
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ



O B S A H :

A. Základní informace 3

B. Přechod na digitální vysílání v České republice 5

C. Příjem digitální televize 6

D. Set-top boxy 8

E. Antény 9

F. Digitální rozhlasové vysílání 10



AA.. ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  IINNFFOORRMMAACCEE
1. CO JE DIGITÁLNÍ TELEVIZE (DVB)?
Digitální televize (DVB) je nnoovvoouu  tteecchhnnoollooggiiíí  uummoožžňňuu--
jjííccíí  vvyyssíílláánníí  aa ppřřeennooss  aauuddiioovviizzuuáállnníí  iinnffoorrmmaaccee  pprroo--
ssttřřeeddnniiccttvvíímm  zzeemmsskkééhhoo,,  kkaabbeelloovvééhhoo  nneebboo  ssaatteelliittnnííhhoo
vvyyssíílláánníí. Jedním ze základních rozdílů analogové
a digitální televize je, že audiovizuální informace není
reprezentována spojitým signálem, ale diskrétním sig-
nálem, který je tvořen posloupností 1 a 0, zatímco
analogové vysílání spočívá ve změně intenzity vyzařo-
vání elektromagnetického vlnění. Přínosem DVB je
zejména vyšší kvalita obrazu i zvuku, efektivní využití
kmitočtového spektra (umožnění vysílání více TV pro-
gramů), interaktivita služeb atd.

2. CO JE ZEMSKÉ (TERESTRICKÉ/TERESTRIÁLNÍ) 
DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ (DVB-T)? 
ZZeemmsskkéé  ddiiggiittáállnníí  vvyyssíílláánníí  zz hhlleeddiisskkaa  ppřřeennoossoovvéé  ssííttěě  jjee
oobbddoobboouu  zzeemmsskkééhhoo  aannaallooggoovvééhhoo  vvyyssíílláánníí..  VVyyssíílláánníí  jjee
pprroovvoozzoovváánnoo  vv kkmmiittooččttoovvýýcchh  ppáássmmeecchh  VVHHFF  ((IIIIII  TTVV
ppáássmmoo))  aa UUHHFF  ((IIVV  aa VV TTVV  ppáássmmoo))  uurrččeennýýcchh  pprroo  rroozz--
hhllaassoovvoouu  sslluužžbbuu..  PPřřííjjeemm  vvyyssíílláánníí  jjee  mmoožžnnýý  nnaa  vveennkkoovv--
nníí  nneebboo  vvnniittřřnníí  aannttéénnuu  ((ppooddllee  iinntteennzziittyy  ssiiggnnáálluu  vv mmííssttěě
ppřřííjjmmuu))..  UUrrččiittéé  ffoorrmmyy  zzeemmsskkééhhoo  ddiiggiittáállnnííhhoo  tteelleevviizznnííhhoo
vvyyssíílláánníí  zzáárroovveeňň  uummoožžňňuujjíí  ppřřííjjeemm  vv ppoohhyybbuujjííccíímm  ssee
ddoopprraavvnníímm  pprroossttřřeeddkkuu  aa llzzee  jjee  vvyyuužžíítt  nnaappřř..  vvee  vvllaakkuu,,
aauuttoobbuussee))..  PPrroo  vvyyssíílláánníí  vv ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  ssee  ppoouužžíívváá
ssttaannddaarrdd  EETTSSII  EENN  330000 774444..

3. JAKÉ JSOU HLAVNÍ VÝHODY DIGITÁLNÍHO
VYSÍLÁNÍ?
První výhodou je možnost výběru z mnohem rroozzssááhh--
lleejjššíí  pprrooggrraammoovvéé  nnaabbííddkkyy. Zatímco v jednom televiz-
ním kanálu lze analogově šířit pouze jeden program,
digitální systémy dovolují v daném pásmu kmitočtů
umístit větší počet programů v lepší kvalitě. 

Velkým problémem analogové televize je znehodno-
cení přijímaného signálu mnoha druhy rušení (šikmé

různě plovoucí pruhy, zašuměný obraz, duchy). Signál
digitální televize je vůči těmto druhům zkreslení prak-
ticky necitlivý. Digitální televize umožňuje rovněž pře-
nášet všechny tři barevné kanály (červený, modrý
a zelený) nezávisle a tedy bez rušení cross color
a cross luminace, tzn. nabízí výrazně čistší obraz.

Digitální technologie umožní ve vysílání i široké využi-
tí vvíícceekkaannáálloovvýýcchh  zzvvuukkoovvýýcchh  ssyyssttéémmůů (Dolby Digital,
DTS).

Další výhodou je možnost iinntteeggrraaccee. Digitální systémy
obecně nabízejí mnohem více možností pro obohace-
ní přenášeného obsahu, včetně „přidávání“ dalších
doprovodných informací a služeb. V případě digitální-
ho televizního vysílání to může znamenat například
více jazykových verzí zvukového doprovodu či přidání
podrobného popisu právě vysílaných či teprve připra-
vovaných pořadů (v podobě tzv. elektronického pro-
gramového průvodce – EPG). Nebo přidání služeb
informačního charakteru (např. zprávy, publicistika
apod.), či celých aplikací s lokální interaktivitou (např.
hry, běžící „v televizním přijímači“). Po doplnění
o možnost zpětného přenosu (zpětný kanál) pak může
jít i o interaktivní služby a aplikace – například o různá
hlasování, hry, nakupování, vzdělávání atd. 

4. ZAJISTÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ DIVÁKŮM LEPŠÍ
OBRAZ?
Kvalita digitálního vysílání je dána velikostí použitého
datového toku. V současné době se vysílá v kvalitě,
která obecně není vyšší než kvalita současného ana-
logového vysílání ve standardu PAL. Digitální vysílání
však z fyzikální podstaty je více ooddoollnnéé  pprroottii  nneeggaattiivv--
nníímm  vvlliivvůůmm  ššíířřeenníí (např. odrazům), proto se kvalita
příjmu zlepší zejména v těch případech, kdy je kvalita
příjmu analogového vysílání snížena právě vlivem
těchto okolností a je zpravidla rozdílná pro jednotlivé
programy.

5. JAKÝ POČET PROGRAMŮ BUDE V DIGITÁL-
NÍM VYSÍLÁNÍ?
CCeellkkoovvýý  ppooččeett  pprrooggrraammůů  bbuuddee  zzáávviisseett  nnaa  ppooččttuu  nnoovvěě
uudděělleennýýcchh  lliicceennccíí  k provozování televizního vysílání
a na rozhodnutí, jakým způsobem bude disponibilní
datový tok jednotlivých multiplexů využíván. Nelze
však předpokládat, že všichni diváci budou mít k dis-
pozici stejný počet programů, protože z ekonomických
důvodů nebudou mít některé komerční subjekty zájem
šířit vysílání v řídce osídlených oblastech. Tyto subjek-
ty  podle podmínek celoplošné licence musí povinně
své vysílání šířit pouze pro 70 % obyvatel.

6. PLATÍ SE ZA PŘÍJEM POZEMNÍHO DIGITÁLNÍHO
VYSÍLÁNÍ?
NNeeppllaattíí  ssee  žžááddnnéé  aakkttiivvaaččnníí  aannii  mměěssííččnníí  ppooppllaattkkyy,
všechny programy jsou volné. Až bude digitální vysí-
lání dostatečně rozvinuto, je možné, že se objeví také
několik prémiových placených kanálů.
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7. CO JSOU TO DOPLŇKOVÉ SLUŽBY?
Doplňkové služby jsou ppřřiiddaannoouu  hhooddnnoottoouu  ddiiggiittáállnnííhhoo
tteelleevviizznnííhhoo  vvyyssíílláánníí, kterou digitální vysílání umožňuje
realizovat. Jedná se o služby přímo související s tele-
vizním vysíláním – elektronický programový průvodce
nebo o služby nesouvisející s televizním vysíláním,
např. možnost sázek, her, elektronické bankovnictví,
elektronickou pošty, elektronické hlasování, rezervaci
vstupenek, SMS bránu apod. Televiznímu divákovi
mohou přinést řadu nových informací o televizních
programech, zpravodajství, sportu, kultuře nebo
počas í  pros t ředn ic tv ím super te le tex tu ,  a td .
Superteletext je jistou obdobou teletextu, známého
z analogového vysílání, ale prostředí může být dopl-
něno o grafické informace a lze jej přirovnat např. ke
zpravodajským portálům. Vzhledem k tomu, že se
jedná o služby šířené ve společném multiplexu, jejich
rozsah a možnosti závisí na velikosti datového toku
vyhrazeného pro tyto účely. 

8. CO JE MULTIMEDIÁLNÍ DOMÁCÍ 
PLATFORMA (MHP)?
Multimediální domácí platforma (MHP) je jedna
z možností aapplliikkaaččnnííhhoo  pprrooggrraammoovvééhhoo  rroozzhhrraanníí (API),
která umožňuje přijímat a využívat doplňkové datové
služby, které jsou jedním z přínosů digitálního televiz-
ního vysílání. MHP standard je nejčastěji využíván pro
ddooppllňňkkoovvéé  ddaattoovvéé  sslluužžbbyy vysílané v síti zemského digi-
tálního televizního vysílání. Standard je nebo bude
použit pro doplňkové datové služby i v případě kabe-
lového nebo satelitního digitálního vysílání. Přijímací
zařízení, umožňující příjem těchto služeb ve standardu
MHP, jsou označena speciálním logem. 

9. CO JE TO ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ 
PRŮVODCE (EPG)?
Elektronický programový průvodce je ddooddaatteeččnnáá  sslluuž-
bbaa související s digitálním vysíláním, která obdobně
jako např. v současné době teletext divákům poskytne
ppooddrroobbnněějjššíí  iinnffoorrmmaaccee oo jjeeddnnoottlliivvýýcchh  pprrooggrraammeecchh
ii jjeeddnnoottlliivvýýcchh  tteelleevviizznníícchh  ppoořřaaddeecchh. Tyto informace již
nemusí být pouze textové, ale mohou být doplněny
obrázky, popř. ukázkami.  

10. CO JE INTERAKTIVNÍ TELEVIZE?
Interaktivní televize ddoovvoolluujjee  ddiivváákkoovvii  jjiissttoouu  mměěrroouu
vvssttuuppoovvaatt  ddoo  vvyyssííllaannééhhoo  oobbssaahhuu.. V případě, že divák
využívá přijímací zařízení se zpětným kanálem se
jedná o úplnou interaktivitu a provozovatel vysílání
může přímo reagovat na požadavky diváka. Touto
formou lze například poskytovat služby video na
objednávku (Video on Demand – VoD) atd. 

11. CO JE TO MULTIPLEX (MUX)?
Multiplex je souhrnný datový tok, který v případě jaké-
hokoliv digitálního vysílání obsahuje všechny společně
šířené informace. V případě digitálního televizního
vysílání je tedy multiplex ssppoolleeččnnýý  ddaattoovvýý  ttookk  oobbssaahhuu--
jjííccíí  iinnffoorrmmaaccee  oo vvššeecchh  tteelleevviizznníícchh  pprrooggrraammeecchh,,  eelleekk--
ttrroonniicckkéémm  pprrooggrraammoovvéémm  pprrůůvvooddccii,,  rroozzhhllaassoovvýýcchh  pprroo--

ggrraammeecchh  aa ddaallššíícchh  ddooddaatteeččnnýýcchh  sslluužbbáácchh  (pokud jsou
šířeny). Tento souhrnný datový tok je upravený pro
společné šíření prostřednictvím vysílací sítě např. zem-
ského digitálního televizního vysílání (tzn. 11  mmuullttiipplleexx
==  jjeeddnnaa  vvyyssííllaaccíí  ssíí�). 

Souhrnný datový tok (multiplex), do kterého jsou jed-
notlivé programy (již v digitální podobě) následně slu-
čovány a v rámci kterého jsou přenášeny až ke kon-
covému příjemci, může mít jen omezenou velikost. Ta
je dána zejména šířkou frekvenčního pásma, která je
pro něj vyhrazena. Nejčastěji jde o kanály o šířce 
8 MHz, na kterých se dosahuje v závislosti na použitém
kódování (kompresní metodě) různé přenosové rych-
losti. Například České radiokomunikace pracovaly
v rámci experimentální vysílání DVB-T s rychlostí
22,12 Mbit/s, a společnost Czech Digital Group
s rychlostí 23,42 Mbit/s.

To vše ale přináší významný důsledek: počet televiz-
ních a rozhlasových programů, které se vejdou do
jednoho multiplexu stejně jako objem přidaných dat
pro doprovodné služby a aplikace, není apriorně
a pevně dán, ale je možné jej navolit. V praxi je pak
konečný počet programů výsledkem konkrétní volby
(toho subjektu, který sestavuje výsledný datový tok,
neboli tzv. multiplex). Tato volba je vždy určitým kom-
promisem mezi snahou umístit do multiplexu co nejví-
ce obsahu a požadavky na kvalitu jednotlivých pro-
gramů. Výsledný kompromis je pak ovlivněn
i momentální úrovní technologií, zejména kompres-
ních, a samozřejmě také šířkou vyhrazených frekvenč-
ních kanálů. 

Dnes se do jednoho multiplexu nejčastěji zařazují čtyři
(až šest) televizní programy. Například České
Radiokomunikace a. s. ve svém experimentálním vysí-
lání přenášely v jednom multiplexu 5 TV programů,
zatímco společnost Czech Digital Group 4 TV progra-
my, a 3 rozhlasové programy. 

Subjekty, které rozhodují o obsahu (složení) multiple-
xu, tak mohou volit různé strategie. Mohou například
dát přednost TV programům, a minimalizovat další
obsah (rozhlasové programy, datové služby a aplika-
ce). Nebo to mohou udělat naopak, a dát více pro-
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storu třeba datovým službám, na úkor televizních
a rozhlasových programů. 

Důležité také je, zda souhrnný datový tok má charak-
ter statistického multiplexu. To v praxi znamená, že
prostor, vyhrazený pro jednotlivé složky (TV a R pro-
gramy, data), se může měnit podle potřeby, a to i „za
chodu“ (a velmi rychle). Je například možné i to, aby
jeden televizní program, který právě potřebuje přená-
šet nějakou detailní scénu, získal pro příslušný časový
interval větší kapacitu, na úkor jiného programu, který
právě nepotřebuje přenášet tolik obrazových detailů. 

12. CO JE TO STATISTICKÝ MULTIPLEX?
Statistický multiplex je takový souhrnný datový tok, jehož
jjeeddnnoottlliivvéé  sslloožžkkyy  nneemmaajjíí  ppeevvnněě  vvyymmeezzeennýý  ddaattoovvýý  ttookk.
Datový tok využívaný jednotlivými programy se mění
v závislosti na přenášených informacích, což ve svém
důsledku umožňuje efektivnější využití celkového dispo-
nibilního datového toku pro zvýšení kvality jednotlivých
programů nebo množství přenášených informací.

13. CO JE TO VEŘEJNOPRÁVNÍ MULTIPLEX?
Veřejnoprávní multiplex je ssppoolleeččnnýý  ddaattoovvýý  ttookk  uurrččeennýý
vvýýhhrraaddnněě  pprroo  pprrooggrraammyy  pprroovvoozzoovvaatteellůů  rroozzhhllaassoovvééhhoo
aa tteelleevviizznnííhhoo  vvyyssíílláánníí  zzee  zzáákkoonnaa, tj. programy České
televize a Českého rozhlasu.  

14. PROČ SE PRO DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ
NEVYUŽÍVÁ MPEG4?
V současné době je pro zemské digitální televizní vysí-
lání využíván standard ETSI EN 300 744 V1.5.1, který
primárně podporuje kódování videosignálu ve stan-
dardu MPEG 2. Většina států EU se proto celý proces
přechodu snaží realizovat na jedné vysílací platformě,
kterou je norma DVB-T se ssttaannddaarrddeemm  MMPPEEGG  22.

Cenová relace zařízení je přijatelná a pohybuje se od
2 000 Kč výše. Naproti tomu přijímací zařízení pod-
porující standard MPEG 4 AVC jsou nabízena jen oje-
diněle a v mnohonásobně vyšších cenových relacích.
Jednou z hlavních výhod standardu MPEG 4 AVC je
cca. 3 x vyšší komprese videosignálu, než v případě
použití standardu MPEG 2, při zachování kvality vide-
osignálu. Systém MPEG4 je stále zlepšován a není
dosud jednoznačně standardizován. Přijímací zařízení
(set-top boxy) MPEG4 nejsou na trhu běžné  a rovněž
jejich cena je výrazně vyšší než u přijímacích zařízení
MPEG2. Využití standardu MPEG 4 AVC se předpo-
kládá v případě televize s vysokým rozlišením (HDTV). 

15. CO JE TELEVIZE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM
(HDTV)? 
Televize s vysokým rozlišením (HDTV) je nnoovvýý  vvyyssííllaaccíí
tteelleevviizznníí  ssttaannddaarrdd, který divákovi přináší kromě vyso-
kého rozlišení obrazové informace v ššiirrookkooúúhhlléémm  ffoorr--
mmááttuu (16:9) s rozlišením 720p nebo 1080i řádek
a také kvalitní vícekanálový zvuk. Standard HDTV je
primárně určen pro obrazovky s úhlopříčkou obrazu
1 m a vyšší. Přijímací zařízení splňující parametry

HDTV standardu jsou označovány speciálním logem,
které uděluje evropská asociace výrobců EICTA. Členy
této asociace jsou přední světoví výrobci spotřební
elektroniky a logo zaručuje plnou kompatibilitu výrob-
ku se standardem HDTV. 

BB.. PPŘŘEECCHHOODD  NNAA  DDIIGGIITTÁÁLLNNÍÍ  
VVYYSSÍÍLLÁÁNNÍÍ  VV ČČEESSKKÉÉ  RREEPPUUBBLLIICCEE

16. JAKÝ JE DŮVOD PRO PŘECHOD NA DIGI-
TÁLNÍ VYSÍLÁNÍ?
Digitální vysílání je dalším krokem v technickém vývo-
ji. V současné době již nneenníí  mmoožžnnýý  ddaallššíí  rroozzvvoojj  aannaalloo--
ggoovvééhhoo  vvyyssíílláánníí, protože kmitočtové spektrum jako
přírodní zdroj je prakticky vyčerpáno. Digitální vysílá-
ní umožní rádiové kmitočty využívat mnohem hospo-
dárněji. Analogové a digitální vysílání nemohou plno-
hodnotně fungovat vedle sebe. Digitální vysílání navíc
přináší celou řadu výhod oproti současnému analo-
govému vysílání. 

17. KDY BUDE UKONČENO ANALOGOVÉ 
VYSÍLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE?
Analogové vysílání bude ukončováno postupně v jed-
notlivých oblastech území České republiky vždy
v návaznosti na zahájení digitálního vysílání. Cílem je
ukončit poslední analogové vysílání v České republice
vv řřííjjnnuu  22001100.

18. PROČ SE S PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ 
VYSÍLÁNÍ NEODLOŽÍ NA POZDĚJI?
Z důvodu možnosti využívání digitálního televizního
vysílání pro co nejvíce obyvatel, doporučila Evropská
komise členským státům EU, aby analogové televizní
vysílání uvolnilo prostor digitálnímu způsobu vysílání
v období let 22001100  aažž  22001122. 

V některých sousedních státech byl přechod na digi-
tální vysílání již zahájen a v důsledku rozvoje digitál-
ních vysílacích sítí v příhraničních oblastech bude
docházet k vzájemnému rušení analogového a digi-
tálního vysílání na obou stranách hranice. To se týká
zejména doplňujících analogových vysílačů malého
výkonu (převaděčů). Odložení přechodu by současně
neumožnilo uvést na trh nové televizní programy.
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19. JAKÉ BUDE POKRYTÍ ÚZEMÍ DIGITÁLNÍM 
SIGNÁLEM?
Rozsah pokrytí území bude záviset pouze na poža-
davcích provozovatelů vysílání. Provozovatel vysílání
ze zákona – veřejnoprávní televize má zákonem ulo-
ženou povinnost zajistit vysílání pro 9955  %%  oobbyyvvaatteell
ssttááttuu. Držitelé celoplošných licencí k provozování tele-
vizního vysílání musí svým vysíláním pokrýt alespoň
7700  %%  oobbyyvvaatteell.

20. JAK BUDE PROBÍHAT PŘECHOD OD 
ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ NA VYSÍLÁNÍ DIGITÁLNÍ?
Přechod bude probíhat po jednotlivých územních
oblastech, které stanoví společně s datem vypnutí
„TTeecchhnniicckkýý  pplláánn  ppřřeecchhoodduu  zzeemmsskkééhhoo  aannaallooggoovvééhhoo
tteelleevviizznnííhhoo  vvyyssíílláánníí  nnaa  zzeemmsskkéé  ddiiggiittáállnníí  tteelleevviizznníí  vvyyssíílláá--
nníí“, vypracovaný Českým telekomunikačním úřadem.
V každé územní oblasti (ČR je rozdělena na 11 oblas-
tí) bude zahájeno digitální vysílání na stanovišti sou-
časného dominantního analogového vysílače. Po pro-
běhnutí několikaměsíčního souběžného provozu ana-
logového a digitálního vysílání, v jehož rámci proběh-
ne alespoň tříměsíční informační kampaň, bude tento
dominantní analogový vysílač vypnut. V následném
období dojde postupně k ukončování provozu nebo
v případě jejich další potřeby k úpravě navazujících
vysílačů malého výkonu, popř. k vybudování dalších
digitálních vysílačů tak, aby bylo zajištěno požadova-
né nebo zákonem stanovené pokrytí obyvatelstva tele-
vizním signálem.

21. CO JE TECHNICKÝ PLÁN PŘECHODU (TPP)?
Technický plán přechodu zemského analogového tele-
vizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
(TPP) transparentně určuje ččaassoovvýý  hhaarrmmoonnooggrraamm pře-
chodu ČR na zemské digitální televizní vysílání. TPP je
sestaven na základě výsledků a závěrů regionální
radiokomunikační konference ITU (RRC 04/06), jejímž
výsledkem je nový kmitočtový plán pro III, IV a V tele-
vizní pásmo rozhlasové služby. Autorem TPP je Český
telekomunikační úřad.

22. JAK SE DIVÁCI DOZVĚDÍ O PROBÍHAJÍCÍM 
PŘECHODU NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ?
Přechod na zemské digitální vysílání bude doprovázen
iinnffoorrmmaaččnníí  kkaammppaanníí zajiš
ovanou provozovateli vysí-
lání i státem. Garantem této informační kampaně ze
strany státu je Národní koordinační skupina, která
byla na základě usnesení vlády ustavena při
Ministerstvu informatiky ČR – dnes pod Ministerstvem
vnitra ČR.

CC..  PPŘŘÍÍJJEEMM  DDIIGGIITTÁÁLLNNÍÍ  TTEELLEEVVIIZZEE

23. JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PŘÍJMU DIGITÁLNÍ-
HO VYSÍLÁNÍ?
ZZaattíímmccoo  bbaarreevvnnýý  oobbrraazz  ddookkáázzaallyy  zzpprraaccoovvaatt
ii mmoonnoocchhrroommaattiicckkéé  tteelleevviizzoorryy  ((bbyy� ččeerrnnoobbííllee)),,

ss ddiiggiittáállnníímm  vvyyssíílláánníímm  ssii  nneeppoorraaddíí..  VVee  ffoorrmměě  rrááddiioo--
vvééhhoo  ssiiggnnáálluu  jjssoouu  ttoottiižž  ppřřeennááššeennaa  ddaattaa,,  kktteerráá  ssee
tteepprrvvee  vv oobbrraazz  mmuussíí  pprroomměěnniitt,,  aa oo ttoo  ssee  ppoossttaarráá
ddiiggiittáállnníí  ttuunneerr..  TTeenn  mmůůžžee  bbýýtt  nneeddííllnnoouu  ssoouuččáássttíí
tteelleevviizzoorruu  nneebboo  ssee  pprrooddáávváá  jjaakkoo  ssaammoossttaattnnéé  zzaařříí--
zzeenníí,,  ttzzvv..  sseett--ttoopp  bbooxx..  DDííkkyy  nněěmmuu  mmoohhoouu  ddiivvááccii
ii nnaa  tteelleevviizzii  ss aannaallooggoovvýýmm  ttuunneerreemm  sslleeddoovvaatt  ddiiggii--
ttáállnníí  vvyyssíílláánníí..  RRoozzlliiššuujjeemmee  nněěkkoolliikk    ttyyppůů  ddiiggiittáállnníí--
hhoo  vvyyssíílláánníí::

• DDVVBB--TT (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) –
zemské televizní vysílání, příjímá se přes antény. Touto
cestou přijímá současný analogový signál asi 80 pro-
cent české populace; digitální vysílání zatím kolem 33
procent. 
• DDVVBB--SS (Digital Video Broadcasting – Satellite) –
digitální televizní vysílání přijímané přes satelit. 
• DDVVBB--CC (Digital Video Broadcasting – Cable) – digi-
tální televizní vysílání šířené kabelovými televizními
rozvody.
• DDVVBB--HH (Digital Video Broadcasting – Handheld) –
digitální televizní vysílání pro přenosná zařízení, obvy-
kle mobily vybavené touto funkcí. 
• TT--DDAABB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) –
zemské digitální rozhlasové vysílání. Oproti stávající-
mu analogovému může signál nést i grafiku a textové
informace.

24. JAK PŘIJÍMAT ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ?
Pro příjem zemské digitální televize je potřebné nej-
dříve oovvěěřřiitt  zzddaa  vv mmííssttěě  uuvvaažžoovvaannééhhoo  ppřřííjjmmuu  jjee
ddoossttuuppnnoosstt  ssiiggnnáálluu  zzeemmsskkééhhoo  ddiiggiittáállnnííhhoo  tteelleevviizznníí--
hhoo  vvyyssíílláánníí. Mapy pokrytí signálem jsou dostupné
na stránkách provozovatelů digitálních sítí (České
radiokomunikace a.s., Czech Digital Group a.s. a
Telefónica O2 Czech Republic a. s.), kde jsou uve-
řejňovány i aktuální informace o stavu vysílání.
Přijímat zemské digitální televizní vysílání je možné
za použití stávajícího analogového televizoru dopl-
něného set-top boxem (zařízení schopné dekódovat
digitální signál a převést ho na analogový signál

zobrazi te lný na
analogovém televizoru) nebo
prostřednictvím televize s vestavěným digitálním
přijímačem (tunerem). Pro příjem signálu lze
v některých případech využít stávající přijímací
anténu nebo při dostatečné síle signálu lze použít
anténu pokojovou. 
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25. KDE JE UŽ POZEMNÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE
DOSTUPNÁ?
PPoozzeemmnníí  ddiiggiittáállnníí  tteelleevviizzee  nneenníí  zzaattíímm  ddoossttuuppnnáá  nnaa
cceelléémm  úúzzeemmíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy..

VV ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  jjee  mmoožžnnéé  ppřřiijjíímmaatt  řřááddnnéé  ddiiggiittáállnníí
vvyyssíílláánníí    mmuullttiipplleexxuu  AA aa ttřřii  eexxppeerriimmeennttáállnníí  vvyyssíílláánníí..
MMuullttiipplleexx  AA nnyynníí  vv llookkaalliittáácchh  PPrraahhaa,,  BBrrnnoo,,  OOssttrraavvaa,,
DDoommaažžlliiccee  aa ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm,,  mmuullttiipplleexx  BB  vv PPrraazzee..

26. JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE ŘEŠEN PŘÍJEM
V OBLASTECH NEPOKRYTÝCH DIGITÁLNÍM  
VYSÍLÁNÍM?
Oblasti, které nebudou pokryty digitálním vysíláním
v období přechodu, budou následně dokryty výstav-
bou ddooppllňňuujjííccíícchh  vvyyssííllaaččůů  nneebboo  ooppaakkoovvaaččůů tak, aby
provozovatelé vysílání splnili zákonem stanovený roz-
sah pokrytí počtu obyvatel. V případech, kdy zemské
digitální vysílání nebude dostupné, bude také možno
nebo i nutné využít jjiinnýý  zzppůůssoobb  ppřřííjjmmuu, např.  příjem
z družic, kabelovými televizními rozvody, příjem po
internetu apod. Obdobně jako u současného analo-
gového vysílání nelze ani v případě zemského digitál-
ního vysílání předpokládat, že území republiky bude
pokryto na 100 %. To je zejména z ekonomických
důvodů prakticky nerealizovatelné.

27. PROČ JSOU NĚKTERÉ PROGRAMY DOSTUPNÉ
POUZE V RÁMCI DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO 
VYSÍLÁNÍ A NEJSOU TAKÉ VYSÍLÁNY ANALOGOVĚ?
VV ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee    nneenníí  ddoossttaatteekk  kkmmiittooččttůů,,  kktteerréé  bbyy

uummoožžňňoovvaallyy  vvyyssíílláánníí  vvííccee  nneežž  ččttyyřř  cceellooppllooššnnýýcchh  tteelleevviizz--
nníícchh  pprrooggrraammůů  vv rráámmccii  ssííttíí  zzeemmsskkééhhoo  aannaallooggoovvééhhoo
tteelleevviizznnííhhoo  vvyyssíílláánníí..  VVee  vvyybbrraannýýcchh  llookkaalliittáácchh  ČČRR
((oobbllaassttii  PPrraahhaa,,  BBrrnnoo,,  OOssttrraavvaa,,  DDoommaažžlliiccee,,  ÚÚssttíí  nnaadd
LLaabbeemm))  uužž  bbyylloo  zzaahháájjeennoo  pprraavviiddeellnnéé  zzeemmsskkéé  ddiiggiittáállnníí
tteelleevviizznníí  vvyyssíílláánníí  vvyybbrraannýýcchh  tteelleevviizznníícchh  pprrooggrraammůů..
VVýýssttaavvbbaa  ddiiggiittáállnníícchh  ssííttíí  bbuuddee  zznnaammeennaatt  rroozzššiiřřoovváánníí
ppookkrryyttíí  ddiiggiittáállnnííhhoo  vvyyssíílláánníí  vv ddaallššíícchh  llookkaalliittáácchh  ČČRR..  

28. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ZEMSKÝM A SATELITNÍM
DIGITÁLNÍM TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍM?
Prakticky jsou oba způsoby vysílání stejné, jen se v pří-
padě zemského vysílání signál přijímá bběěžžnnoouu  aannttéé--
nnoouu (pokojovou nebo střešní) a v případě satelitního
vysílání prostřednictvím ssaatteelliittnníí  aannttéénnyy (paraboly). Je
však možné si pořídit i kombinované přijímače tzn.
umožňující příjem zemského i satelitního digitálního

televizního vysílání. V případě příjmu satelitního digi-
tálního televizního vysílání je však nutné počítat s tím,
že pro příjem některých programů je zapotřebí dekó-
dovací karta. Programová nabídka zemského digitál-
ního televizního vysílání může být odlišná od progra-
mové nabídky satelitního digitálního televizního vysí-
lání, která je současně výrazně širší. 

29. JAK PŘIJÍMAT ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ
VYSÍLÁNÍ V OSOBNÍM POČÍTAČI?
Signál je možné přijímat prostřednictvím ppřřííddaavvnnéé
DDVVBB--TT  kkaarrttyy. Ta po zapojení do počítače umožňuje
sledovat televizní vysílání na monitoru, nahrávat pořa-
dy na pevný disk a využívat i další služby digitálního
vysílání.

Pro notebooky a přenosný příjem jsou k dispozici pří-
stroje, které se k počítači připojují přes USB nebo
DVB-T adaptéry ve formě PCMCIA karet.

30. CO JE IPTV A JAKÉ MÁ VÝHODY?
IPTV (Internet Protocol Television) je televizní vysílání,
které používá pro svůj přenos vvyyssookkoorryycchhlloossttnníí  iinntteerr--
nneettoovvéé  ppřřííppoojjkkyy, nejčastěji ADSL (připojení k internetu
prostřednictvím pevné telefonní linky) nebo připojení
optickými vlákny. Díky oddělení pásma pro telefono-
vání a data a nastavení priority pro živé televizní vysí-
lání lze prostřednictvím jedné pevné telefonní linky
zároveň sledovat IPTV, telefonovat a surfovat po inter-
netu (tzv. TTrriippllee  PPllaayy).
IPTV nabízí kromě široké nabídky televizních progra-
mů také dodatečné služby, jako je elektronický pro-
gramový průvodce – Electronic Programming Guide
(EPG), placené pořady – Pay Per View (PPV), video na
žádost – Video on Demand (VoD), videorekordér
(VCR) a další informační služby.
Ke sledování IPTV je potřeba set-top box a v případě
přenosu IPTV pomocí ADSL přípojky pak také ADSL
modem. Set-top boxy používané pro IPTV jsou větši-
nou hybridní, tedy podporují také příjem pozemního
(DVB-T), satelitního (DVB-S) i kabelového digitálního
vysílání (DVB-C).

31. CO JE MOBILNÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE
(DVB-H A DMB)?
Mobilní digitální televize je jednou z dalších služeb
elektronických komunikací, o které se v současné
době stále více hovoří. Obě v současné době použí-
vané platformy vychází z předchozích standardů pro
zemské digitální rozhlasové (T-DAB) a televizní (DVB-
T) vysílání. Mobilní televize přinese mnoho doplňko-
vých služeb, které pro zpětnou interaktivitu budou vyu-
žívat GPRS, EDGE nebo UMTS mobilní datovou sí
.
Konvergence služeb elektronických komunikací smě-
řuje k jednomu zařízení, které bude umožňovat hlaso-
vé volání, vysokorychlostní internet a příjem televizní-
ho a rozhlasového vysílání. Jedním z prostředků
umožňující tyto služby mohou být terminály mobilní
digitální televize. V ČR byla tato služba experimentál-
ně zkoušena v průběhu roku 2006.
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ČT1 ČT4 Sport
Řádné digitální vysílání – Multiplex A ČT2 TV NOVA

ČT24

Prima TV TA3
Pilotní projekt Czech Digital Group – Multiplex B Public TV TV NOE

Óčko

pozastaveno, vysílají se 
Pilotní projekt Telefónica O2 – Multiplex C jen testovací datové 

toky ve vysokém rozlišení

Pilotní projekt DVB-T vysílání B PLUS TV a.s. Local TV Klimkovice



32. UMOŽNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ KVALITNÍ 
PŘÍJEM NA PŘIJÍMAČÍCH S VELKOU 
ÚHLOPŘÍČKOU OBRAZOVKY?
Obecně bylo televizní vysílání standardní kvality vyvi-
nuto pro klasické vakuové obrazovky, proto je při
zobrazení na obrazovce velkého formátu kvalita obra-
zu horší. Pro opravdu kvalitní obraz na obrazovkách
velkého formátu je nutný  přenos vyššího standardu
kvality, kterým je  například televize s vysokou rozlišo-
vací schopností (HDTV).  Družicové vysílání již v sou-
časné době umožňuje příjem některých programů ve
standardu HDTV. V průběhu přechodu na zemské
digitální vysílání se však bude využívat pouze stan-
dardní kvalita obrazu i když v plně digitálním prostře-
dí je s přenosem HDTV uvažováno. Tuto skutečnost je
nutno vzít do úvahy při rozhodování o pořízení digi-
tálního přijímače.

DD..  SSEETT--TTOOPP  BBOOXXYY

33. BUDE SOUČASNÁ TELEVIZE FUNGOVAT
NEBO SI MUSÍME POŘÍDIT NOVOU?
Také starý televizor vám může i v době digitálního
vysílání dobře sloužit. Je ale potřeba připojit k němu
přídavné zařízení, tzv. sseett--ttoopp  bbooxx, které umožní pří-
jem digitálního zemského, kabelového nebo satelitní-
ho televizního vysílání. Má-li vaše televize kkoonneekkttoorr
SSCCAARRTT, můžete si pořídit téměř jakýkoliv set-top box,
protože právě SCART je nejrozšířenějším konektorem,
zajiš
ující kvalitní propojení jednotlivých zařízení (jako
třeba video, DVD přehrávač a další). Pokud má váš
televizní přijímač pouze anténní vstup a nový televizor
si nechcete pořizovat, hledejte sseett--ttoopp  bbooxx  ss mmoodduulláá--
ttoorreemm (RF výstup). Ten s televizorem propojíte běžným
anténním kabelem. Toto řešení sice poněkud zhorší
kvalitu signálu, ale i tak bude získaný obraz s velkou
pravděpodobností výrazně kvalitnější, než jaký jste
dosud měli. 

34. CO JE TO SET-TOP BOX?
PPřřiijjíímmaačč  aa ddeekkooddéérr  ddiiggiittáállnnííhhoo  vvyyssíílláánníí    DDVVBB--TT  uummííssttěě--
nnýý  vv ssaammoossttaattnnéémm  jjeeddnnoottccee  ((bbooxxuu)),,  kktteerrýý  jjee  ppřřiippoojjeenn
kk tteelleevviizznníímmuu  ppřřiijjíímmaaččii  nnaappřř..  ppoommooccíí  kkaabbeelluu  SSCCAARRTT..  

35. JAKÁ JE CENA SET-TOP BOXU 
(PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ)?
Cena set-top boxů se liší podle jejich vybavenosti
a funkcí, nejlevnější a tedy nejjednodušší stojí kkoolleemm
11660000 KKčč, dražší stojí v rozmezí 2500 – 5000 Kč. Cena
televizního přijímače vybaveného pro příjem digitální-
ho vysílání je však výrazně vyšší. 

36. LZE SET-TOP BOX ZAPOJIT K JAKÉMUKOLIV
TELEVIZORU?
Ano, set-top box lze zapojit k jakémukoliv televizoru,,
záleží pouze na způsobu zapojení. Pokud váš televizor
nemá videovstup – SCART, ale jen kulatou anténní
zdířku, je třeba mít set-top box s tzv. modulátorem – RF.

37. MOHU POUŽÍT JEDEN SET-TOP BOX PRO
VÍCE TELEVIZORŮ?
AAbbyy  bbyylloo  mmoožžnnéé  ppoouužžíítt  jjeeddeenn  sseett--ttoopp  bbooxx  pprroo  vvííccee  tteellee--
vviizzoorrůů,,  mmuusseell  bbyy  vvššaakk bběěžžeett  nnaa  vvššeecchh  oobbrraazzoovvkkáácchh
sstteejjnnýý  pprrooggrraamm..  PPrroo  ssttaannddaarrddnníí  ppřřííjjeemm  ddiiggiittáállnnííhhoo
vvyyssíílláánníí  nnaa  vvííccee  tteelleevviizzoorreecchh  ssee  ppoouužžíívvaajjíí tteelleevviizznníí  rroozz--
vvooddyy..  BBoohhuužžeell  ttoottoo  řřeeššeenníí  vvááss  ppřřiipprraavvíí  oo vveešškkeerroouu
iinntteerraakkttiivviittuu  vvyyssíílláánníí  ((pprrooggrraammoovvýý  pprrůůvvooddccee  aa ddaallššíí
iinntteerraakkttiivvnníí  sslluužžbbyy))..

38. LZE JEDEN PROGRAM SLEDOVAT A DRUHÝ
NAHRÁVAT?
Aby bylo možné sledovat jiný program než nahrává-
me, musí mít set-top box ddvvaa  ddiiggiittáállnníí  ttuunneerryy. Většina
levnějších modulů má pouze jeden.

39. PODLE JAKÝCH KRITÉRIÍ MÁ DIVÁK VYBÍRAT
SET-TOP BOX?
Před nákupem set-top boxu je vhodné věnovat pozor-
nost informacím, které jsou dostupné v odborném
tisku (porovnání kvality, vlastností i ceny), popř. se
informovat na internetových stránkách provozovatelů
vysílání nebo operátorů vysílacích sítí, kteří uveřejňují
své zkušenosti s jednotlivými typy přijímacích zařízení.
Významné mohou být také zkušenosti získané od těch,
kteří již zemské digitální vysílání přijímají. Před náku-
pem se také divák musí rozhodnout jjaakkéé  ffuunnkkccee  bbuuddee
vvyyuužžíívvaatt, popř. zda bude chtít interaktivní funkce
apod. V žádném případě by se neměl rozhodovat
pouze na základě prodejní ceny, která se navíc může
u jednotlivých prodejců výrazně lišit.

40. BUDE STÁT DOTOVAT NÁKUP SET-TOP BOXŮ?
Je pprraavvdděěppooddoobbnnéé, že před úplným vypnutím analo-
gového vysílání (v roce 2010) budou k dispozici stá-
tem dotované přijímače nebo příspěvky pro zdravotně
postižené a sociálně potřebné. 

41. CO JE TO INTEGROVANÝ DIGITÁLNÍ 
TELEVIZOR (IDTV) A JAKÉ JSOU JEHO VÝHODY 
A NEVÝHODY? 
Jedná se o tteelleevviizzoorr  ss jjiižž  iinnssttaalloovvaannýýmmii  mmoodduullyy  pprroo
ppřřííjjeemm  ddiiggiittáállnnííhhoo  vvyyssíílláánníí. Hlavní výhodou je pohod-
lí, protože s IDTV není pro sledování digitálního vysí-
lání potřeba žádných dalších přístrojů, dálkových
ovládání a kabelů. IDTV poskytují lepší a jasnější
obraz, protože při použití digitálního televizoru se ruší
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dvoustupňový proces zpracování digitálního/analogo-
vého obrazu, který je nezbytný v případě použití set-
top boxu. Jakékoliv konverze snižují obrazovou kvali-
tu. Tento typ televizoru lze přímo propojit s videore-
kordérem. 
Nevýhodu je vyšší cena, než u klasického televizoru.
Ne všechny IDTV podporují provoz interaktivních apli-
kací na platformě MHP (Multimedia Home Platform).
Pokud chcete tyto interaktivní služby u takového IDTV
využívat, bude nutné dokoupit set-top box podporují-
cí MHP aplikace. Ne všechny IDTV rozhraní pro vlože-
ní karty ke sledování kódovaných (placených) progra-
mů. Pokud budou v budoucnosti v DVB-T vysílány pla-
cené programy, bude nutné dokoupit set-top box s CI
rozhraním.

EE..  AANNTTÉÉNNYY

42. JAKÉ ANTÉNY BUDOU NUTNÉ PRO PŘÍJEM
DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ?
ZZ hhlleeddiisskkaa  aannttéénnyy  nneenníí  rroozzddííll  mmeezzii  ddiiggiittáállnníímm  aa aannaalloo--
ggoovvýýmm  ssiiggnnáálleemm. Zemské digitální vysílání současných
programů bude pro zajištění přechodu šířeno přede-
vším ze stanoviš
 současných dominantních analogo-
vých vysílačů. Proto bude nutné využít příslušné přijí-
mací antény namířené na tyto vysílače. Diváci, kteří
signál z těchto vysílacích stanoviš
 již přijímají budou
moci ve většině případů využít své stávající antény. To
však nemusí platit v případech, kdy používají úzko-
pásmové antény laděné na současné analogové
kanály.
Pokud některý prodejce nabízí speciální anténu pro
DVB-T, jedná se pouze o reklamní trik nebo
snahu udělat z nevhodnosti této antény pro analogo-
vý příjem (kvůli malému zisku) výhodu. 

43. JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE MOŽNO 
DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ PŘIJÍMAT NA SPOLEČNOU
TELEVIZNÍ ANTÉNU?
V případě společné televizní antény bude nutno uupprraa--

vviitt  ssyyssttéémm tak, aby přivedl signál
obsahující digitální multiplex

na účastnické zásuvky
(příslušná přijímací

anténa a zesilovač),
na kterou si pak

d ivák př ipo j í  
se t- top box .
Druhým mož-
ným řešením
je vybavit pří-
slušnými pře-
vodníky zaří-
zení společné

antény a v roz-
vodu rozvádět již

signály jednotli-
vých programů.

44. JAKÉ ANTÉNY POUŽÍT?
Podle zkušeností prodejců postačuje v blízkosti vysíla-
čů (do cca 5 km) pokojová anténa, zhruba do 10 km
od vysílače pak „malá matrace“, do 20 km „velká
matrace“, do 30 km „velká matrace“ se zesilovačem
a pro vzdálenosti větší než 40 km je vhodné použít
větší anténní systém se zesilovačem. PPřřííjjmmoovvéé  ppoodd--
mmíínnkkyy  jjssoouu  vvššaakk  vveellmmii  rroozzmmaanniittéé a závisí na profilu
terénu a dalších parametrech, takže nejlépe je pří-
tomnost a kvalitu signálu opravdu vyzkoušet.
Je třeba si uvědomit, že na venkovní (nejlépe střešní)
anténu bude signál vždy výrazně lepší a během pře-
chodu na digitální vysílání budou vysílací sítě optima-
lizovány pro použití střešních antén. Při použití kvalit-
ní směrové antény nebo soustavy matrací se dá signál
bezproblémově zachytit v extrémním případě až něko-
lik desítek kilometrů od vyznačené hranice pokrytí.
Nevhodný nebo nevhodně umístěný anténní systém,
který ale pro příjem analogové televize v horší
kvalitě dostačoval, může v některých případech při
digitálním příjmu způsobovat rozpadávání obrazu do
čtverečků.

45. JAK ANTÉNU NASMĚROVAT?
Digitální signál může být vysílán z jiného vysílače, než
kam máte nasměrovanou anténu pro příjem analo-
gového signálu. JJee  pprroottoo  nnuuttnnéé  vvěědděětt,,  zz jjaakkééhhoo  vvyyssííllaa--
ččee ssee  uu vvááss  vvyyssíílláá. 
Se směrovými anténami bývá problém např.
v Praze, kde potřebujete zachytit signál minimálně
ze dvou vysílačů, abyste přijímali všechny požado-
vané programy digitálně. Pokud bydlíte např. na
ose dvou vysílačů, je nutné nainstalovat anténu
všesměrovou, která signály, např. i odrazové
různě sesbírá. 
Zde ovšem může docházet k rušení signálu navzájem
a tolik proklamované zesilovače výsledek ještě zhorší,
protože zesílí zmiňované rušení (není pravidlem).
Vhodnějším řešením pak bude použití dvou směro-
vých antén a sloučení jejich signálu.

46. JAK POSTUPOVAT, KDYŽ NEMOHU POUŽÍT
VENKOVNÍ ANTÉNU?
Pokud nemáte možnost instalace venkovní antény
např. kvůli památkové ochraně vašeho domu, nebo
její instalaci nedovolí vlastník objektu a bydlíte v loka-
litě dostatečně pokryté signálem, je možné uvažovat
o ppookkoojjoovvéé  aannttéénněě. V místech se silnějším signálem by
nemusel být ani problém s projíždějícími dopravními
prostředky. 
Každý set-top box zobrazuje ve svém menu sílu a kva-
litu přijímaného signálu. To umožňuje za použití delší-
ho koaxiálního kabelu zjistit, kde je odrazový signál
v místnosti nejsilnější (je potřeba nalézt kompromis
mezi sílou a kvalitou u obou multiplexů). Zpravidla to
bude někde u okna. 
Pokud nemáte možnost instalace venkovní antény
a bydlíte někde v údolí, v přízemí a podobně, je dobré
vyzkoušet malou venkovní všesměrovou anténu upev-
něnou na okno. 
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47. JE MOŽNÉ PŘIJÍMAT ODRAŽENÝ SIGNÁL?
AAnnoo, díky vlastnostem DVB-T vysílání lze dosáhnout
dobrých výsledků i s příjmem odraženého signálu.
Proto je vhodné vyzkoušet i nasměrování zdánlivě
nepochopitelná. Tyto metody se dají použít zejména
v údolích či jiných místech signálového stínu nebo
v hustě zabydlených oblastech, tedy tam, kde analo-
gový signál sice přijmeme, ale nekvalitně, s několika-
násobnými konturami. 
Podmínkou použitelnosti takového řešení je absence
rušení silným signálem zejména na sousedních kaná-
lech a opatrné použití zesilovače. Doporučuje se
vyzkoušet signál anténou bez zesilovače nebo jej
nastavit na minimální hodnoty.

48. MÁM SPOLEČNOU ANTÉNU (STA) 
A PŘESTOŽE BYDLÍM BLÍZKO VYSÍLAČE NEMOHU
NALADIT DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ, PROČ?
Ve společných anténách (STA) jsou některé kanály filt-
rovány, aby nerušily signál v kanálech ostatních. Může
se stát, že tímto vyfiltrovaným kanálem ze právě DVB-T
vysílání. SSpprráávvnnéé  nnaassttaavveenníí ve vašem domě je třeba
domluvit se správcem společné antény. 

49. ČÍM JE ZPŮSOBENO TZV. „KOSTIČKOVÁNÍ“?
Problém rozpadu částí nebo celého obrazu do čtve-
rečků je obecně způsoben zvýšenou chybovostí přijí-
maného signálu a může mít cceelloouu  řřaadduu  ppřřííččiinn:

• kolísající kvalita přijímaného signálu 
• rušení silným signálem jiného uživatele kmitočtového

spektra, např. analogový televizní program z jiného 
vysílače na stejném kanále, mobilní telefony apod.

• intermodulační produkty, které může produkovat 
samotný anténní zesilovač 

• nevhodný anténní systém (který ale pro příjem 
analogové televize dostačoval) nevhodné umístěnní
anténního systému 

• vlastní rozvody signálů 
• vlastnosti samotných set-top boxů, u kterých jsou 

rozdíly v jednotlivých značkách i v jednotlivých 
kusech stejného typu

• průmyslové rušení (např. rušení od elektrických strojů,
elektrické trakce, motorů apod.).

FF.. DDIIGGIITTÁÁLLNNÍÍ  RROOZZHHLLAASSOOVVÉÉ  
VVYYSSÍÍLLÁÁNNÍÍ

50. BUDE V RÁMCI DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ
MOŽNÝ TAKÉ PŘÍJEM ROZHLASOVÝCH 
PROGRAMŮ?
V současné době jsou v digitálním multiplexu zařaze-
ny některé rozhlasové programy. Až bude vybudová-
na samostatná sí
 pro šíření vveeřřeejjnnoopprráávvnnííhhoo  mmuullttiippllee--
xxuu, budou v této síti šířeny ssppoolleeččnněě  pprrooggrraammyy  ČČeesskkéé
tteelleevviizzee  aa ČČeesskkééhhoo  rroozzhhllaassuu.

51. JAKÝ JE ROZDÍL MEZI DIGITÁLNÍM 
TELEVIZNÍM A DIGITÁLNÍM ROZHLASOVÝM
VYSÍLÁNÍM?
Digitální televizní vysílání vysílá programový multiplex
v systému DVB-T na televizních kanálech v současné
době využívaných pro vysílání analogové. Do tohoto
multiplexu mohou být zařazeny i rozhlasové progra-
my, které pak lze přijímat na televizním přijímači.
Digitální rozhlasové vysílání využívá systém T-DAB na
nově vyhrazených kanálech v kmitočtovém pásmu (ve
III. TV pásmu) dříve využívaném analogovým televiz-
ním vysíláním. Pro příjem takto šířených programů je
nnuuttnnoo  zzaakkoouuppiitt  rroozzhhllaassoovvýý  ppřřiijjíímmaačč  sscchhooppnnýý  ssiiggnnááll
TT--DDAABB  zzpprraaccoovvaatt.
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