Kácovský běh 10. ročník ‐ 27.8.2016 ‐ zhodnocení
I přes ztížený dálniční i silniční příjezd do Kácova (stavba nového dálničního
mostu na D1 exit 49 a současně frézování a asfaltování komunikace II/125 mezi
městysem Kácov a obcí Soutice) byla účast na desátém ročníku Kácovského
běhu hojná. Na start hlavního závodu dorazilo 56 závodníků, z toho 11 žen,
lidového běhu se zúčastnilo 14 závodníků, dětského běhu celkově 41
závodníků. Slunečné počasí z předchozích několika dnů setrvalo i po čas
závodu, takže trať byla ve všech úsecích suchá a s pevným podložím.
Patronem 10. ročníku Kácovského běhu se stal Mgr. Jiří Růžička, absolvent
Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v oboru tělesná výchova –
český jazyk a literatura a současný ředitel Gymnázia Jana Keplera v Praze 6,
který závod odstartoval.
V hlavním závodě v kategorii mužů se vítězem stal Michal Kovář (TJ Sokol
Unhošť) s časem 1:18:23 hod, na druhém místě se umístil Pavel Losenský (TJ
Sokol Unhošť) s časem 1:19:06 hod, na třetím místě doběhl Radim Čada s
časem 1:21:10 hod; v kategorii žen se vítězkou stala Lenka Šibravová
(Kearteam) s časem 1:27:45 hod, na druhém místě se umístila Dana Jiřičná
(Bonbon Praha) s časem 1:43:22 hod, jako třetí doběhla Zuzana Klímová
Vaňková s časem 1:52:08 hod. Umístění ostatních závodníků sledujte ve
výsledkové listině.
Dětský běh
Kategorie předškolní děti do 6 let (100 m) ‐ přihlásilo se 13 závodníků, umístili
se v pořadí Marek Choutka (r.2010), Tomáš Kozler (r.2010), Viktorie Anna
Pecková (r.2010), Evelína Petrásková (r.2010), Jakub Šic (r.2010), Beata
Brhlíková (r.2010), Aneta Šicová (r.2010), Matouš Šturma (r.2010), Karel
Matoušek (r.2010), Matěj Bělina (r.2013), Bartoloměj Šturma (r.2013), Petr
Konvalina (r.2013) a Natálka Horová (r.2013).
Kategorie mladší školní děti do 10 let (250 m) ‐ přihlásilo se 18 závodníků,
umístili se v pořadí Matěj Svoboda (r.2008), Alice Duchoňová (r.2009), Tereza
Lapáčková (r.2008), Tomáš Vopařil (r.2006), Adam Bělina (r.2007), Ela
Kozlerová (r.2008), Marianka Konvalinová (r.2008), Marie Choutková (r. 2009),
Jakub Zajíc (r.2008), Štěpán Váňa (r.2009), Lucie Navrátilová (r.2006) , Marek
Šic (r.2008), Jan Bělina (r.2009), Viktorie Purkyňová (r.2009), Daniela

Omelančuková (r.2008), Emilie Purkyňová (r.2006), Jaroslav Petrásek (r.2008)
a Štěpán Matoušek (r.2007).
Kategorie starší školní děti nad 10 let (500 m) ‐ přihlásilo se 10 závodníků,
umístili se v pořadí Vojtěch Vopařil (r.2003), Ondřej Dubják (r.2003), Janek
Konvalina (r.2004), Michaela Chmelová (r.2003), Vladimír Vávra (r.2003),
Ondřej Konvalina (r.2005), Vojta Melichar (r.2004), Barbora Zámostná
(r.2005), Filip Brhlík (r. 2005) a Adam Madmar (r.2006).
Lidový běh
Celkově se přihlásilo 14 závodníků, doběhli v pořadí Vojtěch Vopařil (r.2003),
Andrea Duchoňová (r.1999), Adam Kozler (r.2006), Alena Vyskočilová (r.1974),
Kateřina Dubjáková (r.1999), František Cipl (r.1951), Filip Brhlík (r.2005),
Kateřina Hálová (r.1994), Lucie Křenová (r.1995), Ondřej Losenský (r.2005),
Johana Chytková (r.2007), Bohumila Dubjáková (r.1971), Alena Němcová
(r.1964) a Jana Mitrovská (r.1987).
Na tomto jubilejním ročníku Kácovského běhu byla vyhlášena i kategorie
věrnostních běžců, tedy těch kteří absolvovali všech deset ročníků hlavního
závodu, jsou to: Jakub Hort, Vladimír Krejsa, Petr Kozler, František Hájíček,
Miloš Němec a Tomáš Chytka.
Všem závodníkům velmi děkuji za účast a gratuluji k vynikajícím sportovním
výkonům. Děkuji partnerům Kácovského běhu a všem, kteří nám s organizací
akce pomáhali a podpořili nás. Těším se za rok ve zdraví na shledanou na
11. ročníku Kácovského běhu.
MUDr. Tomáš Chytka

