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ON-LINE vysílání televize p řes internet + další informace   

Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz  

Použití: Dnes v době bezdrátového 
připojení k internetu je vcelku běžné, 
že si můžete přes internet spustit i 
televizi. Určitě víte, jak toto provést 
přímo na PC nebo notebooku, tento 
manuál popisuje jak doinstalovat 
aplikaci pro spuštění ON-LINE vysílání 
např. do mobilu nebo tabletu 
s opera čním systémem Android . Pro 
iPhone případně jiné systémy je 
situace podobná, jelikož tyto zařízení 
zde na firmě nemáme, nebudu toto 
popisovat. 
 
Stažení programu:  
V mobilu nebo jiném zařízení 
s Androidem klikneme na Android 
Market (Obchod Play)  – do 
vyhledávače (pomocí lupy napíšeme 
např. ct4  a dáme vyhledat . Poté 
aplikaci stáhneme a nainstalujeme. 
Nakonec klikneme na Otevřít. 
 
Je pot řeba dop ředu uvést, že jen pár 
televizních stanic online vysílání po 
internetu p řenáší! Je to z d ůvodu 
toho, že jim licence neumož ňuje 
toto u v ětšiny film ů provád ět. 
Uvádím první 3 vlaštovky, existuje 
jich ur čitě více, ale pro informaci 
toto sta čí. 
 
Uvádím co je potřeba do vyhledávače 
zadat a jaký produkt se následně 
nainstaluje. 
 
Program – zkratka 
Název včetně dodatku  
 
1) ON-LINE vysílání v mobilu nebo 
tabletu s Androidem 
 
ČT4SPORT  ct4 
ČT4 Inmite s.r.o. 
 
ČT24   ct24 
ČT24 Inmite s.r.o. 
 
Óčko   ocko 
ÓČKO TV Mediawork group s.r.o. 

2) Využití standardních www stránek 
jednotlivých televizních stanic – 
většinou nejedná se o ON-LINE 
vysílání, ale pouze o archivy 
televizních po řadů 
 
ČT – online jen ČT4 a ČT24 
www.ceskatelevize.cz 
 
Prima – jen archivy 
www.iprima.cz 
 
Nova – jen archivy 
www.nova.cz 
 
Barrandov – jen archivy 
www.barrandov.tv 
 
TVNOE – ON-LINE vysílání 
www.tvnoe.cz 
 
Óčko – ON-LINE vysílání 
ocko.idnes.cz 
 
Retro music – ON-LINE vysílání 
www.retromusic.cz 
 
STREAM - videoarchiv 
www.stream.cz 
 
YOUTUBE - videoarchiv 
www.youtube.cz 
 
Je samozřejmé, že stanic je mnohem 
více, pokud chcete zjistit další, 
doporučuji dát název stanice do 
vyhledávače a poté si na jejich 
webových stránkách najít další 
informace.  
 
Další informace můžete nalézt na 
těchto odkazech: 
www.spustit.cz 
www.oblibeny.cz/online-tv/ 
www.zkouknito.cz/online-tv 
 


