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Kácovští hasiči, Josef Šusta a Karel Vyhnánek,  
získali nejvyšší hasičské vyznamenání
Dobrovolní hasiči zastávají důležitou roli v životě obce a Sbor dobrovolných hasičů 
v Kácově proslavily dvě výrazné hasičské osobnosti. Pan Josef Šusta a pan Karel Vy-
hnánek získali vyznamenání Zasloužilý hasič.

Sbor dobrovolných hasičů v  Kácově se pyšní dvěma hasiči, kteří získali nejvyšší 
hasičské vyznamenání titul Zasloužilý hasič, jehož heslem je, že dobrovolný hasič 
pracuje dobrovolně ve prospěch spoluobčanů a českého hasičstva, což oba „bratři“ 
splňují na jedničku. Toto vysoké vyznamenání za celoživotní práci pro dobrovolné 
hasiče oba převzali v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi z rukou nejvyš-
ších představitelů SH ČMS za doprovodu svých kolegů hasičů, jak ze svého sboru, 
tak je přijel podpořit starosta OSH Kutná Hora pan Jaroslav Dušek s kolegou panem 
Jiřím Littmanem.

Prvním vyznamenaným byl  
pan Josef Šusta, který ocenění  
převzal v květnu 2016.

Bratr Josef Šusta se narodil v  roce 
1945 v  Kácově. Aktivním členem Sbo-
ru dobrovolných hasičů v  Kácově se 
stal v  roce 1963. Do sboru jej přive-
dl a  práci pro hasiče mu ukázal jeho 
otec, který v té době vykonával funkci 

I  když několik předcházejících dnů vy-
trvale pršelo, třináctý ročník proběhl 
za pěkného a vlahého počasí, celá trať 
hlavního závodu byla suchá. Pro gene-
rální rekonstrukci ocelového mostu se 
i letos běželo zúžením pro pěší. Bujnou 
vegetaci na trati u řeky Sázavy jsme na 
několika místech vysekávali křovino-
řezem a  popadané stromy přes trasu 
v kopci nad Sázavou prořezávali moto-
rovou pilou. Hlavní závod odstartoval 
1. místopředseda senátu ČR a  člen se-
nátního podvýboru pro sport Mgr. Jiří 
Růžička. 

K hlavnímu závodu se přihlásilo 74 zá-
vodníků, z toho 22 žen. Vítězem katego-
rie mužů se stal Libor Eremka s  časem 
1:19:12, na druhém místě se umístil An-
tonín Rektor s časem 1:20:44, třetí mís-
to obsadil Jaromír Hradecký s  časem 
1:21:08. V  kategorii žen se na prvním 
místě umístila Martina Hampejsová 
s časem 1:34:18, druhou příčku obsadila 
Andrea Adamcová s časem 1:36:19, jako 
třetí doběhla Kamila Skalinová s časem 
1:38:24. Dosažené výkony ostatních zá-
vodníků můžete sledovat ve výsledkové 
listině. 

Lidový běh Celkově se přihlásilo 20 zá-
vodníků, na prvních třech místech se 
umístili Lukáš Hájek (11:45), Roman 
Choutka (11:51) a Jaroslav Anděl (11:54), 

A K C E

Kácovský běh 13. ročník - 24. 8. 2019 - zhodnocení
dále doběhli v pořadí Vojtěch Maxa, Sta-
nislav Šibrava, Pavel Wagenknecht, Zde-
něk Rázl, Vladimír Vávra, Jana Picková, 
Vendula Závorková, Michal Futera, Fran-
tišek Cipl, Anežka Fialková, Petra Maxo-
vá, Tomáš Chytka, Lenka Nováková, Jitka 
Špringlová, Eliška Rytířová, Johana Chyt-
ková a Martin Šandera. 

Dětský běh Celkově se přihlásilo 29 zá-
vodníků. V kategorii předškolních dětí do 
6 let (100 m) se účastnilo 15 závodníků – 
na prvních třech místech se umístili Pat-
rik Šibrava, Martin Filler a Petr Konvalina 
a  dále závod zdárně dokončili Vojtěch 
Pražák, Natálie Horová, Frantík Omasta, 
Víťa Novák, Cyril Kříž, Nikola Kežlínková, 
Tomáš Klimpera, Míša Pinoňka, Eduard 
Kříž, Václav Pražák, Tina Příhodová a Ka-
rolína Horová. 

Kategorie mladší školní děti do 10 le 
(250 m) – přihlásilo se 8 závodníků, na 
prvních třech místech se umístili Jakub 
Zajíc, Alice Duchoňová a  Tobiáš Rezek, 
dále závod zdárně dokončili v pořadí Lu-
káš Novák, Adéla Kovářová, Kačenka Šan-
derová, Tomáš Coufal, Nela Příhodová. 

Kategorie starší školní děti nad 10 let 
(500 m) – přihlásilo se 6 závodníků, na 
prvních třech místech se umístili Tere-
za Lapáčková, Antonín Maxa a  Vojtěch 
Maxa, dále závod zdárně dokončili Oli-
ver Kežlínek, Jan Šandera a Jakub Coufal. 
Všem závodníkům velmi děkuji za účast, 
gratuluji k vynikajícím sportovním výko-
nům a  těším se za rok nashledanou na 
14. ročníku Kácovského běhu. 

MUDr. Tomáš Chytka

velitele. Jeho otec byl civilním povo-
láním pánský krejčí a  vždy bezplatně 
upravoval hasičské uniformy. Od roku 
1965 převzal Josef funkci strojníka, 
kterou vykonává do současnosti a pře-
dává své dlouholeté zkušenosti svým 
mladším nástupcům. Od příchodu ke 
sboru se  zúčastňuje požárních a tech-
nických výjezdů dodnes pomáhá pe-
čovat o  techniku, aby byla vždy akce-

schopná. Rovněž se aktivně zúčastňuje 
akcí, které pořádá sbor – přípravy sálů 
na kulturní akce, sběr železného šro-
tu a  hasičských závodů. Po mnoho let 
byl strojníkem v  soutěžním družstvu, 
kde obsluhoval PS 8, PS 12 a   PPS 16, 
kdy svým přístupem pomohl dosahovat 
velmi dobrých výsledků. Tyto motorové 
stříkačky vlastní sbor dodnes. Prací ve 
sboru motivoval svého vnuka Jakuba 
a vnučku Alenku, kteří pokračují v jeho 
šlépějích a v současné době jsou členy 
družstva mladých hasičů v Kácově. 

Druhým vyznamenaným je  
pan Karel Vyhnánek, který  
ocenění převzal v květnu 2019.

Bratr Karel Vyhnánek se narodil v  roce 
1942 v  Soběšíně. Do sboru jej přivedl 
jeho otec, který v  té době vykonával 
funkci velitele v  Soběšíně. Od svých 
šestnácti let se stal členem Sboru dob-
rovolných hasičů v  obci Soběšín a  po 
absolvování povinné vojenské základní 
služby začal pracovat v Lesním závodě 
v Kácově. Do Kácova se po čase odstě-
hoval a  stal se řádným členem místní-
ho sboru. Syn Jiří se v době svého mládí 
rovněž věnoval hasičině. V  současné 
době má bratr Karel Vyhnánek dovrše-
ných více jak 60 let u  sboru dobrovol-
ných hasičů. Po dobu svého působení ve 
sboru v Kácově je vždy aktivním členem. 
Několik let byl členem výboru sboru 
a od roku 1985 až po rok 2005 vykoná-
val příkladnou funkci starosty místního 
sboru. Za jeho funkční období se poda-
řilo v roce 1993 převést ze skladu civilní 
obrany zánovní automobilovou cisternu 
CSA 25 RTHP, která byla po generálce 
motoru. Dále proběhla v  roce 1994 za 
přispění občanů a obce  Kácova rekon-
strukce nástavby vozidla Avia 30 DVS12. 
V dnešní době se aktivně podílí na čin-
nosti sboru, kde pomáhá při konání kul-
turních akcí a  hasičských závodů. Léta 
se stará o  kapličku Svatého Floriana, 
patrona hasičů, v  době jeho svátku ni-
kdy nezapomene dát kytičku. 

Oběma našim členům blahopřejeme 
k  udělení titulu a  přejeme oceněným 
hodně zdraví a elánu nejen do dalších 
aktivit v rámci SH ČMS. 

Toto vysoké hasičské ocenění je vyzna-
menání nejpočetnějšího spolku, který 
v 7 662 sborech sdružuje téměř 360 000 
členů.

M. Mouchová, SDH Kácov

Karel VyhnánekJosef Šusta


