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DIGI TV pokračuje ve vysílání španělské fotbalové LaLigy 
 

 
Ten úplně nejlepší evropský fotbal nabídne v příští sezoně svým zákazníkům český televizní operátor DIGI 

TV. Španělská LaLiga, ke které DIGI TV znovu získala vysílací práva, zůstane v její nabídce nejméně další 

3 roky. Nově se na obrazovkách specializovaných kanálů DIGI Sport objeví italská Série A s hvězdným 

Cristianem Ronaldem v Juventusu Turín. K tomu má DIGI TV nadále práva na německou Bundesligu, 

anglickou Premier League i druhou nejvyšší soutěž Sky Bet Championship. Nově získala též práva na 

Anglický pohár FA Cup. Každý víkend tak budou moci sledovat fotbaloví příznivci na kanálech DIGI Sport 

desítky hodin přímých přenosů, magazínů i zápasových studií se zajímavými hosty. Aby se porce zápasů 

dala zvládnout, přibyde od pátku 10. srpna ve vysílání DIGI TV další, v pořadí již čtvrtý kanál DIGI Sport. 

 

Jednání o LaLize byla úspěšně dokončena jen několik dní před začátkem sezony. Konečně tedy může zaznít 

skvělá zpráva pro všechny, kteří se této novinky nemohli dočkat. „Můžeme s radostí oznámit, že se nám 

podařilo prodloužit práva na španělskou LaLigu a naši zákazníci se tak mohou těšit na další El Clásika a 

atraktivní zápasy nejvyšší španělské soutěže i v následujících třech sezonách,“ prozradil Vladimír Rusnák, 

výkonný ředitel DIGI CZ. Až do roku 2021 tak můžou fotbaloví fanoušci na DIGI TV sledovat legendární souboje 

Barcelony s Realem Madrid a být svědky jejich boje o mistrovský titul. Anebo se v příštích letech do bojů o titul 

zapojí i další velké kluby jako Atlético Madrid, Valencie či někdo další? 

 

Světový fotbal na DIGI TV každý týden 

 

Spolu s LaLigou nebudou ve vysílání DIGI TV chybět ani zápasy německé Bundesligy, v níž má Česká republika 

bohaté hráčské zastoupení. Ovládne dění v Německu znovu mnichovský Bayern, nebo mu tentokrát jeho soupeři 

Schalke 04, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt či Bayer Leverkusen výrazně zkomplikují cestu za další 

trofejí? „Už v uplynulé sezóně jsme na obrazovkách DIGI Sport nabídli přenosy z německé Bundesligy a 

pokračovat v nich budeme i v následujících třech sezónách,“ upřesnil Vladimír Rusnák. 

 

Výkladní skříní světového fotbalu je nepochybně anglická Premier League s těmi nejlepšími hráči světa. Dokáže 

někdo přemoci dominantní Manchester City? Adeptů je více než dost – Manchester United, Chelsea, Liverpool, 

Arsenal a Tottenham budou mít určitě ty nejvyšší ambice a nelze zapomenout na to, že překvapit může i někdo 

další. „Každý šestý hráč na nedávno ukončeném mistrovství světa v Rusku byl nějakým způsobem spjat 

s anglickou Premier League, což jasně dokazuje, že právě tato soutěž je tou nejkvalitnější na světě,“ přidal 

zajímavou statistiku Vladimír Rusnák, výkonný ředitel společnosti DIGI CZ. 
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Přibyde další DIGI Sport 

 

DIGI TV vysílá sportovní obsah, na nějž vlastní práva, na specializovaných programech DIGI Sport, konkrétně 

DIGI Sport 1 HD, DIGI Sport 2 HD a DIGI Sport 3 HD. Poté, co se podařilo obnovit práva ke španělské LaLize, 

získat italskou Sérii A i anglický FA Cup, nebyla by kapacita tří sportovních kanálů pro odvysílání kompletního 

sportovního obsahu dostačující. Od nové sezony tedy sportovním fanouškům na DIGI TV přibyde čtvrtý sportovní 

kanál s označením DIGI Sport. Spolu s jeho spuštěním, k němuž dojde v pátek 10. srpna, se upraví vysílací 

schéma stanic DIGI Sport. Zbystřit by měli především ti diváci, kteří se těší na páteční start Premier League. 

Právě tato soutěž se přesouvá na zbrusu nový kanál DIGI Sport 4 HD. 

 

Nové rozložení přenosů na stanicích DIGI Sport 

DIGI Sport 1 HD FA Cup, Série A, Bundesliga, LaLiga, 2. Bundesliga, Skotská Premiership, Fed Cup tenis, 

Davis Cup tenis, International GT Open + Euroformula Open, Kickbox Enfusion Live, FIM 

Speedway 

DIGI Sport 2 HD FA Cup, Série A, Bundesliga, LaLiga, 2. Bundesliga, Skotská Premiership, Fed Cup tenis, 

Davis Cup tenis, International GT Open + Euroformula Open, Kickbox Enfusion Live, FIM 

Speedway 

DIGI Sport 3 HD ATP tenis, Sky Bet, Série A, Bundesliga, LaLiga, FA Cup, 2. Bundesliga, Kickbox Enfusion 

Live, FIM Speedway 

DIGI Sport 4 HD Premier League, Sky Bet Championship 

Pozn.: Obsah, který vysílají DIGI Sport 1 HD a DIGI Sport 2 HD, nově DIGI CZ sdílí se zákazníky T-Mobile TV. 

 

Z uvedené tabulky mimo jiné vyplývá, že přestože je DIGI TV zákazníky vnímána jako fotbalová a nově získané 

soutěže to jasně dokazují, v jejím vysílání najdou sportovní příznivci také další sporty. Především tenisoví fanoušci 

oceňují vysílání série ATP World Tour, kdy DIGI TV v přímých přenosech vysílá všechny prestižní turnaje série 

Masters včetně závěrečného Turnaje mistrů a řadu dalších podniků. Milovníci bojových sportů mohou na DIGI TV 

sledovat kickboxový seriál Enfusion Live, pro fanoušky motorsportu nabízí DIGI TV například atraktivní seriál 

mistrovství světa Speedway Grand Prix, závody speciálů na ploché dráze, nebo automobilové seriály série 

Euroformula Open a International GT Open. 

 

Zároveň DIGI TV, která vysílá jak přes satelit, tak přes internet, nabízí atraktivní a vyváženou programovou 

nabídku pro celou rodinu. Již ZÁKLADNÍ balíček zahrnuje více než 70 televizních kanálů, k němu je možno 

přiobjednat několik doplňkových, případně zvolit kompletní programovou nabídku v podobě balíčku MAXI. Na 

DIGI TV lze sledovat atraktivní filmy, seriály, dokumenty, pohádky, ale i erotické pořady. Až sedmnáct sportovních 

kanálů z nabídky DIGI TV si je možno objednat také samostatně v podobě balíčku SPORT PLUS. 
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O DIGI CZ 

Televizní a mobilní operátor DIGI CZ nabízí divákům v ČR služby satelitní televize a televize přes internet pod 

obchodní značkou DIGI TV. V jejich programové nabídce jsou kromě řady filmových, seriálových, zábavných i 

dokumentárních kanálů také exkluzivní sportovní obsah na oblíbených kanálech DIGI Sport 1 HD, 2 HD a 3 HD. 

Ty obsahují například fotbalovou anglickou Premier League, německou Bundesligu, italskou Sérii A, španělskou 

LaLigu nebo tenisové turnaje ATP. Služba DIGI2GO je podle nezávislého hodnocení Cnews.cz nejlepší televizí 

přes internet na českém trhu. DIGI CZ je také poskytovatelem pevného internetového připojení DIGI internet a 

pod značkou LAMA mobile nabízí mobilní volání a přenos dat. Společnost na českém trhu působí od roku 2006. 

V dubnu 2015 DIGI CZ koupila česká investiční skupina LAMA ENERGY GROUP, která rozvíjí a rozšiřuje nabídku 

jejích služeb. DIGI CZ je čistě českou společností a všechny daně, včetně daně z příjmu, jsou odváděny v ČR. 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Andrej Čírtek, tiskový mluvčí LAMA ENERGY GROUP (cirtek@lamagroup.cz) 
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