
Kácovský běh 12. ročník - 25. 8. 2018 - zhodnocení 
Dvanáctý ročník proběhl za pěkného a vlahého počasí. I když den předtím 
dvakrát sprchlo, celá trať hlavního závodu zůstala suchá. Přes ocelový most se 
letos běželo zúžením pro pěší a na trati po červené turistické značce ve stoupáku 
od řeky Sázavy nad Pelíškův most čněl obrovský vykotlaný pařez, který se dalo 
pouze oběhnout. Hlavní závod odstartoval člen zastupitelstva městysu Kácov 
Ing. Karel Kymla.  
 
K hlavnímu závodu se přihlásilo 51 závodníků, z toho 10 žen. 
Vítězem kategorie mužů se stal Filip Peřinka s časem 1:17:13, na druhém 
místě se umístil Antonín Rektor s časem 1:17:14, třetí místo obsadil Michal 
Kovář s časem 1:22:56. V kategorii žen se na prvním místě umístila Renáta 
Dvořáková s časem 1:45:07, druhou příčku obsadila Pavla Heřmánková 
s časem 1:46:28, jako třetí doběhla Alena Smrčková s časem 1:49:28. Dosažené 
výkony ostatních závodníků můžete sledovat ve výsledkové listině. 
 
Lidový běh 
Celkově se přihlásilo 12 závodníků, na prvních třech místech se umístili Miloš 
Otava (13:46), Andrea Kubínová (14:24) a Jan Šandera (14:41), dále doběhli 
v pořadí Kamil Skála, František Cipl, Lucie Kubínová, Jan M"uhldorf, Jan Hakr, 
Natálie Folbergerová, Johanka Chytková, Tomáš Chytka a Jana Staňková. 
 
Dětský běh 
Celkově se přihlásilo 24 dětských závodníků. 
V kategorii předškolních dětí do 6 let (100 m) se účastnilo 9 závodníků - na 
prvních třech místech se umístili Patrik Šibrava, Lukáš Flígr a Richard 
Kmošek a dále závod zdárně dokončili Vojta Levý, Robin Kmošek, Jakub 
Buchta, Kačenka Šanderová, Natálie Horová a Adéla Vávrová. 
Kategorie mladší školní děti do 10 let (250 m) - přihlásilo se 10 závodníků, na 
prvních třech místech se umístili Jan Šandera, Jaroslav Petrásek a Jakub 
Zajíc, dále závod zdárně dokončili v pořadí Johanka Trešlová, Emílie 
Purkyňová, Ema Jámborová, Derek Černošek, Linda Vávrová, Tobiáš Rezek a 
Evelína Petrásková. 
Kategorie starší školní děti nad 10 let (500 m) - přihlásilo se 5 závodníků, na 
prvních třech místech se umístili Vladimír Vávra, Tereza Lapáčková a 
Tomáš Vopařil, dále závod zdárně dokončili Viktorie Purkyňová a Žaneta 
Rezková. 
 
Až na jednoho běžce, který hlavní závod pro zranění kolena na 13 km 
nedokončil, ostatní zaregistrovaní běžci hlavní závod úspěšně dokončili.  
Všem závodníkům velmi děkuji za účast, gratuluji k vynikajícím sportovním 
výkonům a těším se za rok nashledanou na 13. ročníku Kácovského běhu. 
MUDr. Tomáš Chytka 


