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Multiplex 24 spustí 3 nové lokality v Praze...  

 
➢ Pokračujeme v trvalém zlepšování pokrytí Vysílací sítě „24“... 
➢ Spouštíme stále nové vysílače a vysíláme postupně z nových lokalit… 
➢ Připravujeme stále nové lokality tentokrát v Praze... 
➢ Ve čtvrtek 1. září lokality City Tower a Zličín na 42 k... 
➢ Z lokality Malešická zahájíme vysílání v 2. polovině září...  

 
Společnost Digital Broadcasting s.r.o., tento čtvrtek 1. září 2022 zahájí vysílání  

Vysílací sítě „24“ DVB-T2 (Multiplex 24) z 2 nových lokalit v Praze City Tower a Zličín v rámci stávající 

SFN na 42 k. Z lokality Malešická v této SFN zahájíme vysílání v 2. polovině září... Během září tak 

budeme v Praze vysílat souběžně ze všech 6 lokalit. 

 
Konkrétně z těchto pražských lokalit: 

 
 

V novém standardu zemského televizního vysílání DVB-T2-HEVC, šířeného v rámci Multiplexu 24, 

který jako jediná celoplošná síť v ČR umožňuje zároveň regionální vysílání v hlavním městě 

i v každém jednotlivém kraji.  

 

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 Fun, Nova Gold, Nova Lady, JOJ family, Paramount Network, RELAX, REBEL, 

CS Mystery, ABC TV, SPORT 5, ŠLÁGER MUZIKA, Televize přes anténu a Nickelodeon Ukraine Pluto TV. 

Regionální ( v Praze a v příslušných regionech): 

JTV, ZAK TV, rtm plus Liberecko, V1, Info TV Brno a Jižní Morava, TV MORAVA, POLAR HD, LTV PLUS, 

TVS, PRAHA TV, TV BRNO 1, i-Vysočina.cz a Ústecká TV. 

 

Rozhlasové programy: 

Radio Čas, Radio Čas Rock a Radio Dálnice. 

http://www.multiplex24.cz/
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„Zahájením vysílání 3 nových lokalit chceme pro diváky v Praze vytvořit příjmově ještě příznivější 
podmínky naší vysílací sítě Multiplex 24. Konkrétně z naší nové pražské dominanty City Tower mimo 
jiné pro území Nuslí a jihovýchodního okolí Prahy a lokalit Zličín a Malešická. Zároveň však i nadále 
pokračujeme v naší strategii neustálého zlepšování celkového pokrytí celoplošné Vysílací sítě 
„24“ hledáním nových zajímavých lokalit v rámci celé ČR“, řekl dnes při příležitosti finalizace příprav 
zahájení vysílání z nových pražských lokalit Jakub Juhas, výkonný ředitel Digital Broadcasting s.r.o. 
 
 
 
 
Multiplex 24: Mapa pokrytí Prahy od 1. září 2022:  
 

 
 

 
Kontakt: Martin Roztočil   roztocil@multiplex24.cz 

mailto:roztocil@multiplex24.cz

