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Maratonský rekordman Makau testuje rychlost  

na sobotní desítce Mattoni Grand Prix Praha 
 

 

Sedmnácté výročí velkého městského běhu Mattoni Grand Prix Praha přijela oslavit jedna z největších hvězd 

v historii. Patrick Makau, světový rekordman v maratonu, poběží v sobotu večer Metro běh na 10 km okolo 

Staroměstského náměstí mezi šesti tisícovkami běžců z 56 zemí. 

 

 

„Je to pro mě příprava na říjnový frankfurtský maraton. Ideální příležitost pro zlepšení rychlosti,“ řekl. Ale 

překonat i tady rekord závodu, který loni vytvořil jeho keňský krajan Philemon Limo časem 27:34 nebude 

snadné. „Jsem připraven na maximum, budeme se o to snažit, ale nemůžu to zaručit,“ usmál se s omluvou 

27letý běžec. 

 

V Česku má také řadu společenských povinností. Ve čtvrtek v podvečer se proběhne s hobby běžci v pražské 

Stromovce. V pátek cestuje do Ústí nad Labem, dějiště posledního letošního závodu (16. 9.) seriálu 

RunCzech.com. A odpoledne pak ještě převezme na pražském magistrátu Cenu za nejrychlejší výkon roku 2011 

od Mezinárodní asociace maratonských a vytrvalostních běhů AIMS. 

 

Na start se postaví i další zvučná jména – například Keňani Boniface Kirui a Henry Kiplagat. „Oživení přinese i 

premiéra japonských běžců. Ale také sestava nejlepších žen, které se mohou pokusit o rekord závodu,“ říká Jana 

Moberly, manažerka elitních atletů MGP.  Myslí tím polskou olympioničku Karolinu Jarzynskou, Britku Katrinu 

Wootonovou nebo Tadelech Bekeleovou z Etiopie. 

 

Na osobní rekord (na silnici 28:56) se pokusí zaútočit český maratonský olympionik Jan Kreisinger. „Po Londýně 

jsem týden odpočíval a pak pořád trénoval. Jsem připraven. Zdejší desítku mám hodně rád, je technická, ale dá 

se běhat rychle, což potvrzují nejlepší časy.“ A co by poradil obyčejným běžcům? „Nevyběhněte jako šílení, aby 

vám na sedmém kilometru nedošlo. Chce to s rozmyslem.“ 

 

Na trati se objeví řada zajímavých osobností. „Poběžím také, jsem pyšný, že můžeme být partnerem takové 

akce. Její atmosféra je fantastická, stejně jako účastnická čísla,“ dodal Alessandro Pasquale, generální ředitel 

Karlovarských minerálních vod, do jehož portfolia patří titulární značka Mattoni. 

 

„Carlovi patří velký dík, že rozběhal českou veřejnost. Vždycky lpěl na tom, aby běželo hodně Čechů a dnes 

máme přes dvacet běhů, kde běhá víc než tisícovka lidí,“ ocenil pořadatelský tým František Fojt, ředitel 

sekretariátu České atletické asociace. „Nás těší, že v pražských ulicích vídáme víc a víc běžců a rodiče pak 

přivedou ke sportu a pohybu své děti. Proto rádi tyto akce podpoříme,“ dodala Helena Chudomelová, pražská 

radní pro školství, sport a volný čas. 

 

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. 
 


