
 

Vychutnáváte si MS 2014 ve fotbale v Brazílii ve vysokém rozlišení 

na ČT sport HD, šířeném celoplošnou vysílací sítí MPX1a/RS7 ? 

Operátor sítě Progress Digital vyhlašuje na závěr šampionátu soutěž o ceny. 
 

Ostrava 9. 7. 2014 – Už jen tři zápasy zbývají na MS 2014 ve fotbale v Brazílii. Vysílání televizního 

programu ČT sport v HD kvalitě je ideální způsob, jak si maximálně vychutnat fotbalové zápasy 

včetně všech nejzajímavějších detailů a to v HD kvalitě. Pokud vysílání pořadů ČT ve vysokém 

rozlišení sledujete prostřednictvím celoplošné zemské digitální televizní vysílací sítí MPX1a/RS7, 

napište nám, odkud a jak televizní signál této sítě přijímáte a jak tipujete výsledky zbývajících tří 

zápasů.  

Fotbalové mistrovství v těchto dnech vrcholí. Zbývá odehrát už jen tři poslední zápasy. Operátor této 

sítě Progress Digital s.r.o. zahajuje dnešním dnem soutěž o ceny pro diváky přijímající tu to síť. 

Můžete se do ní zapojit i vy na  www.mux7.cz  nebo na www.progressdigital.cz a napsat již dnes 

svou reakci na soutez@mux7.cz . Soutěž končí nedělním finále a tři z vás kteří nejlépe splní pravidla 

soutěže, obdrží Mobilní USB DVB-T tuner Technaxx DVB S10, který přináší možnost příjmu digitálního 

televizního vysílání na mobilní zařízení s operačním systémem Android a podporou USB OTG.  

Společnost Progress Digital, která vysílá tuto síť rozšířeného veřejnoprávního multiplexu České 

televize MPX1a/RS7, provozuje po celé ČR celkem 18 vysílacích lokalit. Přehled jejich umístění, 

včetně vysílacích kanálů a ostatních technických parametrů najdete na stránkách operátora sítě zde 

http://www.progressdigital.cz/images/Dokumenty/KANALY_MPX1a_RS7.pdf, přičemž tato vysílací síť 

pokrývá v tuto chvíli více jak 81 % obyvatel ČR. 

Tři snadné kroky, jak naladit ČT sport v HD kvalitě 

1. Jako první krok na svém televizním přijímači spusťte automatické ladění. Zkontrolujte, zda 

v nabídce programů na vašem televizoru přibyla stanice ČT sport HD. 

2. V případě, že se nové programy nenaladí, zkuste pootočit anténu ve směru vysílače. Pro 

určení přesné lokality vysílače můžete využít webové stránky provozovatele sítě 

www.mux7.cz, sekce „dokumenty“. Upozorňujeme, že dosměrování antény a současné 

zachování stávajících programů bude úspěšné v případě, že se nový vysílač nachází 

v obdobném směru jako vysílač stávající, ze kterého divák přijímá televizní signál. 

3. Pokud dodatečná korekce antény nebude dostačující, bude nutné pořízení další antény se 

slučovačem signálu na stávající kabelový svod, která bude instalována směrem na nový 

vysílač. V případě, že není možné realizovat instalaci svépomocí, můžete kontaktovat 

infolinku provozovatele vysílání 595 694 669. Na uvedené lince můžete získat také kontakt na 

partnerskou servisní firmu v místě vašeho bydliště. 

Kontakt pro média: 
Martin Roztočil,+420720991211, roztocil@multiplex4.czr 

O společnosti Progress Digital s.r.o.: 

Společnost Progress Digital s.r.o. je součástí mediální skupiny Radima Pařízka. Progress Digital realizuje výstavbu a 

provozování Regionální sítě 7 (součást rozšířeného veřejnoprávního Multiplexu 1a), včetně jejího dalšího rozšiřování, která 

vysílá TV stanice ČT 1 HD, ČT 2 HD, ČT 4 Sport HD, ČT :D/Art a Retro Music Television a rozhlasové stanice Radio Čas a Radio 

Čas Rock. 
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