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Maratonský rekordman Makau dostal v Praze  
Cenu AIMS za nejrychlejší světový čas roku 2011 
 
 

Den plný společenských událostí má za sebou Patrick Makau, keňský světový 
rekordman v maratonu a hlavní hvězda sobotní Mattoni Grand Prix Praha. 

Ráno navštívil Ústí nad Labem, dějiště posledního letošního závodu seriálu RunCzech.com (16. 9.). 
Setkal se s primátorem Vítem Mandíkem a pak se zúčastnil besedy se žáky osmých a devátých tříd 
sportovních škol Rabasova a Mírová. „Jste mladí běžci v nejdůležitějším věku, hlavně pořádně 
společně běhejte,“ radil jim. „Jsem připraven vám kdykoliv pomoci a poradit,“ nabídl.  

Na otázku, kdy začal běhat, odpověděl s úsměvem: „U nás doma je život těžký, musíte se hodně 
přemisťovat. Máme to daleko pro vodu i do obchodu pro potraviny, nebo do školy. A tak tam 
běháme.“ Makau pak poobědval v restauraci Kovárna na hradě Střekově. 

Odpoledne se objevil v rezidenci pražského primátora na Mariánském náměstí v Praze, kde převzal 
Cenu za nejrychlejší světový čas AIMS (Mezinárodní asociace maratonských a vytrvalostních běhů)  
jako připomínku jeho skvělého světového rekordu 2:03:38 z loňského maratonu v Berlíně. 

Makau překonal světový record o 21 vteřin vloni 25. září v souboji s bývalým rekordmanem Haile 
Gebrsellasiem. Rekord byl oficiálně uznán a potvrzen mezinárodní atletickou federací IAAF a AIMS. 
Makau se stal osmnáctým držitelem této trofeje, už před rokem dostal cenu Atlet roku AIMS. 

Cenu mu předali pražský zastupitel Jiří Nouza, člen výkonného výboru AIMS Bruno Boukobza z 
Francie a Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru sobotní Mattoni Grand Prix Praha, kde 
Makau poběží Metro Běh na 10 km. 

“Mám velkou radost, že jsem se dostal na tak prestižní listinu a že tu cenu dostávám právě v zemi, 
kde mám tolik přátel a cítím se jako doma. Věřím, že se tu budou stale pořádat tak skvělé závody,” 
řekl Makau s vděčným až plachým úsměvem. 

“Patrick je skvělý sportovec a my jsme potěšeni, že ho můžeme ocenit touto cenou,” poznamenal 
Paco Borao, president AIMS. “Je nám obrovskou ctí předat tuto cenu právě v Praze u příležitosti 
našeho závodu Mattoni Grand Prix. Vždyť AIMS reprezentuje vice než 330 vytrvalostních závodů v 
96 zemí světa,” prohlásil Carlo Capalbo. 

Časový program Mattoni Grand Prix sobota 8. 9. 
19.00 adidas Běh pro ženy 5 km 
19.40 Hilton Cloud 9 Barmanský běh 
20.30 Metro Běh na 10 km 
Více informací na www.pim.cz 
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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. 
 


