
Zdolej nejvyšší horu Kačic 2022     8. 10. 2022 

Datum: 8. 10. 2022 10:00-12:00 

Propozice 

Běh/procházka kopcovitým terénem převážně po zpevněných cestách s krásnými výhledy na podzimní 

okolí Kateřinic. Hlavní trasa má za cíl zdolat nejvyšší kopec v Kateřinicích, kde je na podzim opravdu moc 

pěkně. 

Startovat může každý individuálně od 10:00 – 12:00 hod. Zapíše se čas startu a po doběhnutí čas v cíli, 

kde dostane každý malou pozornost. Celkové výsledky a časy najdete na webových stránkách a 

Facebooku Šestky Kateřinice. 

Trasy 

• (C) přes Čečetkov - 8,3 Km – hlavní trasa – mapa zde 

• (T) po Trase a zpět přes koleno – 7,7 Km - vhodné pro kočárky a jiná vozítka – mapa zde 

• (K) krátká Snozem nahoru a přes koleno zpět – 2,2 Km - vhodné pro kočárky a jiné vozítka – 

mapa zde  

• Trasa (T) se napojuje na hlavní trasu (C) na pasekách a trasa (K) nad snozem. Odbočky budou 

značené šipkami. 

Popis trasy 

Připravení? Ještě ne? Tak se běžte trochu proběhnout, ať si zahřejete svaly, rozhýbete klouby a 

rozproudíte krev v těle. Protože největší kopec nás čeká hned ze začátku. 

Připravení? Už? Nahlásit se u startu a 3-2-1 vyrážíme. Pěkně pozvolna, nepřepalte to. První 1,5Km vede 

tmavším lesem, budete si zvykat na kopec a těšit se na změnu.  

A ta přijde. Ti co chtějí pokračovat jen po Trase (T) poběží dál rovně po zpevněné cestě, kde je čekají 

výhledy na údolí Kateřinic a paseky nad Jablůnkou a Bystřičkou. My ostatní, kteří běžíme na Čečetkov 

(C), v zatáčce prudce odbočíme z Trasy doleva do dalšího kopce. To je ten největší, který nás dostane na 

zelenou turistickou značku téměř pod vrchol Čečetkov. Pak už to je co by kamenem dohodil a čeká nás 

nejvyšší bod našeho běhu – Čečetkov (687 mnm). 

Čas na odpočinek a pokochání se výhledem na všechny strany (směr Rajnochovice, Lázy, Bystřička, 

Jablůnka). Jsme ve třetině cesty a nejtěžší máme za sebou.  

Odpočatí? Dál se pustíme po hřebeni spíš z kopce než do kopce a budeme se rozhlížet po krajině. Jen 

pozor na křižovatku u turistického přístřešku. Budeme pokračovat pravou cestou vysypanou velkými 

kameny. Není to dlouhé, ale opravdu pozor na nohy, máme jen jedny, tak raději krokem!  

Ještě nás čeká kousek té hezké cesty, kolem pomníku Franty Belgičana a pak už se dostaneme na 

asfaltku z Lázů na kačické paseky. Vydáme se vpravo.  

Zvolte si vhodné tempo, technické pasáže máme za sebou. A hlavně pozor na dopravní provoz! Držte se 

na levé straně cesty!  



Užijeme si posledního výhledu u přístřešku nad Snozem a pak dál pravou cestou dolů do Kateřinic. Je to 

sice delší cesta, ale nechceme si přece zhuntovat kolena strmým seběhem ze Snozu.  

Že to bylo báječné? Kdo řekne, že ne, tak ať si mě nepřeje      . 

 

Dan Krejčíř 

 


