
Ceský telekomunikacní úrad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02,22502 Praha 025

Pr~ha ~ubna 2008
Cj. 33444/2008-610

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán státní správy
podle § 108 odst. 2 zákona c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmene
nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení pozdejších
predpisu (dále jen "zákon"), s využitím norem a specifikací podle § 62 odst. 2 zákona a
k provedení § 62 odst. 3 zákona vydává

sítový plán identifikacních oznacení sítí, datových toku a služeb sítí zemského
digitálního televizního vysílání

c. SP/4/04.2008

Clánek 1
Úvodní ustanovení

(1) Tento sítový plán stanoví zpusob použití identifikacních oznacení datových toku
zajištujících prenos služebních informad) v prostredí sítí a služeb elektronických
komunikací zemského digitálního televizního vysílání DVB-T2) v podmínkách Ceské
republiky, a to v návaznosti na mezinárodní prostredí.

Clánek 2

Vymezení pojmu
,
\

(1) Pro úcely tohoto sítového plánu se rozumí·

a) základním datovým tokem datový tok se strukturou definovanou podle specifikací
ISO/IEC 13818, který reprezentuje konkrétní poskytovanou službu,

b) transportním tokem (transport stream) datový tok sestávající z jednoho nebo
více základních datových toku,

c) identifikacním oznacením identifikátor "id" (zpravidla v hexadecimálním tvaru)
oznacující nezamenitelným zpusobem sít, datový tok nebo službu,

d) original_network_id (ON_ID) unikátní identifikátor spolecný pro všechny síte
v rámci konkrétní zeme,

e) network_id (N_ID) unikátní identifikátor konkrétní síte,

1) ETSI EN 300468 a ETR 101 211 V1.8.1 (2007.08), které popisují služební informace
(SI),používané v systémech OVB

2) OVB -T - Oigital Video Broadcasting - Terrestrial
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f) transport_stream_id (TS_ID) unikátní identifikátor konkrétního transportního toku,

g) service_id (S_ID) unikátní identifikátor konkrétní služby prenášené transportním
tokem (televizní program, rozhlasový program, ostatní služby).

(2) Seznam norem a použitých zkratek v anglickém jazyce je uveden v príloze tohoto
sítového plánu.

Clánek 3

Hodnoty používaných identifikátoru

(1) Hodnota identifikátoru original_network_id je pro všechny síte zemského
digitálního televizního vysílání v Ceské republice stanovena Ox20CB. Tuto hodnotu
identifikátoru originaLnetworkjd zarazují všichni operátori vysílacích sítí pro šírení
zemského digitálního vysílání do datového toku služebních informací.

(2) Hodnota identifikátoru network_id se stanovuje z rozsahu hodnot Ox3101 až
Ox3200. Hodnotu identifikátoru ve tvaru OX31zz stanovuje Úrad jako soucást individuálního
oprávnení k využívání rádiových kmitoctu podle konfigurace síte obsažené v žádosti a to tak,
že každá konkrétní sít s jiným obsahem musí mít odlišnou hodnotu tohoto identifikátoru.

Hodnoty identifikátoru networkjd sítí, pro které již byla ke dni úcinnosti tohoto
sítového plánu vydaná individuální oprávnení k využívání rádiových kmitoctu jednotlivým
operátorum vysílacích sítí jsou stanoveny takto:

"Vysílací sít''' Identifikátor

Operátor vysílací síte
Uzemní oblastN ID

Ceské Radiokomunikace a.s.

Praha, Ustí n/L,
Ox3101Domažlice

Ceské Radiokomunikace a.s.
BrnoOx3102

Ceské Radiokomunikace a.s.
OstravaOx3103

Czech Digital Group, a.s.

PrahaOx3106

Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

PrahaOx3107

(3) Hodnota identifikátoru transport_stream_id se stanovuje z rozsahu hodnot
Ox0101 až OxEFFF. Hodnotu identifikátoru ve tvaru Oxwzz stanovuje Úrad na základe
žádosti operátora vysílací síte jako soucást individuálního oprávnení k využívání rádiových
kmitoctu tak, že vv predstavuje poradové císlo operátora príslušné vysílací síte a zz
poradové císlo jím vytváreného transportního datového toku címž jsou rozlišeny transportní
toky prenášející ruzný obsah.
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Hodnoty identifikátoru transport_streamjd u sítí, pro které již byla ke dni úcinnosti
tohoto sítového plánu vydaná individuální oprávnení k využívání rádiových kmitoctu
jednotlivým operátorum vysílacích sítí jsou stanoveny takto:

"Vysílací sít'" Identifikátor

Operátor vysílací síte

oblastTS ID

Ceské Radiokomunikace a.s.
PrahaOx0201

Ceské Radiokomunikace a.s.
BrnoOx0202

Ceské Radiokomunikace a.s.
OstravaOx0203

Ceské Radiokomunikace a.s.
Ustí n/LOx0204

Ceské Radiokomunikace a.s.
DomažliceOx0205

Czech Digital Group, a.s
PrahaOx0301

Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
PrahaOx0401

(4) Hodnota identifikátoru service_id se stanovuje v rozsahu hodnot:

a) Ox0001 až Ox3FFF pro televizní programy,
b) Ox4001 až Ox7FFF pro rozhlasové programy,
c) Ox8001 až OxEFFF pro ostatní služby, vcetne aplikací MHP.

Hodnoty identifikátoru servicejd služeb, šírených ke dni úcinnosti tohoto sítového
plánu v sítích, pro které již byla vydaná individuální oprávnení k využívání rádiových kmitoctu
jednotlivým operátorum vysílacích sítí jsou stanoveny takto:

Služba S ID

CT 1
Ox0101

~T2
Ox0102

~T24
Ox0103

~T SPORT
Ox0104

NOVA
Ox0201

PRIMA
Ox0301

OCKO
Ox0401

NOE TV
Ox0501

Public TV
Ox0601

CRo 1 Radiožurnál
Ox4101

CRo 2 Praha
Ox4102

~Ro 3 Vltava
Ox4103

CRo 4 Radio Wave
Ox4104

CRo D-dur
Ox4105

CRo Leonardo
Ox4106

CRo Radio Cesko
Ox4107

CLASSIC FM
Ox4201

ProQlas
Ox4301

Evropa 2
Ox4401

Aplikace MHP
Ox8101
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Clánek 4
Pridelován í identifikátoru

(1) Hodnoty identifikátoru original_network_id, network_id , transporCstream_id
pridelených žadateli uvádí Úrad jako soucást individuálního oprávnení
k využívání rádiových kmitoctu.

(2) Hodnotu identifikátoru service_id stanoví Úrad na žádost operátora vysílací síte,
podle clánku 3 odst. 4 tohoto sítového plánu a uvádí ji v prehledu všech
service_id v databázi podle clánku 5 tohoto sítového plánu.

(3) Operátor vysílací síte neprodlene požádá Úrad o zmenu príslušných
individuálních oprávnení v prípade, že zmeny ve vysílací síti mají za následek
zmenu stanovených identifikátoru.

Clánek 5
Evidence pridelených identifikátoru

Úrad vede databázi všech stanovených identifikátoru, která je verejne prístupná
zpusobem umožnujícím dálkový prístup. Operátor vysílací síte je oprávnen užívat pouze
Úradem stanovené hodnoty identifikátoru.

Clánek 6
Úcinnost

Tento sítový plán nabývá úcinnosti dnem 1. kvetna 2008.
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Oduvodnení

Úrad vydává sítový plán, kterým se stanoví zpusob používání identifikacních
oznacení v rámci datových toku zajištujících prenos služebních informací pro síte zemského
digitálního vysílání DVS-T.

Tento sítový plán je podle § 62 odst. 3 zákona sestaven s využitím norem a
specifikací, když vychází z CSN ETSI EN 300468 V1.7.1 (2006-05) Digitální vysílání (OVS);
Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech OVS ("Digital video broadcasting (OVS);
Specification for Service information (SI) in OVS systems") a technické zprávy ETSI TR
101 211 V1.8.1 (2007-08) Digitální vysílání (OVS); Smernice pro implementaci a užití
servisních informací (SI) ("Guidelines on implementation and usage of service information
(SI))". Využití techto norem a specifikací je s ohledem na nutnou návaznost na mezinárodní
prostredí DVS-T.

Cílem sítového plánu je zajistit aby se k prijímaci uživatele dostali informace, které
umožní výber dostupných služeb z vysílaných datových toku automatickým a systémove
korektním zpusobem. Jednoznacná identifikace sítí, datových toku a služeb DVS-T je
nezbytná pro zajištení automatického naladení požadovaného programu na prijímaci
uživatele.

Dodržování pravidel uvedených v sítovém plánu operátory sítí elektronických
komunikací využívajících k poskytování služeb standardu DVS-T je základním predpokladem
pro správnou funkci koncových zarízení a spokojenost jejich uživatelu. -

Clánek 1 vymezuje rozsah problematiky, která je tímto sítovým plánem upravena.
V clánku 2 sítový plán vymezuje nezbytné pojmy v souladu s výše uvedenými

standardy a specifikacemi, které jsou dále v textu používány.
Clánek 3 sítového plánu stanovuje rozsah a konstrukci jednotlivých identifikátoru

nezbytných pro dostatecné rozlišení sítí, datových toku a prenášených služeb v jednotlivých
DVS-T sítích v podmínkách Ceské republiky. Dále je stanovena konstrukce techto
identifikátoru a zpusob stanovení jejich hodnoty i zpusob stanovení jejich závaznosti pro
operátory jednotlivých sítí.

Specifikovaná pravidla umožnují pridelit jednoznacne následující pocty jednotlivých
identifikátoru:

• networkjd: 256,
• transport streamjd: 61 183,
• servicejd (pro televizní programy): 16383,
• service_id (pro rozhlasové programy): 16383,
• service id (pro ostatní služby): 28 670.

Soucasne jsou v clánku 3 stanoveny konkrétní hodnoty identifikátoru networkjd,
transport_streamjd a service_id pro DVS-T síte, pro které již ke dni úcinnosti tohoto
sítového plánu Úrad vydal oprávnení k využívání rádiových kmitoctu, a pro jimi šírené
služby. V clánku 4 se uvádí zpusob pridelování identifikátoru a mechanizmus jejich prípadné
zmeny.

V clánku 5 je upraven zpusob, kterým Úrad zajištuje všeobecnou informovanost o
hodnotách jednotlivých identifikátoru a to prostrednictvím databáze, která je verejne
prístupná zpusobem umožnujícím dálkový prístup.

Clánek 6 stanovuje úcinnost tohoto sítového plánu.
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***

Na základe § 130 Zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního úradu pro
vedení konzultací s dotcenými subjekty na diskusním míste správní orgán zverejnil návrh
sítového plánu vcetne výzvy k uplatnení pripomínek na diskusním míste dne 4. ledna 2008.
Pripomínky k návrhu rozhodnutí bylo možno uplatnit do 4. února 2008. V této lhute uplatnily
pripomínky dva subjekty.

První pripomínka smerovala k tomu aby byl stanoven termín od kdy musí stávající
provozovatelé DVB- T používat pridelené identifikátory.

Úrad k této pripomínce uvádí, že operátor vysílací síte je dnem nabytí úcinnosti
sítového plánu oprávnen užívat pouze Úradem stanovené hodnoty identifikátoru.

Druhá pripomínka smerovala k tomu, že hodnota networkjd pro Ceské
Radiokomunikace, a.s. pro Prahu, Domažlice a Ústí n/Labem by mela být stejná.

Úrad k této pripomínce uvádí, že zmenil tabulku hodnot používaných identifikátoru
network_id podle pripomínky.

Tretí pripomínka smerovala k tomu, že chybí mechanismus zmeny identifikátoru
networkjd a transport_streamjd v okamžiku zmeny obsahu na cásti síte, která má již
prideleny identifikátory.

Úrad k této pripomínce uvádí, že k zajištení navrhovaného mechanismu zmeny techto
identifikátoru byl v cI. 4 sítového plánu doplnen bod 3).

Vyporádání pripomínek zverejnil Úrad na diskusním míste na svých internetových
stánkách dne 21. brezna 2008.

Podle § 130 odst. 3 Zákona konzultoval Úrad návrh sítového plánu rovnež s Radou
pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 5.
zasedání dne 11. brezna 2008 souhlasila s návrhem sítového plánu bez pripomínek

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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Príloha sítového plánu c. SP/4/02.2008

1. Seznam norem

a) ETSI EN 300744 Oigital Video Broadcasting (OVB), Framing, structure, channel coding
and modulation for digital terrestrial television.

b) ETSI EN 300468 v 1.7.1 (2006-05): Oigital Video Broadcasting (OVB); Specification for
Service Information (SI) in OVB system.

c) ETSI EN 300231: television system; Specification of the domestic video programme
Oelivery Control system (POC)

d) ETSI EN 300401: Radio Broadcasting Systems; Oigital Audio Broadcasting (OAB) to
mobile, portable and fixed receivers

e) ETSI EN 300706: "Enhanced Teletext specification

f) ETSI EN 301 192: "0igital Video Broadcasting (OVB); OVB specification for data
broadcasting"

g) ETSI EN 301 775: "Oigital video broadcasting (OVB); Specification for carriage of
Vertical Blanking Information (VBI) data in OVB bitstreams".

h) ETSI ETR 162: "0igital Video Broadcasting (BVB); Allocation of service information (SI)
codes for OVB systems".

i) ETSI TR 101 154: "0igital video Broadcasting; Implementation guidelines for the use of
MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting
applications" .

j) ETSI TR 101 211: "0igital video Broadcasting (OVB); Guidelines on implementation and
usage of Service Information (SI)".

k) ETSI 102 323: "Oigital video broadcasting (OVB); Carriage and signalling of TV-Anytime
information in OVB transport streams".

I) ETSI TS 102812: "0igital Video Broadcasting (OVB); Multimedia Home Platform
(MHP)".

m) ISO/IEC 13818-1: "Information technology -Generic coding of moving pictures and
associated audio information: Video".

n) ISO/IEC6937: "Information technology - Coded graphic character set for text
communication - Latin alphabet".

o) ISO/lEC 8859-1 - 15: "Information technology- 8 bit single-byte coded graphic character
sets - Part 1: Latin Alphabet No. 1 až 9".

2. Seznam zkratek

OVS

DVS-T

ID

ON

S
SI

TS

Oigital Video Broadcasting

Oigital Video Broadcasting -Terrestrial

Identificator

Original Network

Service

Service Information

Transport Stream
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