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K hlavnímu závodu, jehož
19,3 km dlouhá trať byla tentokrát
vzhledem k rozbahněnému terénu
skutečně velmi náročná, se přihlásilo
celkem 43 závodníků, z toho 4 ženy.
Vítězem kategorie mužů se stal
Pavel Kutman s časem 1:28:08.
Na druhém místě skončil Lukáš Kut-
man s časem 1:28:44 a čas 1:29:30
zajistil třetí místo Janu Kalvodovi.
V kategorii žen zaběhla nejlepší čas
1:40:36 Stanislava Kacířová, druhé
místo obsadila Naďa Rozenská
s časem 1:51:58 a jako třetí doběhla
Martina Popovová s časem 2:02:10.
Poněkud slabší bylo pole amatér-
ských závodníků v Lidovém běhu,
zúčastnilo se 10 závodníků. Ti letos
poprvé odstartovali na trať společně
s profesionály. Tato novinka byla pro
běžce opravdu velkou motivací, což
potvrdily i dosažené časy.
Závodní trasu dlouhou 2 860 metrů
zdolali nejrychleji Jan Kutman
(11:53), Jaroslav Němec (12:16) 
a Petr Jirků (12:39).
V Dětském běhu byla jako již tradičně
nejsilněji obsazena kategorie před-
školních dětí, kdy na stometrovém
úseku bojovalo o vítězství celkem 23

závodníků. K nejrychlejším patřili Jan
Žižka, Vojta Melichar a Anetka
Koniariková. 
V kategorii mladších školních dětí,
kde na závodníky čekala trať dlouhá
280 m. se na start postavilo celkem
7 závodníků. Diplomová místa nako-
nec obsadili Marek Nestěra, Eric
Gunawan a Michaela Durdová.
Na trať dlouhou 560 m. si v katego-
rii starších školáků trouflo celkem 
6 běžců, z nichž nejrychlejší byli
Luboš Albrecht, Andrea Duchoňo-
vá a Filip Krňák.

Nejdůležitější však bylo, že všichni
malí závodníci slibovali, že na své
kondici určitě zapracují a příští rok to
přijdou zkusit zase.

Stejný slib zazněl i z úst profesionál-
ních běžců, na jejichž tvářích byla
sice v cíli trochu znát únava, přede-
vším členité části trati byly po dešti-
vých dnech opravdu hodně náročné.
I z tohoto důvodu pravděpodobně
nepadl traťový rekord. Dosažené
výkony byly však obdivuhodné Zej-
ména výsledky žen zaslouží zvláštní
ocenění. 
Na kácovském náměstí Kněžny Tos-
kánské samozřejmě ani letos nepřišli
zkrátka ani milovníci historických
automobilů. Slavná Veteran Rallye
Posázaví tradičně odstartovala 28.
srpna právě z tohoto místa. Třebaže

do kapot vozů chvílemi bubnoval
déšť, majitelé nablýskaných veteránů
a závodníci byli v dobré náladě. Stej-
ně tak i obdivovatelé starých auto-
mobilů, ke kterým patří i manželé
Zárubovi z Prahy. „Ráno jsme se sice
s manželem hodně rozmýšleli, jestli
do Kácova pojedeme, počasí bylo
hrozivé. Výlet jsme ale měli dlouho
v plánu, tak jsme to nakonec nevzda-
li. Jen si odpustíme tradiční procház-
ku po okolí,“ svěřila se paní Zárubo-
vá. Podobné akce prý vždy s manže-
lem hledají i na internetu. V případě
obou kácovských závodů už je
možné narazit na mnoho nejrůzněj-
ších odkazů. Už se o nich zkrátka ví.
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Ohlédnutí za 4. ročníkem Kácovského běhu

Běh mezi kapkami i proudy deště

Zájem o 4. ročník Kácovského běhu, který se letos uskutečnil v sobotu 28. srpna, organi-
zátory mile překvapil. Zamračenou oblohou a deštěm se ve všech vypsaných kategoriích

nenechalo odradit téměř 80 běžců. Hojná byla i účast publika, které přišlo povzbudit profe-
sionální sportovce i amatéry.


