
Kácovský běh 9. ročník - 29. 8. 2015 – zhodnocení 
 
Devátý ročník Kácovského běhu se uskutečnil v úmorném vedru, které 
závodníky stálo spoustu sil.  Slunce neúprosně žhnulo, trať hlavního závodu 
byla vyprahlá a i pod Kácovskými stínadly suchá, polní úseky tratě byly prašné, 
blahodárný stín poskytovaly jen lesní úseky tratě, na lesních pěšinách bylo třeba 
při došlapu dát pozor na obnažené hladké kořeny stromů, bujná lesní i polní 
vegetace provoněla trať běhu.  
 
V letošním devátém ročníku jsme zaznamenali dosud největší účast závodníků 
 v hlavním závodě (94), lidového běhu se zúčastnilo 13 závodníků, dětského 
běhu se zúčastnilo 44 závodníků. V hlavním závodě běželo dosud nejvíce žen 
(20), všichni zaregistrovaní běžci závod zdárně dokončili. 
 
K hlavnímu závodu se přihlásilo 94 závodníků, z toho 20 žen. 
Vítězem kategorie mužů se stal Michal Kovář s časem 1:17:08, na druhém 
místě se umístil Pavel Losenský s časem 1:17:33, třetí místo obsadil Michal 
Kašpar s časem 1:23:22. V kategorii žen se na prvním místě umístila Lenka 
Šibravová s časem 1:26:17 a to v novém ženském traťovém rekordu!, 
druhou příčku obsadila  Jana Teplá s časem 1:38:11, jako třetí doběhla Karla 
Mališová s časem 1:41:39. 
Dosažené výkony ostatních závodníků můžete sledovat ve výsledkové listině. 
 
Lidový běh 
Celkově se přihlásilo 13 závodníků. 
Na prvních třech místech se umístili František Komers (11:10), Alena 
Vyskočilová (12:23) a Adam Kozler (12:57) dále doběhli v pořadí Jan 
Muhldorf, Matěj Štastný, Tadeáš Vlčinský, Jan Kozler, Ondřej Losenský,  
Miroslava Brhlíková, Lucie Marie Mrázová, Lucie Mrázová, Johanka Chytková 
a Tereza Brožíková. 
 
Dětský běh 
Celkově se přihlásilo 44 dětských závodníků. 
V kategorii předškolních dětí  2-6 let (100 m) se účastnilo 21 závodníků. 
Podkategorie předškoláci 2 - 4 roky (8 závodníků) - na prvních třech místech se 
umístily Ellen Farová, Evelínka Petrásková, Barborka Trojanová, dále 
doběhli Daniel Gunawan, Adéla Urbanová, Tomáš Gregoriades, Adéla Gabková 
a František Omasta. 
 
 
Podkategorie předškoláci 5 - 6 let (13 závodníků) - na prvních třech místech se 
umístili Mariana Konvalinová, Alice Duchoňová, Matěj Gabko, dále doběhli 
Tomáš Kozler, Eliška Svobodová, Jakub Zajíc, Daniel Kocman, Jana Brožíková, 
Vojta Kalny, Adéla Vladyková, Pavlína Vladyková, Emílie Purkyňová a David 
Mráz. 



Kategorie mladší školní děti do 10 let (280 m) - přihlásilo se 17 závodníků, na 
prvních třech místech se umístili  Viktor  Doležálek, Matěj Svoboda, Linda 
Filipová,  dále doběhli  Tomáš Vopařil, Tereza Lapáčková, Kamila Filipová, 
Lukáš Svoboda, Filip Svoboda, Adam Rebec, Nikola Kocmanová, Ela 
Kozlerová, Lucie Navrátilová, Aneta Koniariková, Anežka Trojanová, Viktorie 
Purkyňová, Martin  Beck a Jaroslav Petrásek. 
 
Kategorie starší školní děti nad 10 let (560 m) - přihlásilo se 6 závodníků, na 
prvních třech místech se umístili  Vojtěch Vopařil , Ondřej Dubják,  Ondřej 
Konvalina , dále doběhli Ian Konvalina, Vladimír Vávra a 
Tereza Rebcová.  
 
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 
10. ročníku Kácovského běhu. 
 

MUDr. Tomáš Chytka 


