
 

 

REBEL 2 Slušnej Kanál 

Progresivní rocková hudební televize. 

 

Praha TV 

Metropolitní televize přináší nepřetržitý proud informací z Prahy a okolí. 

 

ČT1 HD 

Veřejnoprávní televize zaměřená na šíření klíčových informací a původních pořadů. Denně, česk 

 

ČT2 HD 

Veřejnoprávní televize s programem pro náročné publikum v HD kvalitě. 

 

Prima HD 

Prima televize plná seriálů, filmů a publicistiky pro celou rodinu v HD rozlišení. 

 

Nova HD 

Představuje to nejlepší z vlastní tvorby a filmových novinek v HD kvalitě. Program je shodný s 



 

O2 TV info HD 

Informačně-propagační kanál, jehož cílem je informovat zákazníky o nabídce služeb a 
programů 

používání koncových zařízení O2 TV. 

 

Prima COOL HD 

TV kanál zaměřený na zábavu, adrenalin a kult přináší legendární série, jako je Futurama nebo 

rozlišení. 

 

TV Barrandov HD 

Plnoformátová stanice, alternativa ke stávajícím komerčním televizím. Nabízí převzaté pořady, 

ale i nezávislou a studentskou filmovou tvorbu. 

 

Nova Cinema HD 

Samostatný program z rodiny Nova nabízí oblíbené seriály a atraktivní filmy pro každého diváka 

 



ČT24 HD 

Zprávy, komentáře a události z Čech a ostatních zemí světa. 24 hodin denně, česky. 

 

TV Noe 

Televize pro celou rodinu, která divákům nabízí duchovní hloubku a zdravý životní styl s cílevěd 

a nemravností 

 

JOJ Family HD 

Bohatý TV program pro všechny filmové fanoušky a exkluzivní česko-slovenské filmové premiér 

 

Prima LOVE HD 

Program nabitý těmi nejlepšími zahraničními i českými seriály, víkendové večery s romantickým 

 

Prima ZOOM HD 

Prima ZOOM je první neplacený dokumentární kanál v ČR, který přináší špičkové dokumentární 

oblastí – nejen z vesmíru či přírody, ale například i dějin civilizace, historie válek či největších s 

 

 

Prima Comedy Central 

Prima Comedy Central přináší ty nejlepší a nejlegendárnější zahraniční komedie, které jsou vyb 

humoru českého diváka. 



 

Prima Krimi HD 

Kanál zaměřený na kriminální a detektivní tvorbu. 

 

Nova Action HD 

Nova Action přináší svým divákům program, který je založený právě na akci. 

 

Nova 2 HD 

Nova 2 je televize plná smíchu a zábavy pro celou rodinu, kde si každý najde to svoje. Nabízí k 

seriály. 

 

Nova Gold HD 
 
Nova Gold přináší to nejlepší z televizní zábavy odvysílané televizí Nova za celou 
dobu její exist 

vědomostní soutěže, pořady s českými populárními tvářemi nebo první díly oblíbených českých 

 

TA3 

TA3 nabízí zpravodajství z dění na Slovensku i v zahraničí a poskytuje aktuální, vyvážené a ově 

 

Óčko 

Rozhovory s hudebními interprety a hudební klipy z vrcholků hitparád. 



 

Óčko Star 

Óčko Star hraje největší hity od 60. až do 90. let a to jak z české a slovenské scény, tak od me 

Nezapomenutelné desky a velká jména jako Tina Turner, ABBA nebo Bon Jovi. 

 

Šlágr TV 

Původní český hudební program s národní hudbou a prvky teleshoppingu. 

 

Relax 

Televize pro volný čas celé rodiny. Seriály, zábavné pořady, reportáže z celého světa. Česky, 2 

 

 
Rebel 

Jedinečná rocková hudební televize plně v režii odborníků z redakce magazínu Spark a fanoušk 

Novinky z rockové scény vám pravidelně servírují pořady Sex, Drugs & Rock´n´ Roll, Young Blo 

 

Mňam TV 

Česká celoplošná televizní stanice, která se zaměřuje na vaření a životní styl. 

 

ČT :D / ČT Art HD 



Dětská televize ČT :D nabízí nejlepší českou i zahraniční tvorbu od animovaných pořadů pro nej 

seriály a filmy pro větší děti. Ve 20 hodin ji střídá ČT art, televizní kanál, který o kultuře nejen i 

kriticky hodnotí a podporuje. 

 

Kino Barrandov 

Kino Barrandov je tematický program zaměřený především na akviziční filmovou a seriálovou 
tv 

 

Televize Seznam HD 



V programu naleznete původní český obsah - aktuální zpravodajství a publicistiku. Televize vysí 

One Man Show, Peklo na talíři, Semestr a jiné. 

 

ČT1 JM 

Regionální mutace ČT1 se zpravodajstvím z jižní Moravy. 

 

ČT1 SM 

Regionální mutace ČT1 se zpravodajstvím z jižní Moravy. 

 

Disney Channel 

Dětský a rodinný televizní kanál - směs hraných a animovaných seriálových hitů a celovečerníc 

National Geographic 

Dokumentární pořady - převratná odhalení, zprávy a podrobné reportáže, strhující příběhy 
 

 

ČT sport HD 

Špičkové sportovní přenosy a pořady programu ČT sport v HD kvalitě
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