanicí je úsek 
cca 20 m kde je nutno lokálně oběhnout pár napadaných stromů) - od Borotínské 
občerstvovačky doleva po lesní cestě vystoupat až k osamělé borovici a od 
borovice doprava dolů seběhnout do Kácovce (občerstvovací stanice 3). 
Z Kácovce po původní trase do Tichonic (občerstvovací stanice 1 a 4) a po stejné 
trase zpět do Kácova - vzhledem k tomu, že obchvat přes Borotín zkrátil původní 
trasu, po doběhnutí do Kácova ještě jednou přes železný most s dřevěnou 
podlážkou - pěšina po modré turistické značce podél řeky- kamenný most -
Kácov nám. a cíl opět dole u pivovaru. I přes tyto komplikace do Kácova na hlavní 
závod dorazilo úctyhodných 31 závodníků, z toho 4 ženy. V hlavním závodě 
v kategorii mužů se absolutním vítězem stal, stejně jako minulý rok, Rudolf Jánošík
z RC Vlašim časem 1:14:37 hod, na druhém místě se umístil Tomáš Rychecký z HH 
Smíchov časem 1:14:53 hod, třetí místo obsadil Jiří Němec z SKPP Praha časem 
1:15:41 hod; v kategorii žen se na prvním místě umístila Jana Škramlíková
ze Spona Teplice časem 1:31:33 hod, druhou příčku obsadila Lenka Fardová
ze Spona Teplice s časem 1:53:21 hod, jako třetí doběhla Jana Požgayová 
z Bonbon Praha s časem 2:11:25 hod .

Lidový běh 

Celkově se přihlásilo 11 závodníků.

Doběhli v pořadí Martin Hynek (r.1967), Petr Horný (r.1994), Jan Mühldorf 
(r.1977), Eva Horná (r.1967), Oliver Cemper (r.1994), Lukáš Horný (r.1997), 



Jaroslav Němec (r.1996), Alena Němcová (r.1964), Pavel Horálek (r.1947), 
Jana Cemperová (r.1998), Šárka Cemperová (r.1968).

Dětský běh

Celkově se přihlásilo 22 závodníků.

Kategorie předškolní děti (100 m) - přihlásilo se 10 závodníků, na diplomových 
místech se umístili v pořadí Lucka Krausová (r.2002), Marek Bláha (r.2002), 
Štěpán Neděla (r.2001); dále závod zdárně dokončili a ve své kategorii tedy zvítězili 
Jakub Kohoutek (r.2003), Michal Vašíček (r.2001), Šimon Neděla (r.2004), 
Anetka Koniariková (r.2005), Vojta Melichar (r.2004), František Mraček (r. 
2004) a Johana Chytková (r.2007)

Kategorie mladší školní děti do 10 let (280 m) - přihlásilo se 7 závodníků, na 
diplomových místech se umístili v pořadí Martin Ulrych (r.1998), Anička Malinová 
(r.1998 ), Lucka Krausová(r.2002), Viola Bláhová (r. 1999); dále závod zdárně 
dokončili a ve své kategorii tedy zvítězili Katka Němcová (r. 1998), Eric Gunawan
(r. 2001), Helenka Chytková (r.2001). 

Kategorie starší školní děti nad 10 let (560 m) - přihlásilo se 5 závodníků, na 
diplomových místech se umístili v pořadí Martin Kůrka (r. 1993), Andrea 
Kubínová (r.1996 ), Lucka Kubínová (r. 1993); dále závod zdárně dokončili a ve 
své kategorii tedy zvítězili Anna Kůrková (r. 1996) a Ondřej Malina (r. 1996).

Závěr

Závodníkům velmi děkuji za účast, oceňuji, že se nedali odradit přírodní kalamitou a 
do Kácova na start dorazili, všichni dokončili, v hlavním závodě bych chtěl 
vyzdvihnout zejména výkony všech zúčastněných žen, které se poprvé odhodlaly tuto 
těžkou trať absolvovat. Potěšující je rovněž zvyšující se účast a zájem o lidový běh a 
účast malých závodníků v dětském běhu. Všem závodníkům gratuluji k vynikajícím 
sportovním výkonům a těším se za rok nashledanou na 3. ročníku již tradičního 
Kácovského běhu. 
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