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Půlmaraton bude v online přímém přenosu 

Unikátní premiéru chystá v Olomouci webový portál Seznam.cz. Historicky první domácí sportovní 

událostí s kapacitou až sto tisíc diváků přenášenou online bude předposlední červnovou sobotu právě 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc. 

Vysílací studio v místě závodu otevře už v 18 hodin, půlmaraton startuje v 19 hodin a přenos poběží 

až do 21 hodin. „V akci bude celkem dvanáct kamer, z toho například jedna v helikoptéře a dvě 

na motocyklech, k tomu tři záznamové. Postavíme i ministudio na náměstí,“ říká Jan Cvachovec 

ze společnosti 4elements, která přenos zajišťuje ve spolupráci se zkušeným režisérem Karlem Jonákem.  

„Na domovské stránce Seznam.cz umístíme box s odkazem na Sport.cz. Rozcestník pak zde nabídne 

hned dva přímé přenosy. Jeden čistě sportovní a druhý navázaný na naší reality show Kazma to nedá. 

V něm náš generální ředitel vyzval populárního moderátora Kazmu. Pokud trať neuběhne, tak jeho 

pořad One Man Show končí,“ vysvětluje Petra Kuráková z produktové komunikace společnosti 

Seznam.cz. 

V jeden okamžik bude moci sledovat přenos sto tisíc lidí. Tedy všichni příbuzní a kamarádi 7 300 

účastníků Mattoni 1/2Maratonu Olomouc, kteří se nestačí postavit do ulic podél trati. A pokud ho snad 

nestihnete v reálném čase, záznam naleznete uložený na Stream.cz. 

„Je to pro nás přelomová událost, online přímý přenos nabídne zprostředkovaný zážitek z naší události 

tisícům dalších lidí, které tak třeba namotivuje pro běhání,“ říká Slavomír Michalik z pořada telského 

týmu RunCzech. 

„Český běh podporujeme již čtvrtým rokem. Přímý přenos z Mattoni 1/2Maratonu Olomouc je dalším 

prohloubením spolupráce Seznam.cz s RunCzech běžeckou ligou. Jsme nadšení, že jeho 

prostřednictvím přiblížíme divákům jeden z nejpopulárnějších sportů u nás,“ dodává Petra Kuráková 

ze Seznam.cz. 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc se tak zařadí vedle výjimečných přenosů, které firma přinesla – 

koncertu kapely Lucie anebo představení Divadla Járy Cimrmana. 
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