
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 11. 3. 2013 

 

Nový 24dílný televizní seriál o běhání „TEMPO“, vysílaný 
Českou televizí, bude parťákem pro běh a zdravý životní styl.  

 

Nový TV seriál o běhání „TEMPO“ startuje v úterý 12. března v 16:30 na programu ČT Sport a bude mít 

celkem 24 dílů po 15 minutách, to je přesně 6 hodin televizního vysílání o běhání. Reagujeme tak na 

nový celospolečenský fenomén a přinášíme unikátní pořad, který je určen jak začínajícím běžcům, tak i 

lidem, kteří již pravidelně běhají. 

Každý týden poradíme jak na běh, aby vás to bavilo, dále co si k běhání pořídit a co naopak 

nepotřebujete. Budeme informovat o běžeckých akcích, novinkách, zajímavostech z domova i zahraničí. 

Diváci se mohou těšit na pravidelné rubriky, třeba běžeckou školu Miloše Škorpila nebo poradnu, v které 

poradíme jak si vybrat vhodné běžecké vybavení. Zajímají nás také zdravotní dopady běhání. Navštívíme 

zajímavá místa, kde se dobře běhá a vyzpovídáme známé osobnosti, které se již s běháním rozhodli začít. 

Samozřejmostí je pravidelná divácká soutěž o ceny.   

V prvním díle, který odvysílá ČT Sport v premiéře 12. března v 16:30, uvidí diváci první díl běžecké školy, 

vysvětlíme, co je pronace a supinace chodidla a poradíme s výběrem základní běžecké obuvi. Dále jsme 

vyzpovídali fotbalistu a zároveň maratonce Pavla Nedvěda a zeptali se na jeho běžecké plány v tomto 

roce. Navštívili jsme také první jarní velký běžecký závod, Kbelskou desítku. Ve vědomostní soutěži 

budou moci diváci získat startovné na již beznadějně vyprodaný Hervis 1/2Maraton Praha a také další 

ceny. Mezi partnery seriálu patří adidas, Mattoni, Volkswagen, Nutrend a další značky.  

Týdeník o běhání TEMPO bude na obrazovkách televizních diváků pravidelně od března do června, po 

letní přestávce se vrátí opět v září a říjnu. Ve spolupráci s Prague International Marathon jej pro Českou 

televizi vyrábí marketingová agentura CustomerManiacs. 

Pro více informací a možnosti spolupráce kontaktujte: 
 
Miroslav Jiřík 
Dramaturgie a výkonný producent  
tel: +420 725 032 333 
email: Mirek.Jirik@CustomerManiacs.cz  
 

  



 

Poznámky pro editory:  
 
RunCzech běžecká liga 

RunCzech běžecká liga spojuje prestižní pražské běžecké závody organizované pod hlavičkou Prague International Marathon a běžecké závody 
ve vybraných regionech České republiky pořádané společností tempo team prague, známé jako závody RunCzech. Vznikl tak běžecký seriál 
organizující závody napříč Českou republikou, při kterých mohou všichni spojit vášeň pro běhání s cestovatelskými zážitky. 

V roce 2012 se zúčastnilo RunCzech běžecké ligy 64 043 závodníků z celého světa. Pro účastníky soutěžních běhů, kterých bylo v roce 2012 
celkem 34 346, byl vytvořen prestižní běžecký žebříček, umožňující poměřit své výsledky s ostatními běžci v kategoriích podle pohlaví, věku a 
především unikátní rozdělení podle profesí.  

RunCzech běžeckou ligu 2013 tvoří tyto závody:  

 Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna) 

 Volkswagen Maraton Praha (12. května) 

 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května) – novinka 2013 

 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice (8. června) 

 Mattoni 1/2Maraton Olomouc (22. června) 

 Grand Prix Praha (7. září) 

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem (15. září) 

 a hostující Medzinárodný maratón mieru Košice (6. října) 

V roce 2014 přibyde osmý závod a RunCzech běžecká liga tak bude, s očekávanou kapacitou 81 000 závodníků, kompletní. 

Pořadatelé RunCzech běžecké ligy získali jako jediní na světě pět ocenění IAAF Road Race Label, potvrzující jejich organizátorskou kvalitu:  

 IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha 

 IAAF Road Race Gold Label pro Volkswagen Maraton Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro Běh na 10 km v rámci Grand Prix Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Olomouc - novinka 2013 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Ústí nad Labem - novinka 2013 
 
 
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 postavilo 958 běžců. Od té doby se aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do 
celé série běžeckých akcí známých jako RunCzech běžecká liga.  

Volkswagen Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit. V roce 2012 se ho zúčastnilo 9 057 
závodníků z celého světa. PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem pražského půlmaratonu a závodů na kratší tratě Grand Prix Praha. Hervis 
1/2Maraton Praha se stal nejrychlejším půlmaratonem roku 2012! Etiopan Atsedu Tsegay ho zaběhl v rekordním čase 58:47. 

Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z nejvýznamnějších firem 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, Antonio Pinto či Patrick Mackau) a tisíce návštěvníků.  

Další aktivitou PIM je organizace Juniorského maratonu pro studenty středních škol. Štafetový závod na maratonské trati pro 10 členná družstva 
nejdříve zaběhnou regionální kola a jejich vítězové se zúčastní finále  
v rámci Volkswagen Maratonu Praha v neděli 12. května 2013. 

 
tempo team prague s.r.o. 

Společnost tempo team se věnuje rozvoji maratonských závodů a dalších běžeckých akcí v Evropě. Byla založena v roce 2000 skupinou 
odborníků a sportovních nadšenců.  Výraz "tempo" je zkratka organizace 
 "The European Marathon Promotion Organization“. 

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 RunCzech běžecké ligy.  

Tempo team je hlavní organizátor závodů v regionech pod hlavičkou RunCzech běžecké ligy a to 1/2Maratonu České Budějovice, 1/2Maratonu 
Olomouc, 1/2Maratonu Ústí nad Labem a nově také 1/2Maratonu Karlovy Vary. 


