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Rohatec - Velk sen si v ne-
děli splnil Luděk Durďák. Ro-
hatecky vytrvalec absolvoval
ve VídÍli prestiŽnÍ maraton.
Yítéz posledniho Moravsko-
slovenského ' běŽeckého po-
háru z}Ilp i své premié e ne-
propadl. Naopak, časem
2:52:12 a 131. míŠtem potvrdil
své mimo ádné běŽecké kvai
lity.

,,Jsem maximálně spokoje-
ny. ByI to ohromny zážitek i
obrovská zkušenost. V cili
jsem sice sotva chodil, nadše-
ni ale bolest jasně p evyšilo,"
ekl Luděk Durdák.

Ten kv Ii prestiŽní akci vy-
nechal Běh osvobozeni Vace-
novlc. P ípr'avu nepodcenil,
slavnému záv oduvěnoval ma-
ximáln i pozornost.,, Celou noc
p ed závodem jsem porádně

nespal. V hlavě jsem si p e-
hrával spousty myšlenek, bát
jsem se, abych neprepálil, jest-
li to vribec uběhnu. MěI jsem z
té štreky velky respekt, ale zá-
rove jsern se hrozně těšil, aŽ
vyběhnu spolu s tisicovkami
dalšich," vyprávě'l po závodě
Durdák, kterému nahráIo i
počasí.

Slunce sice nebylo za mo-
hutnymi mraky vidět, ale ne-
p ijemn déšť závo,ďniky ne-
suŽoval.

,,Ráno sice bylo poŠmourné,
ale neprŠelo, coŽ mě potěšilo.
Déšť mi sice p i běhu nevadi,
ale běŽet v dešti tri hodiny by
asibylonicmoc," eklDurdák.

ZávoďnÍk z Rohatce se na
start vydal ďvě hodiny p ed
začátkem věhlasného poďni-
ku.

,,V sedm.ráno bylo metro uŽ
totálně precpané béŽci. Na

misto jsme se ale dostali v po-
hodě asi hodinu p ed začát-
kem závodu. LidÍ bylo všude
jako mravencri. Nebylo se ale
čemu divit, na všechny závo-
dy se p ihlásilo p es t icet ti-
síc běŽcri. NašIi jsme náš ka-
mion na oblečení a šIi se troš-
ku proklusnout. PUt hodiny
pred startem jsme se uŽ mač-
kali v startovnim koridoru.
Dostali jsme se docela dop e-
du, ale had běŽcti zanámi měI
snad kilometr," popsal dění
těsně p ed začátkem marato-
nu Durďák.' 

Známy okresni vytrvalec si
ve Vidni vychutnal hlavně at-
mosféru.

,,UŽ samotny start byl záŽi-
tek. Stovky ďivákti nás po-
tleskem i hlasivkami hnaly
dop edu. Podobné to bylo sko-
ro po celé trati. Davy lidí ko-
pírovaly skoro celou trať a

prakticky kaŽdého probíhajÍ-
ciho béŽce povzbuzovaly. Prv-
nÍ kilometry se mi dojetim
skoro chtělo plakat a naska-
kovala mi huSÍ kliŽe," iká
Durdák.

Ten chtěl běŽecky závod na
vzďáIenost 42,195 kilometru
zvládnout pod t i hodiny.
,,Vyšší cíle jsem si nekla'dl,
protoŽe kromě poslednÍch t Í
měsicri jsem nlkdy pravidelně
v tréninku neběhal tratě pres
dvacet kitrometrti. Je totiŽ ob-
rovsky razďil zvládnout de-
sÍtku zapétat icet minut a ma-
raton," pravil.

,,Začalj sem p esto rychlej i,
cítil jsem se dob e, tak jsem
nechal nohy běŽet. Dlouho to
vypadalo dokonce na čas pod
2:50 hodiny, " pokračoval.

,,Věděl jsem, Že se maraton
Iáme po pětat icátém kilome-
tru. NevÍm, jestli to bylo v hla-

vě nebo o.nohách, ale bez ně_
jaké vyraznější krize jsem
právě kolem této mety najed_
nou zpomalil asi o dvacet vte-
rin na kilometr," dodal.

Do cÍle doběhIrohateck zá-
vodnÍk v čase 2:52:12. Zavitéz-
nym Ke anem Sugutem zao-
stal necelych šestačty icet
minut.

,,S odstupem času si Íkám,
Že jsem moŽná mohl běŽet
trošku rychleji, ale to jsou jen
spekulace," ekl Durdák, kte-
ry se dva dny po premiérovérn
maratonu cÍtil v pohodě.

,,Čekal jsem mnohem většÍ
unavu. V ponděli jsem si dal
upIné volno. Dva dny mě bo_
lela hlavně Iytka, ale uŽ v ute_
ry, druhy den po maratonu,
jsem se byl vyklusat. od té do_
by běhám denně a hohám sice
trošku chybÍ jiskra, ale citim
se dob e," vzav el Durďák.


