
5/2023

V úterý 2. 5. 2023 byly do programové nabídky internetové televize 
Skylink Live TV přidány stanice HBO, HBO2 a HBO3. Zákazníci, kteří mají 
předplaceny balíčky HBO Standard nebo HBO MaxPack, tak získávají možnost 
sledovat i tyto programy nejen na satelitu, ale i ve Skylink Live TV. Zákazníci, 
kteří chtějí tyto programy sledovat pouze v internetové televizi, si mohou 
předplatit balíček Kombi+ HBO nebo balíček HBO, který je možné dokoupit 
pouze k některému ze základních balíčků. Diváci tak získají možnost sledovat 
jakýkoliv film nebo seriál živě, ze 7denního archivu nebo si pustit právě běžící 
pořad od začátku. Součástí obou balíčků je i přístup ke službě HBO Max.

Skylink Live TV

Satelitní balíček – 
HBO Standard, HBO 
MaxPack, Komplet

Skylink Live TV –  
Kombi+ HBO, HBO

5/2023

Od úterý 2. 5. do úterý 30. 5. jsou pro všechny zákazníky Skylinku volně 
dostupné 2 programy. 

Stanice CANAL+ Action, představí první horkou seriálovou novinku – moderní 
western s hvězdným obsazením Django, již odvysílá v české premiéře. 
National Geographic se v pětidílné sérii UFO: Zkoumání fenoménu bude celý 
květen zabývat možnou existencí záhadných objektů, které byly spatřeny na 
obloze. S populárním vědeckým kanálem diváci poodhalí roušku tajemství 
a budoucnosti v pořadu Kosmos: Možné světy.

Obě stanice jsou dostupné v internetové televizi Skylink Live TV, kterou 
můžete sledovat v mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Technické parametry pro naladění programu najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni nebo 
přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček Digital
a výše

4/2023

V úterý 4. 4. byl spuštěn nový programu TV Spark. Dokumentárně-diskusní kanál, 
se zaměřením na atraktivní dokumentární filmy z divácky nejzajímavějších 
oblastí, a diskuse. Zákazníci, kteří pro příjem používají satelitní přijímač 
vybavený funkcí automatického ladění programů (tzv. FastScan), se laděním 
zabývat nemusí. Ostatní si mohou stanici naladit dle parametrů níže. 

Astra 23,5°E; 12 012 MHz; Vertikální  ; 2/3; 29 900; DVB-2/8PSK; Pilot OFF ; Pozice ve FastScan: 77

Balíček Mini 
a výše

4/2023

Od úterý 4. 4. do úterý 2. 5. jsou pro všechny zákazníky Skylinku volně 
dostupné 4 programy. 

Po celý duben nebude díky volnému vysílání nového programu CANAL+ Action
nouze o akční hrdiny a chvíle napětí. Se stanicí Sport2 HD si fanoušci fotbalu 
i hokeje užijí sledování čtvrtfinále Evropské konferenční ligy UEFA nebo finále 
švýcarské National League. Viasat Nature v dubnu oslaví Den Země. Připravena 
je velkolepá řada pořadů, ve kterých budou všichni žasnout nad naší krásnou 
přírodou. Hudební stanice Mezzo slaví 25 let a zákazníci Skylinku spolu 
s ní. Oslavit velmi bohatou historii a například 28. dubna v přímém přenosu 
z Rudolfina Česká filharmonie pod vedením Jakuba Hrůši.

Technické parametry pro naladění programu najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni nebo 
přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček Digital
a výše

PROGRAMOVÉ 
NOVINKY



3/2023

Nový akční program CANAL+ Action na satelitu, tak i v internetové televizi 
Skylink Live TV. Dostupný bude již od balíčku Multi.

Nový program CANAL+ Action nabídne vybrané tituly, například akční komedii 
Všechno, všude, najednou, která je hned v 11 kategoriích nominována na Oscara, 
exkluzivně v české a slovenské premiéře. Kromě premiérových titulů uvede 
CANAL+ Action také oblíbené akční evergreeny s hvězdnými herci. V březnu 
to budou třeba blockbustery Postradatelní 2: Zpět do války nebo Plán útěku
se Sylvesterem Stallonem, Arnoldem Schwarzeneggerem a dalšími legendami. 
Během prvního měsíce vysílání bude k vidění také oscarový REVENANT 
Zmrtvýchvstání nebo diváky výborně hodnocený kanadský seriál Plán B.

CANAL+ Action bude po celý březen dostupný všem zákazníkům Skylinku, 
nezávisle na předplaceném programovém balíčku. Diváci se mohou pohodlně 
usadit, začínáme!

Program CANAL+ Action můžete sledovat se službou Skylink Live TV také na 
mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Technické parametry pro naladění programů najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni nebo 
přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček Multi 
a výše

3/2023

Rádi bychom vás informovali, že od 1. 3. se nabídka internetové televize Skylink 
Live TV rozroste o dalších 7 programů. Jde o filmové a dokumentární stanice 
SPI International. Programovou skladbu rozšíří FilmBox Stars, FilmBox Extra, 
DocuBox, FilmBox Premium a FilmBox Family. Kromě programů od SPI 
International se Skylink Live TV rozšíří o zpravodajskou stanici Newsmax HD
a dokumentární stanici Earthx TV.

Technické parametry pro naladění programů najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni nebo 
přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček Digital 
a výše

3/2023

Spektrum Home přechází do balíčku Digital. Všichni zákazníci tak mohou 
sledovat tento lifestylový program, který se přesouvá z původního balíčku 
Kombi. Nabídne užitečné tipy a triky pro všechny zahrádkáře a domácí kutily, ale 
svými pořady potěší i všechny cestovatele a nadšence do architektury.

Astra 23,5°E; 11 954 MHz; Horizontální; 2/3; 29 900; DVB-2/8PSK; Pilot OFF; Pozice ve FastScan: 90

Balíček Digital 
a výše

2/2023

Rádi bychom vás informovali o zařazení nového programu STORY4 HD do naší 
nabídky. Tento program je vysílán ve vysokém rozlišení a v českém jazyce, 
zaměřuje se především na rodinný obsah a pořady pro ženy. Diváci si mohou 
vychutnat seriály, reality show a lehké krimisérie. 

Astra 23,5°E; 12 109 MHz; Horizontální; 2/3; 29 900; DVB-2/8PSK; Pilot OFF; Pozice ve FastScan: 48

Balíček Digital 
a výše

2/2023

Od středy 1. 2. do středy 1. 3. jsou pro všechny zákazníky Skylinku volně 
dostupné dva programy.

National Geographic Wild se jako minulý rok bude každou únorovou neděli 
věnovat nejdivočejším kočkovitým šelmám – tvorům s velkolepou silou, 
divokostí a krásou, kterým hrozí vyhynutí. Na diváky čekají působivé a silné 
příběhy se lvy, tygry, gepardy a leopardy ze všech koutů světa. Zatnout drápky 
s National Geographic Wild je opravdu jednoduché. Sportovní program Golf 
Channel nabídne exkluzivní přenosy z nejprestižnějších golfových sérií na světě 
a nebudou chybět ani týmové soutěže nebo zpravodajství z golfového světa.

Program National Geographic Wild mužete sledovat se službou Skylink Live 
TV také na mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Technické parametry pro naladění programů najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni nebo 
přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček Digital 
a výše



1/2023

Od pondělí 9. 1. do středy 1. 2. je pro všechny zákazníky Skylinku dostupný 
program FilmBox Premium HD.

FilmBox Premium HD přinese to nejlepší z filmové tvorby. Nebudou chybět 
kritikou oceněné snímky, hollywoodští herci ani ta nejkvalitnější evropská 
produkce. Nabídne pravý požitek pro milovníky premiér všech žánrů, od 
romantiky až po krimi.

V internetové televizi Skylink Live TV je k dispozici videotéka FilmBox OD,
kterou mají všichni zákazníci v ceně svého balíčku.

Technické parametry pro naladění programů najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni nebo 
přímo v aplikaci Skylink Live TV. 

Balíček Digital 
a výše

12/2022

Od středy 30. 11. do úterý 3. 1. 2023 bude pro všechny zákazníky Skylinku 
dostupných 5 programů.

AMC nabídne divákům vyvrcholení závěrečné řady oblíbeného seriálu Better 
Call Saul, ale připraven je i předvánoční maraton trilogie Hunger Games. Pro 
malé rošťáky jsou nachystány animované pohádky jako Barbie: Ve hvězdách
nebo nový seriál z dílny Dreamworks Madagascar: A Little Wild a to vše na 
Minimaxu. Na stanici AXN Black čeká diváky od 6. prosince hororová série 
Do temnoty a na AXN White zase od 24. 12. maraton řeckého dramatického 
seriálu Brousko. Pátým programem volného vysílání je lifestylový program 
CANAL+ Domo. Ten nabídne nejužitečnější tipy a triky pro všechny opraváře, 
domácí kutily i kuchaře, a to od začátečníků až po profíky.

Stanice AMC, Minimax a CANAL+ Domo jsou dostupné v internetové televizi 
Skylink Live TV, kterou můžete sledovat v mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Technické parametry pro naladění programů najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni nebo 
přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček Digital 
a výše

11/2022

Od úterý 1. 11. do úterý 6. 12. budou pro všechny zákazníky Skylinku dostupné 
3 kanály.

Dokumentární Viasat Nature s novým pořadem Fukušima: Příroda 
v nebezpečné oblasti zavede diváky do Japonska a mnoho dalších jistě potěší 
novou řadou seriálu Veterinář z Yorkshiru. Spektrum pokračuje s vysíláním 
magického seriálu Abrakadabra – v čem je kouzlo kouzel a navíc představí sérii 
Luštitelé konspiračních teorií. Stálicí volného vysílání je lifestylový program 
CANAL+ Domo. Ten nabídne nejužitečnější tipy a triky pro všechny zahrádkáře, 
opraváře i domácí kutily, a to od začátečníků až po profíky.

Všechny tři stanice jsou dostupné v internetové televizi Skylink Live TV, kterou 
můžete sledovat v mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Technické parametry pro naladění programů najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni 
nebo přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček Digital 
a výše

10/2022

Rádi bychom Vás informovali o přechodu Prima Krimi na HD vysílání. Prima 
Krimi je od 4. 10. dostupná nově v HD kvalitě na nových parametrech.

Program Prima Krimi HD mužete sledovat se službou Skylink Live TV také 
na mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Astra 23,5°E; 11 934 MHz; Vertikální; 3/4; 27 500; DVB-2/8PSK; Pozice ve FastScan: 20

Balíček Digital 
a výše



10/2022

Od úterý 4. 10. do úterý 1. 11. budou pro všechny zákazníky Skylinku dostupné 
2 kanály.

Kulinářský program TV Paprika v říjnu odvysílá nový lokální seriál s názvem 
Celý svet na panvici se slovenským šéfkuchařem Gabem Kocákem, jehož 
heslem je „K dobrému jídlu nepotřebuješ stříbrnou vidličku“. Stálicí volného 
vysílání je lifestylový program CANAL+ Domo. Ten nabídne nejužitečnější tipy 
a triky pro všechny zahrádkáře, opraváře i domácí kutily, a to od začátečníků 
až po profíky.

Vybrané pořady z obou programů volného vysílání jsou dostupné v internetové 
televizi Skylink Live TV, kterou můžete sledovat v mobilu, tabletu, PC nebo 
chytré TV.

Technické parametry pro naladění programů najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni 
nebo přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček Digital 
a výše

9/2022

Sportovní programy Sport1 HD a Sport2 HD potěší fanoušky rychlých vozů, 
jelikož pokračují s vysíláním napínavých závodů formule 1, nabídnou ale i živé 
přenosy dalších fotbalových lig nebo hokejové zápasy. Kvalitní dokumenty 
nabídne další stanice volného vysílání, a to Viasat History. Představí 
například sedmou řadu cyklu Zakázaná historie nebo dva díly série Ztracená 
města Bible. Pokračuje vysílání lifestylového programu CANAL+ Domo, 
určeného pro domácí kutily, kuchaře i zahradníky, díky kterému tipy a triky 
na vylepšení domova neberou konce.

Všechny programy programy volného vysílání můžete sledovat se službou 
Skylink Live TV také na mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Technické parametry pro naladění programu najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni 
nebo přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček Digital 
a výše

8/2022

Premier League od srpna na novém programu CANAL+ Sport

Sportovní stanice CANAL+ Sport nabídne prvotřídní fotbal a vše, co 
k němu patří. Uvidíte v akci ty největší hvězdy anglické Premier League, 
všech 380 zápasů ligy živě s českým a slovenským komentářem a k tomu 
9 specializovaných pořadů o fotbale. Zápasové studio Match Time nabité 
exkluzivními rozhovory s hráči a živými vstupy přímo z anglických stadionů 
či Premier Club s analýzami zápasů a ostrou debatou předních expertů. 
Dopřejte si unikátní sportovní zážitky s CANAL+ Sport i několikrát denně! 

Program CANAL+ Sport můžete sledovat se službou Skylink Live TV také 
na mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Technické parametry pro naladění programu najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni 
nebo přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček 
CANAL+ Sport, 
Kombi+ a výše

7/2022
8/2022

Pokračuje vysílání lifestylového programu CANAL+ Domo, určeného pro 
domácí kutily, kuchaře i zahradníky, díky kterému tipy a triky na vylepšení 
domova neberou konce. 

Program CANAL+ Domo můžete sledovat se službou Skylink Live TV také na 
mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Technické parametry pro naladění programů najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni 
nebo přímo v aplikaci Skylink Live TV. 

Balíček Digital 
a výše



6/2022

Od úterý 31. 5. do úterý 5. 7.  se mohou všichni zákazníci Skylinku těšit na volné 
vysílání čtyř programů.

Pro všechny dětské diváky uvede Minimax nový seriál Barbie – Na to jsou 
potřeba dva a samozřejmě pokračuje s vysíláním druhé série animovaného 
seriálu Mimišéf: Zpátky ve hře. Česko-slovenská filmová stanice JOJ Cinema HD
jistě potěší všechny filmové fanoušky. Stingray iConcerts HD přináší 
koncertní vystoupení interpretů různých hudebních žánrů. Je to první a zatím 
jediný program, který se specializuje výhradně na živá koncertní vystoupení. 
Pokračuje také vysílání lifestylového programu CANAL+ Domo, určeného pro 
domácí kutily, kuchaře i zahradníky.

Všechny programy volného vysílání – JOJ Cinema HD, Minimax, 
Stingray iConcerts HD i CANAL+ Domo můžete sledovat se službou 
Skylink Live TV také na mobilu, tabletu, PC nebo chytré TV.

Technické parametry pro naladění programů najdete na www.skylink.cz/parametry-ladeni 
nebo přímo v aplikaci Skylink Live TV.

Balíček Digital 
a výše


