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802.tv rozšiřuje svou nabídku o HBO a Cinemax, HBO HD a další kanály ve 
vysokém rozlišení 

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

Frýdek-Místek 26. března 2009 – Rostoucí zájem uživatelů o televizní službu 802.tv podpoří společnost 

MATTES AD od začátku dubna obohacením své nabídky o řadu nových televizních kanálů. 

Atraktivní filmovou zábavu přináší rodina kanálů HBO a Cinemax, jejíž součástí je také kanál HBO HD.  

Další sousto pro domácnosti vybavené televizory s vysokým rozlišením představují velmi populární 

Discovery HD, dále Fashion TV HD zaměřený na módu, Luxe TV HD přinášející záběry ze světa horních 

deseti tisíc a relaxační Melody Zen HD. 

„Kdo si dnes kupuje televizi bez nálepky FULL HD nebo alespoň HDTV Ready? “ ptá se Jiří Banáš, 

obchodní ředitel společnosti MATTES AD. „Pokud je běžné prodávat televizní obrazovky s vysokým 

rozlišením, našim cílem je, aby se i vysílání ve vysokém rozlišení stalo zcela běžným standardem. Naše 

technologie to umožňují, proto průběžně rozšiřujeme naši nabídku HD kanálů. Dubnové rozšíření 

nabídky určitě nebude poslední. Snad nám brzy i Česká televize umožní poskytnout našim uživatelům 

alespoň některé pořady v HD kvalitě.“ 

802.tv zahájila HD vysílání v ČR v srpnu roku 2007 spuštěním prvního kanálu Nonstop Kino HD (dnes již 

vysílá pod názvem FilmBox HD). V říjnu 2007 se přidala Nova HD, která začala vysílat v HD některé své 

původní pořady. V průběhu roku 2008 pak nabídku ve vysokém rozlišení obohatil Eurosport HD, The 

History Channel HD, VOOM HD a Bebe TV HD. TV Barrandov mají uživatelé služeb 802.tv k dispozici ve 

vysokém rozlišení od jejího spuštění letos v lednu a od února sledují v HD také sportovní přenosy na 

kanálu Nova Sport. A prvního dubna tedy doplní nabídku HD obsahu HBO HD, Discovery HD, Fashion 

TV HD, Luxe TV HD a Melody Zen HD. S celkový počtem 11 kanálů vysílaných ve vysokém rozlišení 

představuje 802.tv největší nabídku HD kvality u nás. 
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O společnosti MATTES AD 

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

roku 2004 nabízí služby pod obchodní značkou 802.cz. Nyní je významným dodavatelem IT služeb pro 

více než 60 tisíc nejen internetových klientů. Se svou telefonní službou 802.VOX hraje společnost 

MATTES AD dominantní roli na českém VoIP trhu a nejnovější trendy v digitálním televizním vysílání 

představuje služba 802.tv. 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 


