Multiplex 24 dnes zahájil vysílání z nové lokality v Děčíně...
➢ Pokračujeme v trvalém zlepšování pokrytí Vysílací sítě „24“...
➢ Spouštíme stále nové vysílače a vysíláme postupně z nových lokalit…
➢ V pondělí 28. června 2021 z lokality Děčín Sokolí vrch na 21 k...
➢ Z lokality Děčín Chlum budeme vysílat na 21 k souběžně ještě 3 měsíce...
Společnost Digital Broadcasting s.r.o., dnes v pondělí 28. června 2021 zahájila vysílání v rámci
Vysílací sítě „24“ DVB-T2 (Multiplex 24) v Ústeckém kraji, z nové lokality Děčín Sokolí vrch na 21 k.
Souběžně budeme vysílat ze stávající lokality Děčín Chlum na 21 k ještě 3 měsíce.
28. června 2021 Ostrava. Společnost Digital Broadcasting s.r.o., provozovatel Vysílací sítě „24“
DVB-T2/HEVC (Multiplex 24), dnes od 8 hodin zahájila vysílání z nového vysílače Děčín Sokolí vrch
na 21 k.
Konkrétně z lokalit:
Kraj-Region

Název lokality

Ústecký kraj

Děčín Sokolí vrch

MUX 24 kanál

Datum zahájení vysílání

21

28. června 2021

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 v jednotlivých krajích.
Vysílací síť „24“ (Multiplex 24) tímto nově spuštěným vysílačem, celkově jich bude po vypnutí
vysílače Děčín Chlum 79, zlepšila terestrické pokrytí televizním signálem, jak v Ústeckém kraji, tak
i celoplošné pokrytí a k dnešnímu dni pokrývá 93,3 % území a 97,6 % tj. 10 196 558 obyvatel ČR.
Veškeré aktuální informace:
➢ Info TV programu „Televize přes anténu“ naladíte ve vysílací síti „24“ (MUX 24).
➢ Helpdesku (24/7) na telefonním čísle: 595 694 660
➢ www.multiplex24.cz
Televizní programy, které jsou aktuálně šířeny v Multiplexu 24:
Celoplošné:
Nova, Nova Action, Nova 2, Nova Gold, Paramount Network, JOJ family,
RELAX, REBEL, CS Mystery, ABC TV, GALERIE, KLENOT TV,
SPORT 5, ŠLÁGR TV a Televize přes anténu.
Regionální (vždy v příslušných regionech):
JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, Info TV Brno a Jižní Morava,
TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS a TVS.
Rozhlasové programy:
Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice.
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„Zahájením vysílání Multiplexu 24 z pro diváky příjmově příznivější lokality v Děčíně pokračujeme v naší
strategii neustálého zlepšování pokrytí, jak v Ústeckém kraji, tak celkového pokrytí celoplošné Vysílací sítě
„24“ a budeme v tom pokračovat i nadále spouštěním dalších podobně zajímavých lokalit“ řekl dnes při
příležitosti zahájení vysílání z nové lokality Děčín Sokolí vrch Ing. et Bc. Jakub Juhas, výkonný ředitel
operátora vysílací sítě Digital Broadcasting s.r.o.
Celkové pokrytí k dnešnímu dni se zvýšilo na 10 196 558, což odpovídá 97,6 % obyvatel České republiky.

Multiplex 24: Pokrytí signálem z nové lokality Děčín Sokolí vrch 21 k od 28. června 2021:
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Multiplex 24: Celoplošné pokrytí České republiky ze 79 vysílačů od 28. června 2021:

Kontakt: Martin Roztočil roztocil@multiplex24.cz

3

