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DIGI TV vylepšuje fotbalovou nabídku. Bude vysílat italskou Sérii A 
 

 
Čeští fotbaloví fanoušci se mohou těšit na přímé přenosy nejvyšší italské fotbalové ligy. Práva na Sérii A 

pro příští tři sezony získala DIGI TV. Italská liga ve vysílání DIGI TV doplní německou Bundesligu, Premier 

League a druhou nejvyšší anglickou soutěž Sky Bet Championship. Každý víkend tak budou moci 

sledovat fotbaloví příznivci na kanálech DIGI Sport desítky hodin přímých přenosů, magazínů i 

zápasových studií se zajímavými hosty. Další významnou novinku přitom DIGI TV oznámí již příští týden. 

 

„DIGI TV je fotbalovou televizí a naše interní průzkumy ukazují, že naši zákazníci mají o fotbalový obsah zájem. 

Jsem proto rád, že mohu oznámit, že k Bundeslize, kterou jsme získali letos na jaře a budeme ji vysílat až do 

roku 2021, přibyla na stejnou dobu rovněž atraktivní italská Série A. V Itálii působí řada českých fotbalistů, 

například Patrik Schick, Jakub Jankto, Ladislav Krejčí či Antonín Barák. Díky DIGI TV tak budou moci fanoušci 

v Česku každý víkend sledovat, jak se daří jim i dalším hvězdám Série A,“ říká Vladimír Rusnák, výkonný ředitel 

společnosti DIGI CZ. 

 

Italské Sérii A vládne Juventus Turín, který na jaře oslavil zisk již sedmého Scudetta v řadě a s celkem 33. titulem 

potvrdil pověst nejúspěšnějšího celku italské ligy. Na pozici viceprezidenta klubu působí Pavel Nedvěd, někdejší 

hvězda klubu a jeden z nejslavnějších českých fotbalistů. V podobnou hvězdu může vyrůst talentovaný útočník 

Patrik Schick, za jehož přestup před rokem zaplatil AS Řím miliardu korun. Právě AS Řím by měl patřit spolu s 

Neapolí, Interem Milán a AC Milán či Laziem Řím mezi nejvážnější vyzyvatele Juventusu Turín. 

 

Získání práv na Sérii A potvrzuje, že DIGI TV i v příští sezoně nabídne divákům na svých kanálech DIGI Sport 1 

HD, DIGI Sport 2 HD a DIGI Sport 3 HD ten nejlepší evropský klubový fotbal. Zároveň nepůjde o poslední 

fotbalový úlovek. Již příští středu, tedy 11. července ve 13 hodin, oznámí DIGI TV sportovním fanouškům další 

velkou novinku ve vysílání. 

 

V programu DIGI TV je ale místo i pro 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 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 
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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. 

 

 

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 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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