
VídeňSký maraton? To byly třÍ
lq . 1,l,oí3 Kdo vám nejvíce konkurovaI?

Letos hlavně kluci ze Slo-
venska. LubomÍr Rehuš, Ja_
no Matuš nebo Tomáš Palko-
vič. Nikdo z nás nebyl jasně
lepšÍ neŽ ti druzi. o vysled-
cích tak většinou rozhodla
momentáIni forma. Nesmim
zapomenout ani Kubu Vala-
choviče. Neb t toho, Že v
uvodu sezony t i měsice pro-
marod l]' a nezávodil, mohla
celá soutěŽ vypadat uplně ji-
nak. P ece jen Jakub je vy-
konnostně trošku jinde, bo-
duje i na slovenskych mis-
trovstvÍch. S nÍm já se moc
rovnat nemohu.

Kde se vám loni nejlépe běželo?
Budu se opakovat, ale ur-

čitě doma v Rohatci. Hodně
se mi lÍbil i novy závoďv
Jablonici nebo tradiční Běh
Filipovskym udolÍm, tam to
mám moc rád. Pocity v tomto
dripadě hodně souvisi s vy_
sledkem, radši vzpominám
na uspěšné závoďy.

Je něiak rozdíl mezi závody na
Moravě a na Slovensku? Kde se
o běžce lépe starají?

TěŽko. Je to subjektivnÍ,
kaŽďy má své oblÍbené závo-
dy a místa, kam jezdÍnerad.
Nedělil bych to na Moravu a
Slovensko. Po adatelé mají
rtnné rozpočty, podmínky,
záIeŽÍ i na počasi. Celkově si
ale myslím, protoŽe jezdím
na závody rrizně po republi-
ce, Že urove našich závodri
je nadpr měrná a leckdy
brbláme trošku z rozmlsa-
nosti.

Poslední kritika se snesla i na
po adatele běhu Hodonín - HoIíč
- Skalica. Vy máte k poslednímu
ročnftu nějaké v1 hrady?

Asi ani ne. Je to velká ak-
ce' organizačně hrozné ná-
ročná. Sice mě taky trochu
mrzela studená bageta, kte-
rou jsme po závodě jedli na
šedivé chodbě kulturáku, ale
kvtili ní jsem tam nejel. Já si
závod samotny uŽ7L, takŽe
remcat nechci.

Jak často nazouváte běžecké
boty a vyrdžíte do terénu?

V sezoně většinou šestkrát
tydně. SnaŽím se mít trénink
pestry, strÍdá'm useky se sou-
vislymi běhy, stejně tak jako
okruhy a terény, po kterych
běhám. Teď se ale p iznám,
že oď prosince jsem toho moc
nenaběhal. Trochu to flákám. v DoLNÍctt BoJANoVIcÍcH. Rohatecky vytrvalec Luděk Durďák
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Rohateck1 vytrvalec Luděk Durďák obhájil v Moravsko-Slovenském běžeckém poháru absolutní vítězství. V rozhor
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Rohatec - Báječny rok má za
sebou rohatecky vytrvalec
Luděk Durdák. Pětatricetile-
ty béŽec absolvoval v posled-
ních dvanácti měsicÍch
osmat icet závodri. V roce 20L2
uběhl neuvě iteln: ch 2703 ki-
lometrri. V Česku i na SIo-
vensku si pripsal několik tri-
umfti, v Rakousku si zase spl-
nil sen, kdyŽ se poprvé zu-
častnil slavného vÍde ského
maratonu. A stejně jako p ed
rokem vyhráI Moravsko-
Slovensky běŽeck: pohár 2012.
,,P edsevzeti si nedávám, aIe
tohle se bude těŽko p ekoná-
vat," iká v rozhovoru pro Ho-
donÍnsh Denik Durdák, kte-
rému na Silvestra porodila
p itelkyně Dominika Jakub-
cová syna Tomáše.
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Luď<u, obhájiljste prvenství v
Moravsko-Slovenském běŽec-
kém poháru? Kterého vítězství
si více ceníte? Toho lo ského,
nebo toho letošního?

oba ročniky se těŽko srov-
návajÍ. Loni jsem vyhrál opět
po mnoha letech. SoutěŽ byla
dlouho vyrovnaná a musel
jsem se prát o kaŽdy bodik.
Letos mi v celkovém hodno-
cenÍ soupe trochu chyběI.
Konkurence byla kvalitnÍ, ale
Moravsko-Slovensky běŽecky
pohár je seriáIzačínajÍcÍ v
unoru a končÍcÍ na Silvestra.
Pokud chce člověk uspět,
musí tomu těch deset měsícri
pod Ídit, vydrŽet zďravy a
aspo trochu ve formě. Já
jsem měl to štěsti, Že se mi
sešlo prakticky všechno. Za-
Žil jsem sezonu snti, i proto
aktuáIni vÍtězství stavÍm vyš.

Kam letošní absolutní vítězství
ve své karié e stavíte?

Určitě vysoko. Nemám jas-
ny ŽebrÍček, jiné je vyhrát
závoď,j iné celoročnÍ soutěŽ.
Ale moŽnáuplně nejvyš.

Kterého vítězství si neivíce po-
važuiete?

Jednoznačně toho doma v
Rohatci. Závod mi neskuteč-
ně sedl' Iidi mě rÍeuvě itelně
hnali dopredu. Ještě dnes
mám husÍ kriŽi, kdyŽ si to
promÍtnu v hlavě. TěŽko se to
popisuje, to se musizaŽÍt.



oru pro Hodonínský deník pětatřicetiletý závodník řká:

hodiny euforie
I

Kolik kilometrů uběhnete během
jednoho tréninku?

Je to různé, v průměru
zvládnu tak osm kilometrů. V
přÍpravě na maraton to ale
byly často i více neŽ třiceti-
kilometrové porce.

Vlonijste absolvoval ve Vídni
zmiňovaný maraton. Jak na něj
s odstupem času vzpomínáte?

Moc rád. Sptnil jsem si tam
obrovský sen a cíl. Tenzá-
vod, to byly tři hodiny eufo-
rie. Šilená makačka, na pěta_
třicátém kilometru uŽ jsem
ťapal setrvačnostÍ, ale ten
pocit v cÍli, kdyŽ člověk dobi-
há po čenreném koberci před
stovkami diváků k hradu
Hofburg, to je prostě bomba.

P!ánuiete, že si ho ještě někdy
zaběhnete?

Upřimně řečeno, nevim.
Na jedné straně bych si chtěl
zlepšit osobni rekord a pře-
konat svého strýce Jindru
SolařÍka, který mě k běhání
přivedl auŽjen na maratonu
má lepšÍ čas neŽjá. Na druhé
straně si ale řikám, Že poprvé
je to jen jednou a-nechci být
zklamaný. KvalitnÍ připrava
navÍc zabere dost času a toho
já teďzrovna moc nemám.

Právě. Vy jste i hlavním organi-
zátorem závodu v Rohatci. Jak
moc náročné je v dnešní náročné
době takovou akci uspořádat?

Já jsem jen jeden z mnoha
pořadatelů. Moje jméno je si-
ce na propozicÍch, ale bez po-
moci a nasazení spousty dď-
šich by se v Rohatci Žádný
běh nekonal. Rohatecká de-
sitka je menší závod, aIe pr-
votnÍ připravy začinají uŽ
prakticky tedl

Plánujete v Rohatci pro letošní
ročnik něiaká změny?

Ceká nás jubilejnÍ dvacátý
ročnik. Já osobně mám v
hlavě dvě věci, které bych při
té příleŽitosti chtěl uskuteč-
nit. Nechci ale zatÍm nic sli-
bovat, protoŽe jsem s nimi te-
prve na začátku a nevím,
jestli to klapne. KdyŽ se to
povede, bude to pro závodni-
ky snad přijemné překvape-
nÍ. Trať ani nic podstatného
se ale měnit nebude.

co říkáte na to, že se nakonec
letos poběží i v Kyjově. Věřil
jste, že by mohl póraoaní ště-
pánského běhu po Aloisi Vrbov-
ském někdo převzít?

Nevěřil. Ale jsem rád, že se

na Štěp ánabude běhat dál.
Panu Vrbovskému bych kaŽ-
dopádně chtěI za jeho úsilÍ
moc poděkovat. organizovat
závod padesát let je opravdu
neskutečné. Klobouk dolů
před nim.

,,Ten závod, to byly tři
hodiny euforie. Sílená
makačka, ale ten pocit
v cíIi, když čIověk
dobíhá po červeném
koberci před stovkami
diváků k hradu
HofbuÍ1, to je prostě
bomba.':

Luděk Durďák o maratonu Ve Vídni

Vy jste i členem Sdružení dob-
rovolných hasičů Rohatec. Po_
máhá vám běhání i v při hašení
poŽáru?

MoŽná tim, Že se běháním
udržuji v kondici. Díky tré-
novannn plicim vydrŽÍm
oproti ostatnÍm klukům z
jednotky i trochu déle se
vzduchem v dýchacim pří-
stroji, kdyŽ je to potřeba.

Na konci roku 2oI2 se vám na-
rodil syn Tomáš. Budete mít i
letos dost času na běhání nebo
závody omezíte?

Jsem pyšný taťka a musím
se přiznat, Žetréninky jdou
teďtroŠku stranou. Běhám
sotva obden a mnohem radši
trávÍm čas s rodinou. Uvi-

, dÍm, jak to bude na jďe, le-
tošní rok ale asi běŽecky tro-
chu omezÍm.

Jaké jsou vaše hlavní priority
pro letošní rok? tr

Letos je na prvním místě
předevŠim rodina. Dva roky
jsem většinu vÍkendů trávil
na závodech, partnerka i ro-
dina mě podporovaly, společ.-
né akce se řídily podle toho,
kdy mohu já. Teďjim to chci
vrátit a malý Tomášek je dů-
vodem navÍc.

Letošní výsledky se ale budou
hodně těžce překonávat. Nebo
se pletu?

To rozhodně, vyšlo mi
prakticky všechno. Musim se
přiznat, Že na rozdíl od Ioň-
ska, kdy jsem se upnul k ma-
ratonu, ffii malinko chybi i
motivace. Hledám nějaký
impuls.


