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Multiplex 24 se v září 2020 dostal do finále přechodu na DVB-T2  

Tím to ale pro nás nekončí…  

Zlepšujeme pokrytí spouštěním vysílačů v nových lokalitách… 

 

1. října.....  Králíky Suchý vrch 21 k. 
19. října.....  Frýdek – Lysá hora 45 k. 

 
Společnost Digital Broadcasting s.r.o. zahájila, dnes v pondělí 19. října, po krátkém 

testování provoz dalšího vysílače v rámci Vysílací sítě „24“ DVB-T2/HEVC   

(Multiplex 24) v Moravskoslezském kraji.  
 

19. října 2020 Ostrava. Společnost Digital Broadcasting s.r.o., provozovatel Vysílací sítě „24“  

DVB-T2/HEVC (Multiplex 24), dnes zahájila provoz dalšího  vysílače v Moravskoslezském kraji 

z lokality Frýdek- Lysá hora na 45 k, když již 1 října spustila vysílání pro Králíky na 21 k.  

 
Konkrétně z lokalit: 

Kraj-Region Název lokality MUX 24 kanál Datum zapnutí MUX 24 

Pardubický               Králíky Suchý vrch 21   1. 10. 2020 

Moravskoslezský    Frýdek - Lysá hora 45 19. 10. 2020 

 

V novém standardu zemského televizního vysílání DVB-T2-HEVC, šířeného v rámci Vysílací sítě „24“ 

(Multiplexu 24), který jako jediná celoplošná síť v ČR umožňuje zároveň regionální vysílání v hlavním 

městě a jednotlivých krajích. Současně v Moravskoslezském kraji zahájily vysílání v této síti a z těchto  

lokalit i komerční celoplošné a regionální televize.   

 

Vysílací síť „24“ (Multiplex 24) těmito nově spuštěnými vysílači (celkově k dnešnímu dni jich je 70) 

rozšířila své pokrytí televizním signálem k dnešnímu dni na 91,3 % území a 96,5 %,  

tj.  10.085.506 obyvatel ČR.    

Vzhledem, k tomu, že v této Vysílací síti je nově vysílán i hlavní televizní program Nova a Šlágr TV, 

doporučujeme provést u televizního přijímače, resp.  STBoxu v „Menu“ „Automatické ladění“ nebo „Ruční 

ladění“ pro 45 k, resp. v případě lokality Králíky 21 k.     

 

Veškeré aktuální informace poskytujeme na: 

 www.multiplex24.cz 

 Info TV programu „Televize přes anténu“, který je vysílán v Regionální síti 7 

 www.mux7.cz 

 Helpdesku (24/7) na telefonním čísle:   595 694 660 
 

 

http://www.multiplex24.cz/
http://www.mux7.cz/
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Televizní programy, které jsou aktuálně šířeny v Multiplexu 24: 

Celoplošné: 

Nova |T2, Nova Action |T2, Nova 2 |T2, Nova Gold |T2, Prima Comedy Central |T2,  JOJ family |T2, 

RELAX |T2, REBEL |T2, Retro Music TV |T2, CS Mystery |T2, ABC TV |T2, GALERIE |T2, KLENOT TV |T2, 

SPORT 5 |T2 a ŠLÁGR TV|T2. 

Regionální (vždy v příslušných regionech): 

JTV | T2 , ZAK TV | T2, rtm plus Liberecko | T2 , V1 | T2, Info TV Brno a Jizni Morava | T2,  

TV MORAVA | T2, POLAR HD| T2, LTV PLUS | T2 a TVS | T2  

 

 „Spuštěním dalších lokalit v Moravskoslezském kraji, ve standardu DVB-T2/HEVC, jsme navázali na 

přechod z Vysílací sítě č. 4 (DVB-T) na Vysílací síť „24 (DVB-T2) a spouštěním dalších lokalit plníme to, co 

jsme slíbili, zlepšujeme tak významně pokrytí této vysílací sítě, tentokrát v Moravskoslezském kraji, 

přičemž celkové pokrytí Vysílací sítě „24“ k dnešnímu dni dosáhlo hodnoty 96,2 % obyvatel. 

Naším strategickým cílem je, v rámci trvalého zlepšování podmínek pro provozovatele vysílání a diváky, i 

nadále zvyšovat, jak pokrytí, tak i penetraci a umožňovat tím příjem námi vysílaných televizních programů 

pro čím dál tím více diváků. Tím samozřejmě chceme stále více upevňovat naši pozici významného hráče 

v rámci zemského celoplošného i regionálního televizního vysílání v  České republice.  

 Proto budeme přicházet postupně s dalšími lokalitami, na kterých již nyní připravujeme nové vysílací 

technologie, tak, jako zde v Moravskoslezském kraji to byl dnes Frýdek-Lysá hora 45 k. 

Těší nás a motivuje stále větší zájem provozovatelů televizního vysílání o šíření jejich televizních programů 

v naší stávající Vysílací síti „24“ a velice si vážíme rozhodnutí televize Nova rozšířit dosud vysílané programy 

Nova Action, Nova 2 a Nova Gold o hlavní televizní program Nova. Pro velký zájem diváků jsme proto do 

našeho Multiplexu 24 zařadili také ŠLÁGR TV, řekl dnes jednatel společnosti RNDr. Radim Pařízek.“  

 
 
Lokalita vysílače FRYDEK LYSA HORA 45 k: 
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Multiplex 24: Pokrytí signálem z lokality Frýdek Lysá hora 45 k v Moravskoslezském kraji: 
 

 
 
 

Multiplex 24: Celoplošné pokrytí České republiky ze 70 vysílačů k 19. říjnu 2020: 
 

 
 
Kontakt:  Martin Roztočil   roztocil@multiplex24.cz 

mailto:roztocil@multiplex24.cz

