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Tisková zpráva. 
 

Operátor Prague Digital TV rozšiřuje programovou nabídku. 
 

PRAHA, 28. 2. 2014 
 

Společnost Prague Digital TV (PDTV) si dovoluje prostřednictvím této tiskové zprávy 
informovat širokou veřejnost o změně ve své programové nabídce. PDTV uzavřel smlouvu 
s provozovatelem programu Harmonie TV o zařazení programu do své regionální sítě v Praze 
a okolí. 
 

K této programové změně dojde dnem 4. března a diváci v Praze i části středních Čech si 
poté budou moci naladit program Harmonie TV na 46. kanále, šířený z lokalit Strahov, Ládví 
a Zelený pruh. Změny programu se projeví na přijímačích po provedení nového naladění 46. 
kanálu. 
Mapu pokrytí je možné nalézt na adrese http://www.pdtv.cz/technicke-informace.html 
 

„Harmonie TV rozšiřuje dosavadní celoplošnou distribuci prostřednictvím kabelových sítí 
a internetu o terestriální vysílání v regionálním multiplexu 4, pokrývající kompletně Prahu  
a Středočeskou kotlinu, který si již nyní mohou diváci naladit na svých televizorech. Tímto 
krokem Harmonie TV zprostředkuje příjem jejího programu mnoha dalším divákům. 
Současně hodlá prostřednictvím inovované programové skladby ovlivnit i strukturu diváků 
a snížit cílovou skupinu na přibližně 35+. Harmonie TV je přesvědčena, že se jedná o 
vykročení správným směrem a v blízké budoucnosti by ráda terestriální vysílání dále 
rozšiřovala“ říká Jiří Heger, ředitel Harmonie TV. 
 
„Jsem velice rád, že spolehlivost a především „proladěnost“ našeho multiplexu v Praze            
a středních Čechách, vytváří tak vysoký zájem televizních stanic o tento regionální multiplex. 
Jeho kapacita je nyní plně využita. Obsah šířený na kanále 46 dává zcela zřetelnou odpověď 
na otázku efektivity využívání kmitočtového spektra, která je v odborných kruzích 
předmětem diskusí“ dodává Petr Formánek, jednatel společnosti Prague Digital TV. 
 
Po novém naladění přijímačů bude multiplex obsahovat následující programovou skladbu: 

- Metropol TV 
- Noe TV 
- KINOSVĚT 
- Retro Music TV 
- regionalnitelevize.cz 
- FAJNROCK TV 
- TV Regina 
- Harmonie TV 
- Rádio Dechovka 

 

Kontakt: Petr Formánek, formanek@pdtv.cz 
www.pdtv.cz 
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