
Kácovský běh 5. ročník - 27.8.2011 

Pátému ročníku Kácovského běhu přálo počasí. Po předchozích několika 
slunečních dnech terénní část trati hlavního závodu téměř ve všech úsecích 
vyschla a zpevnila podloží a teprve až v den závodu se ochladilo. Objevily se 
sice bouřkové mraky avizující deštivou přeháňku,  ale ta nastala až po ukončení 
celé akce, takže běžecký závod proběhl ve velice příznivých klimatických 
podmínkách. Rekord tratě sice pokořen nebyl, ale na předních místech dosažené 
vyrovnané časy svědčí o tom, že do Kácova opět dorazila běžecká elita. 

K  hlavnímu závodu se  přihlásilo  43 závodníků, z toho 3 ženy, přivítali jsme   
jednoho zahraničního účastníka (ze Slovenska).  Vítězem kategorie mužů se stal 
Pavel Slepička z MK Žebrák s časem 1:18:49 hod, na druhém místě se umístil 
Rudolf Jánošík  ze Spartaku Vlašim s časem 1:22:45 hod, třetí místo s časem 
1:24:01 hod obsadil Pavel Kutman ze Struhařova; v kategorii žen se na prvním 
místě umístila  Jitka Jandová ze Zvěstova s časem 1:59:00 hod, druhou příčku 
obsadila Kateřina Tlustá z Kácova  s časem 2:05:09, jako třetí doběhla Jana 
Požgayová z Bonbon Praha s časem 2:36:42 hod. Dosažené výkony ostatních 
závodníků sledujte ve výsledcích. 

 
Dětský běh- celkově se přihlásilo 50 závodníků 
 
Kategorie předškolní děti (100 m) -  přihlásilo se 30 závodníků, doběhli  
v pořadí Filip Svoboda, Vojtěch Filip, Anetka Koniariková, Matyáš 
Machek, Filip Brhlík, Viktor Doležálek, Adélka Letková, Natálie Veselá 
Matěj Sojka, Johanka Chytková, Adam Rebec, Marek Přenosil, Jaroslav 
Přenosil, Jan Ječmínek, František Vladyka, Jaroslav Petrásek, Terezka 
Kovářová, Julie Mielguj, Lukáš Svoboda, Vojtěch Ječmínek, Viktorie 
Purkyňová, Jakub Zajíc, Anna Monistier, Terezka Hrubcová, Magdalena 
Sojková, Lukáš Hrubča, Petr Roubíček, Petr Vejmelka, Emilie Purkyňová 
a Maja Nažar. 
 
Kategorie mladší školní děti  do 10 let (280 m) -  přihlásilo se 17 závodníků, 
doběhli v pořadí Martin Zeman, Michaela Durdová, Miloslav Vladyka, Josef 
Kaftan, Eric Gunawan, Bára Kupková, Kateřina Sojková, Tomáš Knap, 
Vojta Kupka, František Kaftan, Lenka Filipová, Helenka Chytková, Vojta 
Melichar, Vladimír Vávra, Jana Tůmová, Tereza Rebcová a Adéla 
Pospíšilová. 



Kategorie starší školní děti nad 10 let (560 m) -  přihlásili se 3 závodníci, 
doběhli v pořadí Vratislav Blažek, Eliška Štíchová a Eliška Hrabánková. 

  

Lidový běh    

Celkově se přihlásily 2 závodnice, doběhl  v pořadí Monika Martínková a 
Veronika Martínková

 
V hlavním závodě v obrovské konkurenci všichni bez zranění dokončili. Sice 
skrovně, ale i letos byla zastoupena kategorie lidový běh. A co je potěšující to je  
účast nadšených malých závodníků v dětském běhu, opět největší zájem o 
předškolní kategorii. 

Všem závodníkům velmi děkuji za účast, gratuluji k vynikajícím sportovním 
výkonům a těším se za rok nashledanou na 6. ročníku Kácovského běhu.  

 
 
                             MUDr. Tomáš Chytka 
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