
 

 

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. 

 

STV1 

Veřejnoprávní televize zaměřená na původní pořady a šíření klíčových informací o Slovensku. 

 

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 

 

Brněnska televize 

Televize zaměřená na dění v Brně a Jihomoravském kraji nabízí vedle zpravodajství a 

publicistik kulturní tipy pro celý region. 

 

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 MAX HD 

Televize plná filmů a seriálů. 

 

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 

 

Barrandov Plus 

Stanice kombinující pořady pro nejmenší diváky s evropskou i světovou dokumentární tvorbou. 

 

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. 

 

O2 TV Sport HD 

Nejlepší sportovní utkání na jednom místě v HD kvalitě. Díky multidimenzi můžete sledovat něk 

přepínat mezi různými kamerami. Vysíláme fotbalová utkání, tenisové ATP, bojové sporty, bask 

 

O2 TV Fotbal HD 

Ta nejlepší fotbalová utkání na jednom místě. Díky MD (multidimenzi) si třeba můžete vybrat, 

n budete dívat. 

 

O2 TV Tenis HD 

Nejlepší tenisové zápasy na jednom místě ve všech tarifech O2 TV. 



 

 

Eurosport 1 HD 

Prestižní celoevropský sportovní kanál s více než dvacetiletou historií. Nabízí přímé přenosy z tr 

Tenis, cyklistika, fotbal, biatlon nebo lyžování. 

 

Sport1 HD 

Domácí i světové sportovní události. Nabízí přímé přenosy zápasů v základní a vyřazovací části 

anglického i německého fotbalu a ty nejzajímavější zápasy ze skotské a holandské fotbalové lig 

 

Nova Sport 1 HD 

Nabízí ve vysokém rozlišení přímé přenosy a záznamy sportovních akcí, sportovní zpravodajství 

 

Sport5 

Významnou roli v programu hraje motorismus. Stanice vysílá ale i další sporty a volnočasové 
ak 

 

AMC HD 

AMC je jednou z nejpopulárnějších televizních stanic. Přináší divákům exkluzivní premiéry nový 

uvedením v USA. 

 



Filmbox 

Tři stovky kvalitních snímků z pokladnice české, slovenské a evropské filmové klasiky s kvalitní 

 

HOROR FILM 

HOROR FILM je noční kanál pro fanoušky hororů, mystery a fantasy filmů. 

 

Nickelodeon 

TV program, kde děti jsou na prvním místě! Nickelodeon je dětský zábavný kanál s absolutním 

Spongebob v kalhotách, Dora průzkumník, stejně jako s Tučňáky z Madagaskaru, Jimmy 

Neutro chytrou formou bez násilí. 

 

Disney Channel 

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

 

Minimax 

České i zahraniční kreslené příběhy pro děti a dospělé. 

 

Boomerang 

Nové a nestárnoucí kreslené seriály. 



 

 

National Geographic 

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

 

Discovery Channel 

Naučný program o vědě, technice, vynálezech, dějinách i přírodě. 

 

Spektrum HD 

Cestopisy, dokumenty o přírodě, historii, vědě, technice a životním stylu. 

 

Fashion TV 

Domácí i zahraniční módní přehlídky, fashion weeks, hudba, životní styl, DJ´s, světové kluby… 

 

TV Paprika 

Jediný program ve střední Evropě, který se věnuje pouze gastronomii. 

 

TLC 

TLC pokrývá vše, s čím se dnešní ženy setkávají, reaguje na jejich potřeby, přijímá jejich odlišn 

volbu. Inspirující obsah zaměřený na životní styl, lidský život, rodinu, rodičovství, jídlo, zábavu 





 

 

MTV Europe 

Česká verze nejznámější světové hudební televize. To nejlepší ze současné zahraniční i domácí 

videoklipů, největší hity, nejpopulárnější umělci a nové talenty, unikátní záznamy koncertních v 

zábavy. 

 

BBC World News 

Britské zprávy, komentáře a přehledy o dění ve světě. 

 

CNN 

Americký zpravodajský program plný zpráv a komentářů. 

 

France 24 

France 24 je mezinárodní zpravodajský program, který nabízí pohled na světové události z nové 

 

France 24 ENG 

France 24 je mezinárodní zpravodajský program, který nabízí pohled na světové události z nové 

 

CH1 Russia 



CH1 Russia přináší nejnovější zprávy z Ruska a ze světa, filmy, dokumenty, talk show, sport, zá 

 

Bloomberg 

Bloomberg je nepostradatelným zdrojem informací pro byznys. Nabízí analýzy dění na trzích, st 

burzovních indexů v reálném čase. 

 

Al Jazeera 

Arabská zpravodajská televizní stanice, která vysílá v angličtině. 

 

Deutsche Welle 

Zprávy a analýzy z Německa a celé Evropy. 

 

ČT sport HD 

Špičkové sportovní přenosy a pořady programu ČT sport v HD kvalitě 

 

Eurosport 2 HD 

Kanál zaměřený na týmové a akční sporty jako je fotbal, basketbal nebo házená. Z akčních spo 

lyžování, snowboarding, skateboarding anebo surfing. 

 



Sport2 HD 

Sesterská stanice již zavedeného sportovního kanálu Sport1. Společně nabízejí kompletní pokry 

sportovních událostí s důrazem na přímé přenosy fotbalu a hokeje. Skvělé sportovní zážitky v H 

 

Sport 3 

Doplňkový kanál k Sport 1 a Sport 2. Při závodech Formule 1 přináší pohled z kokpitu jezdce a 

 

Nova Sport 2 HD 

Nabízí ve vysokém rozlišení přímé přenosy a záznamy sportovních akcí, sportovní zpravodajství 

 

Golf Channel HD 

Je jediný světový televizní kanál věnovaný exkluzivně golfu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Gol 

nahrazuje kanál Motors TV, který si nezískal takovou diváckou oblibu. HD kvalita 

 

CS Film 

České a slovenské filmy, stejně jako snímky ze zahraniční produkce s přispěním českých a slov 



 

 

Filmbox Premium HD 

Filmbox Premium je mnohem víc než televize. Ideální místo pro filmové fanoušky. Přináší filmy 

hity i unikáty vyznamenané prestižními cenami. S tímto kanálem má divák vždycky náskok pře 

Kanál je k dispozici v tarifu O2 TV L od 1. 7. 2016 

 

Filmbox Extra HD 

Je prvním full HD filmovým programem v regionu střední a východní Evropy. Je určen pro nároč 

vynikající kvalita obrazu a zvuku stejně důležitá jako dobrý film. 

 

Filmbox Plus 

Prémiový filmový kanál, který filmové hity uvádí dřív než běžné televize. 

 

Filmbox Family 

Filmbox Family je opravdu rodinná televize plná filmů pro děti i dospělé. Nabízí animované 

filmy všechny od babičky po vnouče. 

 

Epic Drama HD 

Vysokorozpočtové historické seriály, například adaptace klasických literárních děl, fantasy příbě 

skutečnými historickými událostmi. 



 

 

Film Europe HD 

Film Europe HD přináší výhradně evropskou filmovou produkcí ve vysokém rozlišení, jde napříč 

kinematografie. 

 

JOJ Cinema HD 

Kinohity 24 hodin denně. Filmy nerušené reklamou. Nová stanice pro filmové fanoušky – to je J 

 

Film+ HD 

Film+ HD nepřerušuje filmy reklamou. Přináší na televizní obrazovku kvalitní filmy, seriály a mi 

produkce, a to i v exkluzivních premiérách. 

 

Megamax 

Megamax je tajnou cestou do světa superhrdinů. Postavy, které prožívají ty nejodvážnější sny 

d malé diváky, aby se připojili k jejich vzrušujícím dobrodružstvím. 

 

JimJam 

Nejslavnější a nejoblíbenější dětské pohádky pro nejmenší diváky. 

 



Nick Junior 

Ideální TV program pro rozvíjení, poznávání a učení hrou! 

 

Cartoon Network 

Brána do říše postaviček a slavných animovaných hrdinů. 

 

Ducktv 

Ducktv je kanál věnovaný těm nejmenším divákům od 6 do 36 měsíců. Pořady jsou vybrány 

tak rozvíjet své schopnosti. Vysílání je zcela bez reklam. 

 

LALA TV 

Hudební stanice pro nejmenší. Děti hravou formou poznají svět, abecedu, čísla i barvy. 

 

National Geographic HD 

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

 

Nat Geo Wild HD 

Kvalitní dokumenty vám přiblíží život v džungli jako nikdo jiný. 

 



 

Viasat Explore 

Dokumenty o cestování, přírodě, technických novinkách a sportech. 

 

Viasat History 

Zajímavý pohled na historii, skutečné příběhy legendárních postav. 

 

Discovery HD Showcase 

Vysílá pouze původní Discovery tvorbu, a to ve vysokém rozlišení. 

 

Investigation Discovery 

Investigation Discovery je místem pro skutečné drama, kde záhady, napětí a vášeň rozbuší vaš 

plné záhad a napětí. Intriky, vášeň, pomsta, peníze, vraždy a touha - to je kombinace, která vá 

 

Animal Planet HD 

Díky jedinečnému zvuku i obrazu se dostanete přírodě blíže a celá rodina si užije skutečně doje 

figurují jak ti nejnebezpečnější dravci, tak i naši domácí mazlíčci. 

 

UP Network 

První televizní stanice v Evropě, která se věnuje výhradně letectví a vesmíru. Odhaluje zákulisí 

Těšit se můžete na úspěšné letecké dokumenty, kvízy, zábavné pořady i každodenní aktuální zp 



 

 

Fishing & Hunting 

První televizní kanál o lovu a rybolovu, přírodě a dobrodružství 

 

Spektrum Home 

Nové nápady a informace pro naše domovy a čas, který doma trávíme. 

 

Food Network 

Oslava kvalitního jídla a požitkářství. Food Network není typickou stanicí, kde vám říkají, jak m 

vtipné a zábavné pořady o vaření. 

 

VH1 

Největší hity od 70. let po současnost. 

 

Óčko Expres 

Hudební stanice, která se zaměřuje na progresivní světovou hudební scénu. Přináší to nejlepší 

z a balastu - od indie kytarovek přes inteligentní elektro-pop až po drum 'n' bass a dubstep. 

Hude pražského Expresrádia, které je respektovanou alternativou ke klasickým komerčním 

stanicím. 

 



Mezzo 

Mezzo sleduje zblízka hvězdy hudebního nebe. Každý měsíc se zaměřuje na 3 interprety, nabíd 

exkluzivní záběry, dokumenty a rozhovory. 

 

Retro Music TV 

Česká hudební televize, která hraje hity z období od 60. let do konce minulého století. 

 

Ginx TV 

Televizní kanál zaměřený na elektronické sporty. Živé přenosy z turnajů a aktuální zprávy z her 

 

HBO HD 

HBO HD vysílá ve vysokém rozlišení stejný program jako HBO. Nabízí světově proslulé pořady z 

dokumenty a exkluzivní přenosy z koncertů i jiných výjimečných událostí. 

 

HBO 2 HD 

HBO 2 s programem pro celou rodinu. V denním vysílacím čase nabízí komediální anebo 

animov vysílání patří těžším žánrům, jako jsou thrillery, dramata a horory. 

 

HBO 3 HD 

Komedie nejen z Hollywoodu a vtipné seriály i sitcomy. 



 
 

Cinemax HD 

Kultovní snímky z produkce předních studií a nezávislých distributorů pro opravdové milovníky f 

 

Cinemax 2 HD 

Pokud jste zmeškali svůj oblíbený film na kanálu Cinemax, nezoufejte! S 24hodinovým 

posunem Cinemax 2. 

 

Československo / Festival HD 

Československo HD vysílá filmovou a dokumentární produkci bývalé federace. Denně od 04:00 

stanice Festival HD festivalové filmy. 

 

TV1000 Russkoe Kino 

Ruská filmová stanice. 

 

VOX 

Kanál z rodiny RTL vysílá zajímavé dokumenty a oblíbené americké seriály. 

 

Viasat Nature 



Viasat Nature se už 15 let specializuje na pořady o přírodě. Nabízí ty nejlepší pohledy za hranic 

diváka a ukazuje mu zblízka a stravitelnou formou život zvířatech v divočině a všechno, co s 

tím rodinu. 

 

Discovery Science 

Discovery Science je důkazem, že televize nemusí být jen zábava – a že věda a výzkum zárove 

Populárně vzdělávací program plný zajímavostí o přírodě, vynálezech i dějinách. 

 

History 

Pořady věnované dějinám (konfliktům, zločinům, lidem, technologiím, starověké historii, britské 

 

TNT 

Ruský zábavní kanál. 

 

VH1 Classic 

To nejlepší z hitparád let minulých - hity 50., 60., 70. a 80. let. 

 

MTV Dance 

Hudební mix plný známých tanečních hitů. 



 

 

MTV Rocks 

MTV Rocks nabízí to nejlepší z rocku, heavy metalu a alternativní hudby. 

 

C Music TV 

Naše poslání je velmi jednoduché: přinést vám ty nejlepší klasické, crossover, filmové a chillout 

denně bez jakýchkoli reklam. Když si myslíme, že je to dobré, hrajeme to… 

 

Hustler TV 

Larry Flynt, zakladatel značky Hustler, ji proslavil a byla přijata širokým spektrem zákazníků. Je 

pro dospělé, který je v současnosti na trhu. 

 

Vivid TV Europe 

 

Leo TV 

Je první opravdový český erotický kanál. Každý den vám nabízí ty nejkrásnější dívky z celé Čes 

obrazovce. 



Dorcel TV HD

Program pro dospělé v HD kvalitě. Filmy „s hvězdičkou“, erotické seriály a magazíny. 

 

SuperOne 

SuperOne přináší kvalitní zábavu pro dospělé. Erotický kanál. 

 

EroXXX 

Program s výběrem nejlepších erotických filmů z kategorie hardcore. 

 

Dusk! 

Romantika a lehká erotika - to všechno je Dusk! – smyslný kanál určený především pro dámy. 

 

XMO 

Erotický kanál zaměřený na vysílání filmů a pořadů s gay tématikou. 

 

RTL 

Nejsledovanější německá televizní stanice. 

 

RTL II 



Druhý kanál nejsledovanější německé televizní stanice. 

 

TVP Polonia 

TVP Polonia je zaměřená na polsky mluvící publikum, které se nachází mimo Polsko. 

 

TVE 

Španělská veřejnoprávní televizní stanice. 

 

RAI 1 

První program italské veřejnoprávní televize Rai. 

 

VTV 1 

Vietnamská zpravodajská stanice 

 

VTV 3 

Vysílá vietnamské zábavní pořady a sport. 

 



Netviet VT10

Vietnamská televize vysílá v původním znění.
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