
 

  

TV Nova nabízí svým divákům pod červeným tlačítkem další 

novinky 

 

Praha, 25. března 2022 – Skupina Nova přichází s novinkou v prostředí technologie HbbTV, kdy 

se pod červeným tlačítkem v souvislosti s válkou na Ukrajině spustilo vysílání TN Live. Navíc 

zde diváci najdou i Nova Lady, která je v nabídce Skupiny Nova teprve od podzimu 2021. 

 

Technologie HbbTV neboli červené tlačítko představuje výhody propojení televizního vysílání 

a internetu. Divák s chytrou televizí připojenou k internetu má možnost se dostat k dalšímu 

zajímavému obsahu. Jedním kliknutím na dálkovém ovladači si může spustit nejen aplikaci Voyo, TV 

program, archiv stanice Nova, počasí anebo právě živé vysílání TN Live či stanici Nova Lady.  

 

TV Nova vidí HbbTV jako stále se rozvíjející technologii s velkým potenciálem, která přináší 

pohodlnější uživatelské prostředí a široké spektrum dalších služeb. Josef Uher, technický ředitel TV 

Nova, popisuje rozvoj platformy ve Skupině Nova: „Jsem velice rád, že můžeme prostřednictvím 

HbbTV vytvářet synergii mezi světem internetu a klasickým televizním vysíláním. V minulém roce jsme 

v oblasti HbbTV uvedli rovnou tři novinky. První byla SVOD aplikace Voyo. Další novinkou byla push 

notifikace s významnými událostmi – Breaking news lišta, která nemá v České republice obdobu. 

Poslední, ale neméně důležitou novinkou bylo uvedení behaviorálního cílení MAX REACH, které jsme 

vyvinuli s naším technologickým partnerem Českými radiokomunikacemi.“ 

 

Iva Dohnálková, Business Development Manažerka HbbTV, doplňuje: „Pro maximální spokojenost 

a pohodlí našich diváků prostředí červeného tlačítka neustále vylepšujeme. Z tohoto důvodu jsme se 

rozhodli spustit nyní hned dva nové streamy. TN Live, které umožňuje divákům sledovat živý 

zpravodajský kanál, a také kanál Nova Lady pro ty, kteří si stanici nemohou naladit jiným způsobem.“  

 

Obě novinky jsou umístěny v HbbTV menu na stanicích Skupiny Nova. Aplikace TN Live nabízí více 

streamů současně, a to TN Live, TN Live 2, TN Live Svět a momentálně vzhledem k událostem 

i vysílání ukrajinského kanálu 1+1 International.  

 

Nabídka červeného tlačítka byla rozšířena i o dlaždici Nova Lady, která je vytvořena především pro ty 

diváky, kteří si nemohou stanici Nova Lady naladit jiným způsobem. Diváci si tak mohou užít nabitý 

program kanálu Nova Lady, aniž by poznali jakýkoliv rozdíl od klasického šíření signálu například 

prostřednictvím pozemního nebo satelitního vysílání.  

 

HbbTV je jednou z nejrychleji se vyvíjejících technologií. V současnosti vidí červené tlačítko 

na stanicích Skupiny Nova téměř 2,4 milionů diváků a stále zvyšuje svůj zásah.  

 

Data: ATO-Nielsen Admosphere únor 2022, statický obsah. 

 

Více informací o tom, jak naladit Nova Lady, najdete zde. 

 

https://tv.nova.cz/jaknato

