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Chci svůj rekord zpět, říká Patrick Makau
Ještě před pěti dny kraloval maratonské disciplíně. Než ho v neděli 29. září o titul držitele světového
rekordu připravil jeho krajan Wilson Kipsang na maratonu v Berlíně. Makau to bere jako výzvu
a chce udělat maximum, aby získal titul zpět.
„Takhle to v atletice chodí, rekordy prostě padají,“ řekl Makau, který z Berlína zamířil rovnou do Prahy.
„Teď nadešel ten pravý čas, abych začal tvrdě trénovat a vzal si ten rekord zpátky.“ dodává, ačkoliv
přiznává, že zaběhnout maraton za 2 hodiny 3 minuty je opravdu těžké. Přesto věří, že v Keni je
spousta atletů, kteří mají na to pokořit magickou dvouhodinovou hranici. Mezi tyto běžce se řadí i on
sám. „Pokud mi to zdraví dovolí, je v mých silách to překonat.“
Patrick Makau měl původně berlínský maraton běžet, ale nakonec se kvůli zraněnému kolenu zúčastnil
pouze jako divák. Úspěchu Wilsona Kipsanga tak mohl pouze přihlížet. „Kipsang tvrdě trénoval, věděl
jsem, že se o světový rekord pokusí,“ nepřekvapil Makaua Kipsangův výsledek.
Co Makaua velmi zklamalo, byl incident, který se stal při maratonu v Berlíně při přetnutí cílové pásky.
Neznámý můž překonal bariéry a proběhl cílovou páskou těsně před Kipsangem. „Nikdo neví, proč to
ten muž udělal. Všechny nás to vyděsilo, zvláště po tom, co se stalo na letošním maratonu v Bostonu.“
Makau své zraněné koleno svěřil špičkovému lékaři Wollfahrt-Müllerovi, který se stará
o fotbalový tým Bayern Mnichov. Věří, že se bude moct vrátit ke stejnému tréninku, jako absolvoval
v roce 2011, kdy se mu podařilo rekord získat. Rád by se také zúčastnil příštích olympijských her v Rio
de Janeiru a také mistrovství světa.
V Praze Makau navštívil běžecké centrum Running Mall, kde se setkal s členy PIM Běžeckého klubu
a školáky, s kterými si nejen povídal, ale navzdory svému zranění se také krátce proběhl. Z Prahy má
namířeno do Košic na Medzinárodný maratón mieru, který je součástí RunCzech běžecké ligy.
Budeme doufat, že se s Makauem setkáme na Volkswagen Maratonu Praha, který bude v příštím roce
slavit své 20. výročí. „Rád přijedu,“ uzavřel povídání Makau.
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