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802.cz přináší 8 kanálů z Pekingu a olympiádu v HD 

Tisková zpráva společnosti MATTES AD, spol. s r.o. 

Praha 11. srpna 2008 – Můžeme sice zpochybňovat svobodu projevu v Číně, která pořádá letošní 

olympijské hry, pro diváky 802.tv je letošní olympiáda tou nejsvobodnější v historii. Společnost 

MATTES AD totiž do nabídky svého digitálního televizního vysílání zařadila 8 nových kanálů pro přímé 

přenosy z různých olympijských sportovišť. 

Například ve době, kdy bude Česká televize vysílat na programu ČT2 cyklistiku a na programu ČT4 

badminton, na dalších speciálních kanálech poběží přenosy fotbalu, basketbalu, veslování, plážového 

volejbalu a gymnastiky. Každý divák se může rozhodnout pro „tu svou“ sportovní disciplínu. 

Tento unikátní televizní projekt dokazuje jednu z hlavních předností technologie IPTV. Umožní bez 

problémů zařadit do nabídky nové přenosové kanály, byť na dobu pouhých několika dní. Je to jeden 

z dalších kroků od pasivní televizní zábavy ke skutečně interaktivní službě, kam vývoj v televizním 

průmyslu neodvratně směřuje. 

Kromě možnosti volby ale nabízí služba 802.tv svým divákům také rozdíl v kvalitě sledování. HD jednoho 

z nejznámějších sportovních kanálů Eurosport přináší majitelům plazmových a LCD televizorů s FULL 

HD rozlišením opravdu luxusní zážitek. Po shlédnutí prvního přenosu máte dojem, že vysoké rozlišení 

muselo být vymyšleno právě kvůli sledování sportu. Například filmové trháky jsme zvyklí sledovat ve 

vysoké kvalitě i v kině, ale vidět ve vysokém rozlišení nejlepší sportovní výkony na světě je pro většinu 

Čechů něco úplně nového. 

Technicky orientované fanoušky budou jistě zajímat i konkrétní parametry uvedeného vysílání. Všech 8 

speciálních olympijských kanálů bude vysíláno ve standardu MPEG-2 v širokoúhlém formátu 16:9 

s datovým tokem 15 Mbit/s. Pro srovnání můžeme uvést, že standardní datový tok pozemního digitální 

vysílání je zhruba třetinový. Porovnávat můžeme také s datovým tokem internetových přenosů, které na 

svých stránkách poskytuje Česká televize. Maximální datový tok označovaný jako „televizní kvalita“ 

(nejdražší varianta) má datový tok 1,5 Mbit/s. 

Eurosport HD vysílá olympijské přenosy ve standardu označovaném jako „FULL HD“, tedy rozlišení 

1920x1080i. Zde lze srovnávat například s digitálním standardem PAL, který nabízí rozlišení 720 x 576 

bodů. Doporučujeme ale místo počítání řádků a sloupců vyzkoušet 802.tv. Kde je služba dostupná zjistíte 

nejlépe přímo na stránkách www.802.cz. 
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Věříme, že obrazovou kvalitu doplní čeští reprezentanti také kvalitou sportovní a my uvidíme na našich 

obrazovkách hodně české radosti. 

O společnosti MATTES AD 

Provozovatelem sítě 802.cz je společnost MATTES AD, s. r. o. Firma byla založena v roce 1991 

a v oblasti komerčního poskytování připojení k internetu podniká od roku 1996. Od roku 2004 nabízí 

služby pod obchodní značkou 802.cz a stala se významným dodavatelem IT služeb pro více než 50 tisíc 

klientů. Se svou telefonní službou 802.VOX hraje společnost MATTES AD důležitou roli na českém VoIP 

trhu a nejnovější trendy v digitálním televizním vysílání představuje služba 802.TV.  Po splnění dílčího 

cíle nabídnout na platformě FTTx plnou sadu služeb Triple Play postupně implementuje MATTES AD 

také další služby konvergující k IP vrstvě. Kompletní portfolio služeb lze nalézt na adrese www.802.cz. 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

Ing. Jiří Banáš, MATTES AD, s. r. o., Masarykova 1117, 738 01 Frýdek-Místek 

tel.: +420 558 608 608, e-mail: banas@802.cz 


