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RunCzech znovu poběží v přímém přenosu na Seznam.cz 

Velké městské běhy táhnou nejen přímo na trati, ale i online. Po úspěchu premiérového 

přenosu z Mattoni 1/2Maratonu Olomouc chystá největší tuzemský portál Seznam.cz další 

live běžecké představení. Již příští neděli 14. září tady poběží čtvrtý Mattoni 1/2Maraton 

Ústí nad Labem. 

„Olomoucký půlmaraton nám ukázal, že běhání je sport, o který je mezi Čechy zájem. Přímý 

přenos jsme tam navíc opepřili propojením s pořadem internetové televize Stream.cz 

„Kazma to nedá“. I na ústecký půlmaraton plánujeme speciální obsah. A to ve spolupráci 

s pořadem Test národa z dílny Stream.cz. Jsme zvědavi, zda bude i tento přenos stejně 

úspěšný jako ten minulý,“ říká Petra Kuráková z produktové komunikace společnosti 

Seznam.cz. 

Na domovské stránce www.Seznam.cz bude umístěn box, který odkáže na stránky 

www.Sport.cz. Chystá se opět česká i anglická verze přenosu. Na stejné stránce se objeví jako 

novinka interaktivní mapka z www.Mapy.cz. „Zde se účastníci i návštěvníci půlmaratonu 

budou moci podívat na dopravní omezení, možnosti zaparkování či hudební zastávky na 

trati,“ vysvětluje Kuráková. 

V roli moderátora střídá Jiřího Nikodýma další známý televizní sportovní hlas Stanislav 

Bartůšek, zpravodajské vstupy chystá opět Tomáš Klement. „Využijeme osm kamer a navíc 

jednu na motorce, k tomu osm kilometrů optických kabelů,“ popisuje Jan Cvachovec, který 

přenos zajišťuje po technické stránce.  

 „Déle než tři minuty tamější přenos sledovalo téměř čtyřicet tisíc lidí,“ tvrdí Kuráková. „Byla 

to pro nás přelomová událost, televizní přenos po webu nabídl zprostředkovaný zážitek z 

naší události tisícům dalších lidí, které tak třeba namotivoval pro běhání,“ říká Slavomír 

Michalík z pořadatelského týmu RunCzech. 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc se běžel v sobotu večer v 19 hodin, tentokrát Ústí běží v 

neděli v pravé poledne, studio začne o 15 minut dříve. Záznam pak najdete uložený na 

Stream.cz. „Otázku dalších sportovních přenosů necháváme otevřenou,“ dodává Kuráková. 
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