2020/08/12 04:33

1/3

Televize z Internetu

Televize z Internetu
Je možné, že některé streamy nebudou fungovat správně. Pro aktuální informace navštivte
prosím stránku projektu TV online.

Jestliže nevlastníte TV kartu a přesto chcete sledovat české televizní kanály, je třeba mít
odpovídající internetové připojení (minimum je download 512 kb/s). Poté můžete sledovat televizi
online.
České analogové (a některé další) televize lze sledovat pomocí adresy TV online. Pokud při přístupu
na tuto adresu vidíte černou obrazovku s textem (no-video), je třeba doinstalovat podporu pro
přehrávání, konkrétně přehrávač VLC s pluginem pro prohlížeč. Jestliže text (no-video) nevidíte, vše je
v pořádku a z rozbalovacího menu stačí vybrat kanál a stisknout „Spustit“.

Instalace přehrávače

Nainstalujte si balíky:
vlc - VLC Media Player - Přehrávač pro sledování videa
vlc-plugin-esd - Podpora zvuku
mozilla-plugin-vlc - Podpora pro sledování televize přímo v prohlížeči
libdvdcss2 - Kodeky, pravděpodobně již máte nainstalované
V Kubuntu namísto vlc-plugin-esd nainstalujte balík vlc-plugin-arts.
Po nainstalování těchto balíčků restartujte prohlížeč a stream by již měl fungovat. Je
pravděpodobné, že se spustí reklama, trvá zhruba 20 vteřin. Nejde přetočit, ale stream v pořádku
běží. Jestliže ani po instalaci přehrávače a restartu prohlížeče nelze video spustit, můžete se pokusit o
sledování z přehrávače videa.

Sledování pomocí přehrávače videa

Jestliže nechcete mít stále puštěný internetový prohlížeč, je možné sledovat televize z vašeho
přehrávače videa. Můžete použít buď nainstalovaný VLC Media Player, nebo třeba program Kaﬀeine v
KDE či Totem v Gnome (v tomto případě nemusíte nic instalovat, mimo kodeků).
Do videopřehrávače vložte URL (Soubor - Otevřít URL) následující adresy pro programy, které chcete
sledovat:
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90% odkazů je neplatných nebo funkčních jen při vysílání zpráv nebo je omezeno na zobrazení
v konkrétním státě.
ČT1 - mms://81.89.49.212//tvsvetct1live
ČT2 - mms://81.89.49.212//tvsvetct2live
ČT24 - mms://wm.dist.nacevi.cz/CT24-High
ČT4 livestream - mms://wm.dist.nacevi.cz/CT4-pal
Nova - mms://81.89.49.212//tvsvetnovalive
Prima - mms://81.89.49.212//tvsvetprimalive
MTV - mms://81.23.249.20/MTV_LOW_005
Markiza - mms://81.89.49.212//tvsvetmarkizalive
JOJ - mms://81.89.49.212//tvsvetjojlive
OCKO - mms://stream.idnes.cz/ocko-tv
TV NOE - mms://netshow.play.cz/noetv
STV1 - mms://81.89.49.212//tvsvetstv1live
STV2 - mms://81.89.49.212//tvsvetstv2live
Je pravděpodobné, že se spustí reklama, trvá zhruba 20 vteřin. Nejde přetočit, ale stream v
pořádku běží.
Pro snadné spouštění doporučujeme vybraný kanál přidat do Seznamu skladeb, ten uložit jako
seznam skladeb, který následně půjde spouštět jednoduše kliknutím bez zadávání adresy.

VLC Media Player obsahuje seznam televizí, vysílajících na internetu. Stačí si otevřít playlist
Zobrazení → Seznam skladeb… a v něm nechat zobrazit seznam přes menu Média → Services
Discovery → Seznamy televizí Shoutcast.

Sledování pomocí internetového prohlížeče
ČT http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/, ČT 24 http://www.ct24.cz/vysilani/?streamtype=WM2 Nova
http://tv.nova.cz/ , Prima http://www.iprima.cz/

Odkazy
Domovská stránka
Domovská programu VLC Media Player
Fórum o sledování TV přes internet
Playlisty převážně československých TV pro VLC Media Player
Online televize přes webový prohlížeč
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