
Kácovský běh 6. ročník - 25.8.2012 - zhodnocení 

Šestému ročníku Kácovského běhu bylo i přes nepříznivou deštivou předpověď 
dopřáno přívětivé počasí, chvílemi pod mrakem, chvílemi vysvitlo sluníčko, 
v noci a nad ránem sprchlo, takže na kácovských stínadlech bylo sice místy 
bahno, ale jinak trať v celé délce s pevným podložím. 

K hlavnímu závodu se přihlásilo 74 závodníků, z toho 10 žen. Závod byl opět 
s mezinárodním zastoupením, které představovala závodnice ze Slovenska, 2 
zaregistrovaní běžci závod nedokončili. 

Vítězem kategorie mužů se stal Rudolf Jánošík s časem 1:20:27, na druhém 
místě se umístil Jiří Váňa s časem 1:21:24, třetí místo obsadil  Stanislav Dajč 
s časem 1:24:46; V kategorii žen se na prvním místě umístila Markéta 
Hospodárzová s časem 1:27:51, druhou příčku obsadila Dana Jiřičná s časem 
1:46:08, jako třetí doběhla Zuzana Ernestová s časem 1:48:43. Dosažené 
výkony ostatních závodníků můžete sledovat ve výsledkové listině. 

 
Lidový běh    
Celkově se  přihlásilo 5 závodníků, na prvních třech místech se umístili Jan 
Mühldorf  (13:19), Markéta Jirků (13:30), Jana Vozáriková (13:37) a dále 
doběhli v pořadí  Jakub Judas a Alois Bradáč. 
 
Dětský běh 
Celkově se přihlásilo 44 závodníků 
 
Kategorie předškolní děti (100 m) -  přihlásilo se 25 závodníků,  
Předškoláci 2-4 let: na prvních třech místech se umístili Tereza Hrubčová, 
Štěpán Pecka, Jan Šandera, dále závod zdárně dokončili v pořadí Petr 
Vejmelka, Dominik Jánošík, Tereza Tvrdíková, Lukáš Hrubča, Bára  
Tandlerová, Jakub Zajíc, Jaroušek Petrásek, Lukáš Holík, Jana Brožíková, 
Evelínka Petrásková, Adélka Kovářová. 
Předškoláci 4-6 let: na prvních třech místech se umístili David  Maleček, 
Terezka Kovářová, Adam Rebec,  dále závod zdárně dokončili v pořadí 
Daniel Uchytil, Radek Musil, Kryštof Pecka, Anežka Kmentová, Lukáš 
Svoboda, Johanka Chytková, Vojta Tandler, Anna Letková 
 
Kategorie mladší školní děti do 10 let (280 m) -  přihlásilo se 14 závodníků, na 
prvních třech místech se umístili Michaela Durdová, Marek Velíšek, 
František Kaftan a dále závod zdárně dokončili Viktor Doležálek, Vojtěch 
Melichar, Vladimír Vávra, Soňa Trnková, Vojta Filip, Anetka Koniariková, 



Filip Svoboda, Tereza Rebcová, Tereza Brožíková, Adélka Letková, Káťa 
Štíchová. 

Kategorie starší školní děti nad 10 let (560 m) -  přihlásilo se 5 závodníků, na 
prvních třech místech se umístili Jana Černá, Josef Kaftan, Martin Krása, 
dále závod zdárně dokončily Jana Tůmová a  Helenka Chytková. 

 

Na start hlavního závodu Kácovského běhu se postavilo dosud nejvíce 
závodníků – celkem 74 + 1 běžecký vodič. Šestého ročníku běhu se totiž 
účastnil historicky první nevidomý běžec Jan Říha vedený svým průvodcem a 
oba svorně zdolali trať hlavního závodu  v čase 1:46:09. Gratulujeme! V ženské 
kategorii Markéta Hospodárzová zvítězila s časem 1:27:51 v novém traťovém 
rekordu a o 3 vteřiny tak překonala čas Petry Havlové z r. 2009. Gratulujeme!  

Všem závodníkům velmi děkuji za účast, gratuluji k vynikajícím sportovním 
výkonům a těším se za rok nashledanou na 7. ročníku Kácovského běhu.  

 
 
                             MUDr. Tomáš Chytka 
 
 

 


