Programy dostupné v HDTV
Počet programů vysílaných ve formátu HDTV roste. Nabízí filmy, koncerty nebo velké sportovní akce
jako je Vancouverská olympiáda 2010 nebo v nedávné minulosti Euro 2008 v Rakousku a Švýcarsku.
Největší evropští vysílací společnosti přitom ohlašují uvádění dalších programů.

Televizní programy ve vysokém rozlišení obrazu nabízí na satelitu Astra na
pozici 23,5 stupně východně české satelitní platformy Skylink a CS Link.

Jedná se o první řádné satelitní vysílání ve vysokém rozlišení obrazu v České
republice. Program NOVA HD je HD verzí populárního českého programu
NOVA. Vysílá na satelitu Astra na pozici 23,5 stupně východně.
První program české veřejnoprávní televize dostupný na satelitu Astra na pozici
23,5 stupně východně ve vysokém rozlišení.

Nejpopulárnější česká sportovní stanice NOVA Sport. Uvádí přímé přenosy:
Premier League, NHL, NBA, Czech Golf Open 2009, British Open 2009.

Brava HDTV je první evropský kulturní program v kvalitě HD. Vysílá operní
představení, balet a koncerty z předních světových scén - vše s původním
zvukem (Dolby Surround E).

Eurosport HD je HD verzí nejpopulárnějšího evropského sportovního programu.
Přináší divákům nejatraktivnější sportovní události. Vysílá s českým zvukovým
doprovodem

První filmový kanál HD ve střední Evropě. Nejlepší filmy ve vysokém rozlišení
obrazu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 150 nových filmů ročně. Vysílá v českém
jazyce.

Jedinečná kolekce špičkových dokumentů. Od prehistorie k nedávné historii.
Působivé detaily, neuvěřitelně živé barvy a ostrost obrazu. Během letošního léta
bude plně lokalizován do češtiny.

Nejlepší dokumenty z knihovny Discovery. Díky úžasné síle zvukového a
vizuálního projevu se svět zdá být přístupnější, zajímavější a známější. Vysílá
anglicky.
Českými diváky vůbec nejoblíbenější satelitní pozice 23,5 stupně východně, na
níž vysílají i satelitní platformy CS Link a SkyLink, nabízí volně šířené HD
programy Luxe TV HD a Astra HD promo. Po dobu zimní olympiády 2010také
třetí program Slovenské televize, sportovní kanál Trojka v HD kvalitě. V
budoucnu se nabídka HD programů HD na satelitu Astra rozšíří.

Z pozice ASTRA 19,2E můžete také sledovat nekódované programy v HD
rozlišení s využitím odpovídajícího vybavení.

