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Světový rekordman v maratonu Makau se vrací.  
Poběží Metro běh na 10 km  
v rámci Mattoni Grand Prix Praha 
 
Praha/Jak slíbil, tak splnil. Světový rekordman v maratonu Patrick Makau se vrací do 
Česka. Příští sobotu 8. září stane v rámci Mattoni Grand Prix Praha na startu Metro 
běhu na 10 km. 
 
„Jak víte, byl jsem obrovsky potěšen vaším loňským pozváním na podzimní návštěvu Prahy. 
Nyní tam mám řadu přátel a opravdu se na těším. Pořád plánuju strávit tam delší čas a 
v následujících letech se zúčastnit více běhů série RunCzech.com a přitom poznat vaši zemi. 
Desítka na Mattoni Grand Prix zůstává součástí mé přípravy na podzimní maraton ve 
Frankfurtu,“ řekl 27letý keňský běžec. 
 
„I když je držitelem světového rekordu v maratonu, jeho osobák na desítku (pět let starých 
27:27 v Berlíně, pozn. red.) je lepší než rekord závodu. Takže se těšíme, že bude na tento čas 
útočit, ačkoliv je v plné přípravě na marathon,“ dodává manažerka elitních atletů Jana 
Moberly. 
 
Makau se po odstoupení z jarního londýnského maratonu překvapivě nevešel do keňského 
týmu pro olympiádu. „Problém, který mě tam zastavil, bohužel nebyl svalovým zraněním, ale 
nějakým podrážděním sedacího nervu. Byl jsem schopen vrátit se do tréninku po týdenním 
odpočinku. Podstupoval jsem pak ještě pár dní léčbu, abych byl jistý, že je vše pořádku.“ 
 
A stále věřil v olympijský sen. „Nezapomeňte, že prezident keňské atletické federace loni pár 
týdnů po mém světovém rekordu v Berlíně veřejně vyhlásil, že jsem v olympijském týmu. 
Neměl jsem sebemenší obavu, že by to nemělo vyjít.“  
 
O to víc byl zaskočen podle mnohých zákulisními tahanicemi. „Prožil jsem zklamání. Ale to je 
něco, co někdy nejlepší atleti ve své kariéře musejí překonat. Naneštěstí já jsem ztratil šanci 
jako světový rekordman reprezentovat svoji zemi na olympijských hrách. Avšak rok ještě 
nekončí a já věřím, že ho na konci budu moci označit jako úspěšný,“ věří. 
 
V Česku ho čeká náročný program. V něm si stihne zaběhat s obyčejnými běžci v pražské 
Stromovce (čtvrtek 17.30!), navštíví Ústí nad Labem jako dějiště dalšího podniku seriálu 
RunCzech.com. A také převezme na pražské radnici z rukou primátora Bohuslava Svobody 
cenu Mezinárodní Asociace vytrvalostních běhů AIMS za nejlepší výkon roku 2011 nebo 
pogratuluje legendární Daně Zátopkové k devadesátým narozeninám. A ještě večer se hned z 



 

cíle přesune na pontonové podium na Vltavě pozdravit hvězdy festival Sen letní noci, kde 
vystoupí Black and White World Dejan Pejović, Lenka Dusilová nebo Szidi Tobias. 
 
Krom drahokamu jménem Makau se ukáží také jeho krajani Boniface Kirui a Henry Kiplagat, 
předloňský vítěz Mourad Marofit z Maroka, anebo Jošinori Oda z Japonska. Ti všichni mohou 
atakovat 28minutovou bariéru. Etiopskou favoritku Tadelech Bekele jistě prověří polská 
olympionička Karolina Jarzynská spolu s britskou reprezentantkou Katrinou Wooton. 
 
Objeví se oba elitní čeští vytrvalci s londýnskou olympijskou gloriolou – Jan Kreisinger a Ivana 
Sekyrová, nebo Petra Kamínková. A také dvě slibné slečny, sedmnáctiletá dvojčata Anežka a 
Eliška Drahotovy z projektu Czech Marathon Hopes.  
 
Nejlepší mají v banku 8 000 eur (asi 200 000 Kč, pozn. red.), k tomu 3 000 eur za rekordy 
závodu. Dalších 40 000 Kč čeká na nejlepší české běžce. Na všechny ostatní pak perfektní 
servis v zázemí. Poprvé v Praze například poslouží mobilní sprchové kamiony Hansgrohe, 
které využíval i německý olympijský tým v Londýně. Metro běh na 10 km z programu Mattoni 
Grand Prix Praha má jako jediná česká desítka kredit stříbrné známky kvality (Silber label) 
Mezinárodní atletické federace IAAF. 
 
V šestitisícovém davu běžců z 56 zemí – startovní čísla byla opět vyčerpána s předstihem už 
v srpnu - najdete i známá jména. Prezidentský kandidát Vladimír Dlouhý říká: „Běhám teď 
hodně v rámci své kampaně Dlouhý běh. Pokud dva tři dny před startem udržím životosprávu, 
měl bych desítku zvládnout pod hodinu bez obav."  
 
Dále zkrášlí pole volejbalové krásky z pláže Kristýna Kolocová a Markéta Sluková. "Bude to 
dřina, počítám tak půl hodiny, pokud nezabloudím," vypráví Kolocová. "A už se těším na jedno 
malé pivo v cíli na zchlazení a regeneraci," dodává Sluková. 
 
Rychlejší bude možná olympijský vlajkonoš a badmintonista Petr Koukal, zcela jistě tradičně 
věhlasný kardiochirurg Jan Pirk, potkat můžete i „mediálního“ stomatologa Romana Šmuclera, 
anebo známého bosoběžce Julia Patakyho. A pak třeba ještě Japonce s půvabným 
spisovatelsko-běžeckým jménem Kazutaka Murakami. 
 
 
Program Mattoni Grand Prix 8. 9. 2012 
19.00 adidas 5 km běh pro ženy 
19.40 Hilton 9 Cloud barmanský běh 
20.30 Metro 10 km běh pro muže (mohou běžet i ženy) 
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Poznámky pro editory: 
Prague International Marathon spol. s r.o. 
 
Společnost Prague International Marathon spol. s r.o. („PIM“) založil v roce 1995 Carlo Capalbo, prezident společnosti, 
s cílem zorganizovat v ulicích Prahy velký mezinárodní maraton. Na start prvního závodu se téhož roku postavilo 958 
běžců. Od té doby se aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako PIM Běžecký seriál. V 
roce 2011 se závodů v rámci PIM Běžeckého seriálu zúčastnilo přes 60 000 závodníků z celého světa. Volkswagen 
Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit a v roce 2010 se stal 7. 
nejrychlejším na světě (Eliud Kiptanui doběhl v čase 2:05:39). PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem pražského 
půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix. 
Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z největších investorů v České republice, společnostmi 
Volkswagen, adidas, Hervis a Mattoni. Celková organizace a atmosféra závodů přilákala do České republiky řadu 
předních světových atletů zvučných jmen (Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Moses Tanui a Antonio 
Pinto) a tisíce návštěvníků. 
PIM je také jedním z mála organizátorů závodů na světě, který je držitelem kolekce 3 ocenění IAAF: IAAF Road Race 
Silver Label pro METRO Běh na 10 km a IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha a Volkswagen 
Maraton Praha. 
 
tempo team prague s.r.o. 
 
Výraz "tempo" je zkratka organizace "The European Marathon Promotion Organization", která se zaměřuje na rozvoj 
maratonských závodů a dalších běžeckých akcí v Evropě. Společnost tempo team byla založena v roce 2000 skupinou 
odborníků a sportovních nadšenců. 
Aktivity společnosti tempo team zahrnují vytváření konceptů, budování značky, marketing a samotnou organizaci 
sportovních akcí. Od jejího založení se společnost tempo team stala nedílnou součástí organizace pražského maratonu 
a také rozvoje PIM Běžeckého seriálu. 
Za účelem uspořádání závodu Volkswagen Olomoucký 1/2Maraton vytvořila společnost tempo speciální tým 
odborníků s patnáctiletými zkušenostmi v oblasti organizace běžeckých akcí. První ročník závodu Volkswagen 
Olomoucký 1/2Maraton se pořádal v roce 2010 a jednalo se o první závod, který společnost tempo team organizovala 
mimo Prahy. Sérii závodů doplnil v roce 2011 závod Volkswagen Ústecký 1/2Maraton, který se konal v září a v roce 
2012 červnový Mattoni Budějovický 1/2Maraton. 
 
 


