
Kácovský běh 15. ročník - 14 890 m -  28. 8. 2021 - zhodnocení 
 
Vzhledem k přetrvávající kompletní uzavírce kamenného mostu v Kácově byl 
15.ročník Kácovského běhu v délce trati redukován o počáteční a koncový průběh 
přes železný a kamenný most tak, že trať měřila 14 890 m. Příprava tratě byla letos 
náročnější i vzhledem k nepřetržitým dešťovým přeháňkám v posledních třech dnech 
před termínem závodu. V lesních cestách jsme na několika místech tratě museli  
motorovou pilou řezat popadané velké stromy, křovinořezem jsme prořezávali bujnou 
lesní i polní vegetaci přesahující výšku dospělého člověka zejména v nejnižším 
úseku terénní tratě podél řeky Sázavy. Celou noc před závodem a nad ránem  
vytrvale hustě pršelo. V den závodu během dopoledne sice dešťové přeháňky ustaly, 
ale letošní terénní trať zůstala kluzká, podmáčená, místy až bahnitá. Hlavní závod 
odstartovala starostka městysu Kácov Mgr. Soňa Křenová a i přes letošní velmi 
náročné podmínky nakonec všichni zaregistrovaní běžci hlavní závod bez zranění 
úspěšně dokončili.  

 
Hlavní závod. Trať měřila 14 890 m. 

Závodníci hlavního závodu vystartovali z náměstí kněžny Toskánské do Nádražní 
ulice, ze které u kácovské hospody U Dušků ihned odbočili vlevo směrem k hřbitovu 
a k řece do terénní části hlavního závodu, která zůstala stejná jako v minulých letech, 
ale když se závodníci vraceli zpět do Kácova na křižovatce U Dušků zabočili ihned 
doprava a Nádražní ulicí se vraceli zpět na náměstí kněžny Toskánské a kolem fary 
seběhli do cíle, který zůstal dole u řeky za pivovarem u kácovského jezu.   

K hlavnímu závodu se přihlásilo  59 závodníků, z toho  16 žen. 

Vítězem kategorie mužů se stal Petr Pechek  s časem 1:00:25, na druhém místě se 
umístil Jakub Exner s časem 1:02:37, třetí místo obsadil  Martin Skřivánek s časem 
1:08:50. V kategorii žen se na prvním místě umístila Jana Teplá s časem 1:11:48, 
druhou příčku obsadila Martina Hampejsová s časem 1:15:58, jako třetí doběhla Iva 
Kroužilová s časem 1:17:21. Dosažené výkony ostatních závodníků můžete 
sledovat ve výsledkové listině. 

 
Lidový běh. Trať měřila cca 2 km. 
Závodníci lidového běhu vystartovali společně s běžci hlavního závodu z náměstí 
kněžny Toskánské do Nádražní ulice, u kácovské hospody U Dušků pokračovali 
rovně a před ocelovým mostem se otáčeli a mířili zpět po stejné trase Nádražní ulicí 
na náměstí kněžny Toskánské a kolem fary do cíle, který zůstal dole u řeky za 
pivovarem u kácovského jezu.   

 
Celkově se přihlásilo 21 závodníků, na prvních třech místech se umístili Adam 
Kment (07:20), Šimon Kment (07:22) a Matěj Gabko (07:56), dále doběhli v pořadí 
Lucie Šafrová, Aneta Štrosová, Tomáš Kozler, Vendula Závorková, Lucie Křenová, 



Kateřina Šáchová, Adam Kozler, Klára Šafrová, Johana Chytková, Tomáš Chytka, 
Adéla Gabková, Jan Hakr, Lucie Trollerová, Petr Kozler, Jan Kozler, Linda Zadinová, 
Barbora Zadinová a Hana Doležalová. 
 
Dětský běh. 
Celkově se přihlásilo 21 dětských  závodníků. 
 
V kategorii předškolních dětí do 6 let (100 m) se účastnilo 7 závodníků - na prvních 
třech místech se umístili Dominik Fišer, Agáta Šafrová, Václav Pražák a dále 
závod zdárně dokončili Tomáš Malinský, Linda Zadinová, Barbora Zadinová a Matěj 
Šibrava. 
 
Kategorie mladší školní děti do 10 let (280 m) - přihlásilo se 5 závodníků, na 
prvních třech místech se umístili Dominika Kmentová, Klára Šafrová, Patrik 
Šibrava a dále závod zdárně dokončili v pořadí Vojtěch Pražák a Ondřej Malinský. 
 
Kategorie starší školní děti nad 10 let (560 m) - přihlásilo se 7 závodníků, na 
prvních třech místech se umístili Šimon Kment, Adam Kment, Matěj Gabko a dále 
závod zdárně dokončily Eliška Žabová, Adéla Kovářová, Adéla Gabková a Anežka 
Petrasová. 
 
Na tomto jubilejním 15. ročníku Kácovského běhu byla vyhlášena i kategorie 
věrnostních běžců, tedy těch kteří absolvovali všech patnáct ročníků hlavního 
závodu, kterými byli Jakub Hort a Miloš Němec. 

 

Všem závodníkům velmi děkuji za účast, gratuluji k vynikajícím sportovním výkonům 
a těším se za rok nashledanou na 16. ročníku Kácovského běhu. 
 

MUDr. Tomáš Chytka 

 

 

 


