Společnost Prague Digital TV zahájila provoz regionálního multiplexu
v Praze a okolí.
Praha dne 15. 10. 2012
Prague Digital TV zahájila ve středu 26. 9. 2012 provoz svého regionálního multiplexu 4
na kanále 46 z lokalit Strahov, Ládví a Zelený pruh. Vysílače svým výkonem pokrývají více
jak 1,5 miliónu obyvatel v Praze a okolí, čímž se tato síť stává nejvýznamnější regionální síti
v ČR.
Jak už vyplývá z charakteru této sítě, jde o regionální síť a proto umístění televize
Metropol jako první televize je logickým krokem. Vedení společnosti věří, že bude v příštích
měsících rozšiřovat programovou nabídku a poskytne tak divákům zajímavé a lákavé
možnosti při sledování televizních pořadů. Stejně tak chce tato regionální síť zaujmout
a přilákat i jiné menší televizní společnosti, které nemohou vstoupit do nákladných
celoplošných sítí. „Chceme rovněž napomoci možnosti rozšíření současného duálního
systému rozhlasového a televizního vysílání (veřejnoprávní a komerční) o terciální sektor tzv.
komunitních médií“, řekl její nový jednatel Petr Formánek. Není vyloučena ani užší
spolupráce s ostatními operátory regionálních sítí.

O společnosti Prague Digital TV.
Společnost nemá dlouhou historii, ale tvoří ji lidé, kteří mají dlouholeté a odborné
znalosti v tomto oboru a určitě mají co přinést nového. Její původní název admin TV byl
proto nahrazen novým, současným názvem. Společnost je spojena s takovými jmény jako je
Leoš Pohl a Petr Formánek a nejvýznamnějšími dodavateli Rohde/Schwarz , E4C Group,
s.r.o.a další.
V pololetí letošního roku byla ukončena digitalizace, která postupně prošla celou
republikou a byla především určena veřejnoprávní televizi a národním komerčním televizím.
Nastal tak čas, dát prostor a příležitost regionálním sítím. S touto myšlenkou přišla společnost
Prague Digital TV a setkala se s pochopením u Českého telekomunikačního úřadu, který
vyhověl žádosti a přidělil této regionální síti kanál 46, na němž v Praze a okolí probíhalo
vysílání v letech 2000-2010. Společnost plánuje na profesionálních základech vybudovat
spolehlivou a obchodně zajímavou digitální síť.
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