
 

 
 

   

        CENÍK TELEVIZE SLEDOVÁNÍ TV 
Přesné složení programových balíčků a informace o jednotlivých kanálech naleznete na www.rychlydrat.cz. 

Služby, které je možné aktivovat samostatně (měsíční paušál vč. DPH):  

STARTOVACÍ  

92 kanálů, z toho 63 v HD a 63 rozhlasových stanic. Užijte si naplno základní skupiny televizních kanálů. České, slovenské, polské a 
další zahraniční televize doplněné o sportovní, hudební, filmové a zahraniční kanály včetně českých rádií. Cena 130 Kč měsíčně platí 
při využívání libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 199 Kč. Součástí služby je i možnost 
zpětného přehrávání pořadů až 7 dní zpětně od odvysílání a prostor pro nahrávky 50 hodin (lze rozšířit až na 120 hodin). Služba 
umožňuje sledování obsahu na 1 fixním zařízení (tj. SmartTV, set-top box nebo AppleTV, lze rozšířit až na 4 fixní zařízení) a 2 
mobilních (tj. mobil, tablet nebo počítač, lze rozšířit až na 4 mobilní zařízení). 

130,- 
199,- 

 

RODINNÝ  

132 kanálů, z toho 87 v HD a 63 rozhlasových stanic. Balíček rozšířený o vybrané prémiové kanály. Cena 379 Kč měsíčně platí při 
využívání libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 449 Kč. Součástí služby je i možnost zpětného 
přehrávání pořadů až 7 dní zpětně od odvysílání a prostor pro nahrávky 50 hodin (lze rozšířit až na 120 hodin). Služba umožňuje 
sledování obsahu na 1 fixním zařízení (tj. SmartTV, set-top box nebo AppleTV, lze rozšířit až na 4 fixní zařízení) a 2 mobilních (tj. mobil, 
tablet nebo počítač, lze rozšířit až na 4 mobilní zařízení). 

379,- 
449,- 

 

MAXIMÁLNÍ 

166 kanálů, z toho 112 v HD a 63 rozhlasových stanic. Vychutnejte si maximální nabídku televizních kanálů. Cena 769 Kč měsíčně platí 
při využívání libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 839 Kč. Součástí služby je i možnost 
zpětného přehrávání pořadů až 7 dní zpětně od odvysílání a prostor pro nahrávky 50 hodin (lze rozšířit až na 120 hodin). Služba 
umožňuje sledování obsahu na 1 fixním (tj. SmartTV, set-top box nebo AppleTV, lze rozšířit až na 4 fixní zařízení) a 2 mobilních (tj. 
mobil, tablet nebo počítač, lze rozšířit až na 4 mobilní zařízení). Služba obsahuje i službu HBO GO. 

769,- 
839,- 

 

HBO GO 
HBO GO – videotéka. Lze aktivovat samostatně, bez ostatních služeb SledovaniTV. Cena 149 Kč měsíčně  je cena služby po slevě za 
současné využívání libovolné služby připojení k internetu od společnosti Rychlý drát, jinak je cena 159 Kč. 

149,- 
159, 

 
 
 

Doplňkové balíčky televizních programů (programy navíc k balíčku STARTOVACÍ, RODINNÝ a MAXIMÁLNÍ, měsíční paušál vč. DPH): 

HBO 3 kanály HBO. Získejte prémiové kanály, nejnovější filmy, velkolepé seriály a originální produkci HBO. Bez reklam, 24 hodin denně. 199,- 

HBO + HBO GO 3 kanály HBO + videotéka HBO GO. 229,- 

HBO MAXPACK 6 kanálů skupiny HBO a Cinemax + videotéka HBO GO. 279,- 

FILMOVÝ 6 filmových kanálů. Balíček pro milovníky filmů různých žánrů. 129,- 

SPORT 12 sportovních kanálů. Programová nabídka, která Vás už nikdy nenechá na holičkách při hledání sportovní zábavy.  189,- 

DĚTSKÝ 10 dětských kanálů. Balíček plný animovaných i hraných seriálů a pohádek pro děti, který zabaví i toho nejneposednějšího uličníka. 70,- 

DOKU 
10 dokumentárních kanálů. Sledujte nové pohledy na události světových dějin, portréty významných osobností, reportáže 
z nedostupných míst a exotických zemí, ty nejlepší záběry ze světa divokých i domácích zvířat. 

99,- 

FILMBOX 
13 kanálů skupiny Filmbox. Vychutnejte si rodinu filmových kanálů zahrnující velkofilmy, filmy pro náročného diváka, zábavu pro 
celou rodinu i pro dospělé, bojová umění i dokumenty, hudbu i módu. 

 139,- 

MÝCH 7 
Namixujte si 7 kanálů podle svého výběru. Každý měsíc je můžete změnit. ve vašem nastavení účtu objeví možnost vyskládat si 
7 prémiových kanálů z celkově nabízených 34. Po 30 dnech si můžete svou volbu kanálů změnit. 

165,- 

RUSKÝ 10 ruských kanálů. Populární ruské TV kanály v jednom balíčku: zpravodajství, filmy, hudba. 109,- 

RELAXXX 15 kanálů pro dospělé. Relaxační balíček plný erotiky a vzrušení. 250,- 

  



 
 
 

Doplňkové služby (měsíční paušál vč. DPH): 

Nahrávání 120h Rozšíření funkce nahrávání z 50 hodin na 120 hodin. 80,- 

FILMY Přístup do filmotéky. Na jednom místě v rámci aplikace najdete více než 300 filmů, které se každý měsíc obměňují a tituly se přidávají.  125,- 

DALŠÍ TV 
Služba DALŠÍ TV umožňuje sledování na jednom dalším fixním zařízení (tj. SmartTV, set-top box nebo AppleTV). Celkem je možné 
sledování až na 4 fixních zařízeních. 

 89,- 

DALŠÍ MOBILNÍ 2X Služba DALŠÍ MOBILNÍ umožňuje sledování na dvou dalších mobilních zařízeních (celkem tedy na 4 mobilních zařízeních).  29,- 

Zařízení pro provoz televize SledovaniTV (jednorázová cena vč. DPH): 

Aplikace 
Aplikace pro sledování televize na chytré televizi (SmartTV) Samsung, LG, Panasonic Viera, Chromecast nebo na chytré televizi 
s podporou Android TV (Philips, Sony, Sharp a jiné), nebo na počítačích, tabletech a telefonech (Windows, Mac OS, Linux, Android, 
iOS). Přehled podporovaných SmartTV naleznete na www.rychlydrat.cz 

0,- 

Set-top box  
Set-top box Arris 4302, napájecí zdroj, dálkový ovladač spolu s bateriemi, propojovací HDMI kabel a ethernetový kabel. Set-top box 
lze pořídit také na 12 měsíčních splátek po 179,- Kč. 

1 990,- 

Doprava Poštovné nebo doprava (v případě instalace set-top boxu technikem).   170,- 

Ceník je platný od 10. 6. 2021. Poskytovatelem služeb SLEDOVÁNÍ TV je společnost Rychlý drát, s.r.o. Provozovatelem služeb SLEDOVÁNÍ TV je společnost 
sledovanitv.cz s.r.o., se sídlem U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno, IČO: 0167901. Počet a skladba kanálů v jednotlivých balíčcích se může měnit. 

 

 
 
          
 
 
 

          VYZKOUŠENÍ NA 14 DNÍ ZDARMA 
 
Demo služby START + FILMBOX lze zdarma vyzkoušet po dobu 14 dní vytvořením uživatelského účtu na 
www.sledovanitv.cz (nutno být v  okamžiku registrace připojen k internetu ze sítě společnosti Rychlý drát). 

 

          DOTAZY A OBJEDNÁVKY 
V případě dotazů nebo objednávky nás kontaktuje telefonicky na čísle 212 244 400 v pracovní dny od 8:30 do 17:00, e-mailem na adrese info@rychlydrat.cz nebo 

prostřednictvím webového formuláře na www.rychlydrat.cz.  

    
Bohatá nabídka 

Více než 170 TV 
kanálů 

Kdykoli kdekoli 

Sledujte kdekoli 
v Evropské unii 

Nahrávání 

Nahrávky s kapacitou 
až 120 hodin 

Zpětné sledování 

Jednoduše se vraťte 
až o 7 dní zpětně 


