Regionální televize – možnosti příjmu
Plzeňská 1 - http://plzenska1.cz
Pozemní vysílání DVB-T
Televizi PLZEŇSKÁ 1 si můžete naladit na svých set-top boxech v Plzni a okolí na 37. kanálu jako
jeden z programů Regionálního multiplexu 1 společně s dalšími třemi televizními stanicemi ÓČKO EXPRES, TV NOE a TV8. Vysílač Regionálního multiplexu 1 je umístěn v lokalitě PlzeňKošutka v Toužimské ulici, nedaleko od nákupního centra Globus.
Satelitní vysílání DVB-S a kabelová televize DVB-C
Diváci, kteří přijímají televizi přes satelit nebo kabelovou televizi, mohou sledovat vysílání televize
PLZEŇSKÁ 1 na REGIONÁLNÍ TELEVIZI CZ, která vysílá v obou těchto platformách.
Připravuje se též zařazení regionální verze TV RELAX do programové nabídky kabelové televize
UPC v západních Čechách. (Nevysíláme samostatně na satelitu ani v kabelových sítích, ale náš blok
můžete sledovat ve vysílání Regionální televize CZ a TV Relax které tam vysílají).
Internet
Archiv pořadů televize PLZEŇSKÁ 1 najdete na našich stránkách www.plzenska1.cz nebo na
www.youtube.com.
Televize Plzeňská 1 vysílá 24 hodin denně v hodinové smyčce, premiéra nové smyčky je vždy
v 17.00. Reportáže sou řazeny do zpravodajského bloku který začíná vždy v celou hodinu.

Relax (TV Pohoda) - http://tvpohoda.cz
Pozemní vysílání DVB-T
V současné chvíli vysílá naše televize v DVB-T. Jedná se o pozemní digitální vysílání. My vysíláme
v dobudovávané síti číslo 4, znáte ji pod názvem Multiplex 4. Provozovatelem sítě je společnost
Digital Broadcasting s.r.o. Více o pokrytí a provozu, etapách dokrývání atd., najdete na stránkách
www.multiplex4.cz. V případě dotazů můžete kontaktovat společnost Digital Broadcasting
prostřednictvím mailu helpdesk@multiplex4.cz.
Kabelová televize DVB-C
Program TV RELAX můžete přijímat také přes kabelové vysílání. Jsme zařazeni do nabídky UPC.
Více na www.upc.cz.
Satelitní vysílání DVB-S
Naše televize využila volnou programovou pozici po zaniklém televizním kanálu Pětka. Takže nás
naladíte i na satelitu prostřednictvím největší české satelitní služby Skylink. Vysílání není nijak
kódováno, přijmou ho tedy všichni zájemci s parabolou natočenou na pozici Skylinku, aniž by
museli být zákazníky této služby. Technické parametry TV RELAX na satelitu: satelit Astra 3B
(23,5°E).
Zpravodajský souhrn z Plzeňského a Karlovarského kraje se vysílá 5x denně v časech
18.05 (premiéra), 22.30, 6.00, 8.00 a 11.45.

Regionální televize CZ - http://regionalnitelevize.cz
Program je zařazen v regionálních multiplexech DVB-T
Plzeň, Košutka, 37. kanál, Regionální Multiplex 1

Vysíláme na satelitu Astra 3B
Program regionalnitelevize.cz naladíte na samostatném nekódovaném kanále na satelitu Astra 3B.
Parametry příjmu:
ASTRA 3B
23,5° východně
NORMA
DVB-S
FREKVENCE
12168 MHz
POLARIZACE
VERTIKÁLNÍ
SYMBOL RATE
27500
FEC
3/4
FTA
free to air - není kódováno
Pokrytí: celá EVROPA
Program je zařazen v sítích IPTV a kabelových operátorů
UPC, Netbox, Rio Media, T-Mobile TV a další
Na Regionální televizi můžete naše vysílání vidět 6x denně v časech 20.00 (premiéra), 0.00, 4.00,
8.00, 12.00 a 16.00.

Informace o satelitním příjmu z www.parabola.cz:
logo program žánr jazyk satelit kmit./pol. SR FEC SID VPID APID NID TID poskytovatel
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