Tisková zpráva

LOH v Riu odstartovaly, kolik diváků bude sledovat boje o medaile na svých
televizorech ve vysokém rozlišení?
5. srpna, Praha. První polovina roku 2016 byla pro Čechy doslova nabitá atraktivními
sportovními zápasy. Již od 1. května 2013 mají diváci navíc možnost významné sportovní
zápasy sledovat v HD kvalitě prostřednictvím zemské Regionální sítě 7, MPX1a/RS7, která je
rozšířeným multiplexem veřejné služby České televize. Obyvatelé České republiky, tak mají
jedinečnou možnost sledovat olympijské výkony všech sportovců ve vysokém rozlišení HD a
to bez dodatečných poplatků. Pokrytí sítě MPX1a/RS7 umožňuje přijímat HD programy ČT
85 % české populace, a neustále od svého vzniku zvyšuje penetraci. Počet diváků, kteří si jí
naladili neustále roste a blíží se k ostatním zemským celoplošným televizním sítím. Navíc,
s ohledem na svou jedinečnost, kdy umožňuje příjem HD programů v zemském šíření bez
dalších poplatků, má další potenciál růstu.
„V letošním roce, mimo jiné v souvislosti s televizními přenosy v HD kvalitě MS
v hokeji 2016 v Rusku, nebo fotbalovému EURU 2016 jsme zaznamenali velice významný
divácký zájem a poměrně dramatický růst sledovanosti sítě MPX1a/RS7. Zvýšenou pozornost
diváků o vybrané sportovní zápasy, podporuje i to, že za celou dobu provozu této sítě,
nedošlo k žádnému zásadnímu technickému problému. Jsme proto rádi, že výraznými
investicemi do rozvoje a kvality provozu, jsme umožnili uspokojit rostoucí divácký zájem a
podpořit tak i zájmy provozovatelů televizního vysílání.“, říká Radim Pařízek, jednatel
společnosti Progress Digital s.r.o., která je operátorem sítě MPX1a/RS7.
Česká televize, kromě programu ČT Sport HD, šíří v MPX1a/RS7 i další veřejnoprávní
programy ve vysokém rozlišení. Konkrétně ČT 1 HD a ČT 2 HD. Podle zveřejněného výzkumu
ATO, který realizovala společnost Nielsen Admosphere, už čtyři pětiny českých domácností
vlastní plochou televizi. Příjem HD vysílání se tak oproti roku 2012 ztrojnásobil. Čím dál
rozšířenější jsou také televizní programy v HD kvalitě, které v současnosti přijímá téměř
polovina českých domácností. Nejvíce jsou přijímány televizní programy v HD kvalitě, tzv.
High definition, právě prostřednictvím zemského DVB-T vysílání, a to v 17 % případů.
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Seznam všech lokalit vysílačů vysílací sítě MPX1a/RS7 naleznete na na www.mux7.cz
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