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DIGI TV přidává další kanál DIGI Sport 
 

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

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

Cristianem Ronaldem v Juventusu. K tomu má DIGI TV nadále práva na německou Bundesligu a Premier 

League a druhou nejvyšší anglickou soutěž Sky Bet Championship. Nově získala též práva na Anglický 

pohár FA Cup. Nabídku ostrovního fotbalu doplňuje ještě skotská Premiership. 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 ve vysílání DIGI TV 

další, v pořadí již čtvrtý kanál DIGI Sport. 

 

DIGI TV dosud vysílala 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 získat italskou Sérii A i 

anglický FA Cup, nebyla by kapacita tří sportovních kanálů pro odvysílání kompletního sportovního obsahu 

dostačující. Od nové sezony tedy českým sportovním fanouškům na DIGI TV přibyde čtvrtý sportovní kanál 

s označením DIGI Sport 4 HD. „Z novinek to ještě není všechno,“ říká Vladimír Rusnák, výkonný ředitel DIGI 

CZ. “Ani čtvrtý sportovní kanál není tou poslední skvělou zprávou pro naše fotbalové diváky před 

nadcházející sezonou. Sledujte nás, protože brzy zveřejníme další programovou novinku,“ uzavírá Vladimír 

Rusnák. 

 

Přestože je DIGI TV zákazníky vnímána jako fotbalová, v jejím vysílání najdete i 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 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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