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• Aktuální informace o postupu rozvoje sítí DVB-T

Úvod

• Specifický náhled na rozvoj pokrytí území signálem DVB-T

• N�kolik úvah na téma rozvoj sítí a trhu  DVB-T
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60

+ 8dB (Kor.faktor rob. sít�)Vyhl. �. 163/2008 Sb.
5221 - 22

Hodnota intenzity Emin [dB�V/m]Rozsah 
rádiových kanál�

Výchozí parametry pro výpo�et pokrytí sítí

Záv�re�ná akta RRC-06, Ženeva, 2006
Vyhl. �. 163/2008 Sb., o zp�sobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání
Výpo�etní metoda: ITU 1546 - 2, CA
Výška Rx nad terénem: 10m

Zobrazení výpo�t�

Pevný p�íjem (FX) …. Emin podle následující tabulky

Pohyblivý p�íjem ve vn�jším prost�edí (PO) …. Emin – 78,8 dB�V/m
Pohyblivý p�íjem ve vnit�ním prost�edí (PI) ….. Emin – 89,8 dB�V/m



SÍ� A + SÍ� 1 Zá�í 2008

FX – 49,35 %
PO – 24,21 %
PI – 13,23 %

BNO – Hády, 40
BNO – Barv., 40
OVA – Slez., 39
DOM - Vr. vrch, 38
ULA - Buková h.,58
PHA - Strah, 25

CEB - Kle�, 49
PHA - Cukr., 53

PLZ - Kraš., 34

Po�et
vysíla�� 9



SÍ� 1 �íjen 2008

FX – 52,64 %
PO – 29,80 %
PI – 19,00 %

+ CHE – Zel.H., 36

Po�et
vysíla�� 10

BNO – Hády, 25
BNO – Barv., 25
OVA – Slez., 54
DOM - Vr. Vrch, 34
ULA - Buk. Hora, 33
PHA - M�sto, 53

CEB - Kle�, 49
PLZ - Kraš., 34



SÍ� 1 Listopad 2008

FX – 54,30 %
PO – 32,71 %
PI – 20,59 %

+ SUS – Svato., 49

Po�et
vysíla�� 12

+ CHM – Jedl., 33



SÍ� 1 Prosinec 2008

FX – 54,56 %
PO – 34,12 %
PI – 21,42 %

+ JCH – Klínovec 36

Po�et
vysíla�� 13



SÍ� 1 �erven 2009

FX – 58,55 %
PO – 35,93 %
PI – 22,04 %

+ VIM – Ma�. V., 49

Po�et
vysíla�� 15

+ JIH – Javo�ice 33



SÍ� 1 �ervenec 2009

FX – 64,27 %
PO – 40,36 %
PI – 24,25 %

+ VOT – Mezivrata 53

Po�et
vysíla�� 17

+ LIB – Ješt�d 43



SÍ� 1 Srpen 2009

FX – 71,46 %
PO – 44,48 %
PI – 25,40 %

+ TRU – �.Hora 40

Po�et
vysíla�� 18



SÍ� 1 Listopad 2009

FX – 82,04 %
PO – 47,09 %
PI – 26,05 %

+ BNO – Kojál 29

BNO – Hády, 25/29
BNO – Barv., 25/29

Po�et
vysíla�� 19



SÍ� 1 Kv�ten 2010

FX – 90,16 %
PO – 54,06 %
PI – 29,08 %

+ PUB – Krásné 32

Po�et
vysíla�� 22

+ MIK – D�vín 29
+ OVA – Hoš�. 54



SÍ� 1 �ervenec 2010

FX – 91,85 %
PO – 56,49 %
PI – 30,14 %

+ FRD – Lysá H. 54

Po�et
vysíla�� 23



SÍ� 1 Zá�í 2010

FX – 95,02 %
PO – 58,55 %
PI – 31,00 %

+ JES – Prad�d 36

Po�et
vysíla�� 24



SÍ� 1 �íjen 2010

FX – 97,17 %
PO – 60,75 %
PI – 32,19 %

+ ZLN – Tl.Hora 33

Po�et
vysíla�� 26

+ VKL – Ploštiny 33



SÍ� 1 �íjen 2010



+RKN – L. Chlum., 40

SÍ� 1 Zlepšení pokrytí

FX – 98,15 %
PO – 62,53 %
PI – 32,84 %

+PRB – Praha., 53
+KLT – Barák, 34

Po�et
vysíla�� 26+3



SÍ� 1 �íjen 2010 (údaje �T)

FX – 99,83 %
PO – 60,75 %
PI – 32,19 %

Po�et
vysíla�� 26

Zdroj: �T , prezentace 25.9.2008



SÍ� 1 Rozvoj pokrytí území - 1

Zá�í 2008 - �íjen 2010



SÍ� 1 Rozvoj pokrytí území - 2

Zá�í 2008 - �íjen 2010 (porovnání s údaji �T)
Zdroj: �T , prezentace 25.9.2008

�T v síti A, Buková hora 58



SÍ� A + SÍ� 2 Zá�í 2008

FX – 36,84 %
PO – 22,56 %
PI – 11,84 %

BNO – Hády, 40
BNO – Barv., 40
OVA – Slez., 38
DOM - Vr. vrch, 39
ULA - Buk. hora, 58
PHA - Strah, 25

PHA - Cukr., 25

Po�et
vysíla�� 7



SÍ� 2 �íjen 2008

FX – 43,85 %
PO – 25,27%
PI – 16,13 %

BNO – Hády, 40
BNO – Barv., 40
OVA – Slez., 39
DOM - Vr. vrch, 38
ULA - Buk. hora,58

PHA - M�sto, 41
PHA - Cukr., 41

Po�et
vysíla�� 8

PLZ - Kraš., 48



SÍ� 2 Prosinec 2008

FX – 44,53 %
PO – 27,49%
PI – 17,51 %

+CHM – Jedl., 58

Po�et
vysíla�� 9



SÍ� 2 B�ezen 2009

FX – 49,99 %
PO – 29,52%
PI – 17,88 %

+MIK – D�vín, 40

Po�et
vysíla�� 11

+VOT – Mezivrata., 41



SÍ� 2 Duben 2009

FX – 50,91 %
PO – 30,03%
PI – 18,26 %

+CHE – Zel.H., 35

Po�et
vysíla�� 12



SÍ� 2 �erven 2009

FX – 51,26 %
PO – 31,23%
PI – 18,83 %

+JCH – Klínovec, 35

Po�et
vysíla�� 13



SÍ� 2 Srpen 2009

FX – 55,67 %
PO – 33,90%
PI – 20,63 %

+CEB – Kle�, 50/39

Po�et
vysíla�� 14



SÍ� 2 Zá�í 2009

FX – 56,90 %
PO – 34,45%
PI – 20,84 %

+SUS – Svato, 50/39

Po�et
vysíla�� 15



SÍ� 2 B�ezen 2010

FX – 66,28 %
PO – 37,87%
PI – 21,82 %

+VIM – Ma�.V., 50/39

Po�et
vysíla�� 17

+PUB – Krásné, 57



SÍ� 2 Duben 2010

FX – 68,63 %
PO – 39,34%
PI – 22,33 %

+JIH – Javo�ice, 35

Po�et
vysíla�� 18



SÍ� 2 Srpen 2010

FX – 75,56 %
PO – 46,86%
PI – 25,55 %

+TRU – �.Hora, 61

Po�et
vysíla�� 20

+LIB – Ješt�d, 61



SÍ� 2 Zá�í 2010

FX – 83,03 %
PO – 49,51
PI – 26,21 %

+BNO – Kojál, 40

Po�et
vysíla�� 21



SÍ� 2 Duben 2011

FX – 90,74 %
PO – 56,35%
PI – 30,63 %

+FRD – L.Hora, 37

Po�et
vysíla�� 23

+OVA – Hoš�., 37



SÍ� 2 �íjen 2011

Po�et
vysíla�� 24

+JES – Prad�d, 53

FX – 93,70 %
PO – 58,42%
PI – 31,50 %



SÍ� 2 Listopad 2011

FX – 97,07 %
PO – 61,37%
PI – 32,91 %

+VKL – Ploštiny, 49

Po�et
vysíla�� 26

+ZLN – Tl. hora, 49



SÍ� 2 Listopad 2011



SÍ� 2

FX – 98,30 %
PO – 63,14%
PI – 33,55 %

+RKN – L. Chlum., 61
+PRB – Praha., 41
+KLT – Barák, 48

Zlepšení pokrytí

Po�et
vysíla�� 26+3



SÍ� 1 Listopad 2011 (údaje �Ra)

FX – 99,8 %
PO – 61,26 %
PI – 32,94 %

Po�et
vysíla�� 26

Zdroj: �Ra , prezentace 25.9.2008



SÍ� 2 Rozvoj pokrytí území - 1

Zá�í 2008 - Listopad 2011 



SÍ� 2 Rozvoj pokrytí území - 2

Zá�í 2008 - Listopad 2011 (porovnání s údaji �Ra)
Zdroj: �Ra , prezentace 25.9.2008



(SÍ� B) + SÍ� 3 Zá�í 2008

FX – 25,99 %
PO – 17,71 %
PI – 7,49 % 

PHA – Strah., 46
PHA – Ládví., 46
PHA – Z. pruh., 46
PLZ - Košut., 52
BNO – Hády, 59
OVA – Slez., 54

Po�et
vysíla�� 6



SÍ� 3 �íjen 2008

FX – 24,94 %
PO – 17,61 %
PI – 7,74 % 

PHA – Strah., 46
PHA – Ládví., 46
PHA – Z. pruh., 46
PLZ - Košut., 52
BNO – Hády, 59
OVA – Slez., 32

Po�et
vysíla�� 6



SÍ� 3 Prosinec 2008

Po�et
vysíla�� 6

PLZ - Kraš., 52

FX – 39,63 %
PO – 22,66 %
PI – 14,54 % 

ULA - Buk. hora,55

PHA – M�sto., 46
PHA – Cukr., 59

BNO – Hády, 59
OVA – Slez., 32



SÍ� 3 Únor 2009

FX – 39,71 %
PO – 22,91 %
PI – 15,43 % 

+BNO – Barv., 59

Po�et
vysíla�� 7



SÍ� 3 Srpen 2009

FX – 45,53 %
PO – 25,62 %
PI – 17,23 % 

Po�et
vysíla�� 8

+CEB – Kle�, 22



SÍ� 3 Zá�í 2009

FX – 48,74 %
PO – 28,08 %
PI – 18,26 % 

Po�et
vysíla�� 9

+SUS – Svato, 52
ULA - Buk. hora,55-50dBW



SÍ� 3 Duben 2010

FX – 52,82 %
PO – 29,56 %
PI – 18,76 % 

Po�et
vysíla�� 10

+JIH – Javo�ice, 30



SÍ� 3 Srpen 2010

FX – 63,38 %
PO – 33,89 %
PI – 20,07 % 

Po�et
vysíla�� 11

+TRU – �.Hora, 60



SÍ� 3 Zá�í 2010

FX – 71,47 %
PO – 36,57 %
PI – 20,74 % 

Po�et
vysíla�� 12

+BNO – Kojál, 59



SÍ� 3 Duben 2011

FX – 77,67 %
PO – 42,20 %
PI – 24,16 % 

Po�et
vysíla�� 13

+OVA – Hoš�., 39



SÍ� 3 �íjen 2011

FX – 81,29 %
PO – 44,27 %
PI – 25,04 % 

Po�et
vysíla�� 14

+JES – Prad�d, 51



SÍ� 3 Listopad 2011

FX – 85,85 %
PO – 46,99 %
PI – 26,25 % 

Po�et
vysíla�� 15

+ZLN – Tl. hora, 49



SÍ� 3 Listopad 2011

FX – 97,25 %
PO – 46,99 %
PI – 26,25 % 

Po�et
vysíla�� 15

Výpo�et bez kor. faktoru



SÍ� 3 Rozvoj pokrytí území

Zá�í 2008 - Listopad 2011



(SÍ� C) + SÍ� 4 Zá�í 2008 

+PHA – Strah.., 64
+PHA – Ládví, 64

Po�et
vysíla�� 5

FX – 16,85 %
PO – 13,56 %
PI – 6,45 % 

+PHA – Z.pruh.., 64
+PHA – Václav., 64
+BNO – Jihl., 64

Telefonica O2 …… 17%



SÍ� 4 Listopad 2011

Zdroj: Telefonica O2 , prezentace 25.9.2008

Cílový stav  - lepší pokrytí než 71% obyvatel �R



SÍ� 4 Zá�í 2008 - Listopad 2011

listopad 201142Zlínský

�íjen 20111.6.201044Olomouc - JeremenkovaOlomoucký

1.4.2009Hlubo�ec - H�rka

1.11.2008Ostrava - 1.máje duben 2011

1.12.2008

63

Ostrava - Lanova

Moravskoslezský

zá�í 20101.12.2008Brno - Jana Babáka

(zá�í 2008)1.12.2008
64

Brno - Jihlavská
Jihomoravský

srpen 201045Královéhradecký

srpen 20101.9.200945Pardubický

srpen 20101.2.200965Liberecký

duben 20101.7.200963Vyso�ina

srpen 20091.2.200965/63Jiho�eský

�íjen 20081.1.200945K. Vary - VšeboroviceKarlovarský

�íjen 20081.1.200963Plze� - vodárnaPlze	ský

zá�í 20081.12.200862Ústí n.L. - KrušnohorÚstecký

Pet�iny

UTB zá�í 20081.12.200864

Zelený pruh

Praha

zá�í 20081.12.200844Kutná Hora - VysokáSt�edo�eský

Zahájení podle TPPZahájení podle O2Rádiový kanálLokalitaKraj

Zdroj: Telefonica O2 , prezentace 25.9.2008



SÍ� 1, 2, 3 Porovnání rozvoje pokrytí území

Zá�í 2008 - Listopad 2011

16,85

71

16,85

71



Rozvoj sítí / trhu DVB-T

Nap�íklad:

1. Dokrytí všech obydlených lokalit na území �R ?

2. Jaký je pot�ebný po�et sítí DVB-T v �R ?

ZahZaháájenjeníí procesu pprocesu p��echodu v letoechodu v letoššnníím roce m roce by mohlo býtby mohlo být ukonukon��eneníím oblouku, m oblouku, 
který byl stkterý byl stáátem pomyslntem pomysln�� vytývytý��en bezvýhradným prodlouen bezvýhradným prodloužženeníím vysm vysíílaclacíích ch 
licenclicencíí komerkomer��nníím provozovatelm provozovatel��m TV vysm TV vysíílláánníí v letech 2002 a 2003v letech 2002 a 2003

Na konci procesu pNa konci procesu p��echodu je oechodu je o��ekekáávanvanáá a pota pot��ebnebnáá spektrspektráálnlníí dividenda.dividenda.

Pokud se proces pPokud se proces p��echodu dostane do stavu, kdy jej bude moechodu dostane do stavu, kdy jej bude možžno no 
charakterizovat, jako charakterizovat, jako pp��edvedvíídatelný proces probdatelný proces probííhajhajííccíí podle daných podle daných 
pravidelpravidel, bude aktu, bude aktuáálnlníí hledat a mohledat a možžnnáá i nali naléézat odpovzat odpov��di na ndi na n��kterkteréé daldalšíší
ototáázky.zky.



Podmínky pro stabilizaci procesu p�echodu

OperOperáátor Stor Síítt�� 4 zve4 zve��ejnejníí transparentntransparentníí informace o plinformace o pláánovaných novaných 
harmonogramech zahajovharmonogramech zahajováánníí digitdigitáálnlníího vysho vysíílláánníí (výstavba s(výstavba síítt�� + z+ záákladnkladníí
technicktechnickéé parametry) obdobnparametry) obdobn�� jako operjako operáátoto��i Si Síítt�� 1, 2 a 3.1, 2 a 3.

Z postupnZ postupnéého rozvoje pokrytho rozvoje pokrytíí úúzemzemíí vysvysíílláánníím DVBm DVB--T bude patrnT bude patrnéé, , žže ple pláány ny 
výstavby svýstavby sííttíí jsou v praxi napljsou v praxi napl��ovováány.ny.

ProvozovatelProvozovateléé vysvysíílláánníí ��T, TV Nova a TV Prima zahT, TV Nova a TV Prima zaháájjíí praktickpraktickéé naplnapl��ovováánníí ttéé
��áásti svsti svéého vztahu k TPP, kterho vztahu k TPP, kteráá spospo��íívváá v uvolv uvol��ovováánníí souborsoubor�� technických technických 
parametrparametr�� analogovanalogovéého vysho vysíílláánníí, co, cožž je podmje podmíínkou dalnkou dalšíšího pokraho pokra��ovováánníí
a a úúspsp��ššnnéého dokonho dokon��eneníí procesu pprocesu p��echodu podle TPP echodu podle TPP (test(test--duben 2009?)duben 2009?)

OprOpráávnvn��nnéé subjekty posubjekty požžáádajdajíí o vydo vydáánníí tzv. kompenzatzv. kompenza��nníích licencch licencíí a v ra v ráámci mci 
tt��chto licencchto licencíí zahzaháájjíí vysvysíílláánníí nových programnových program��..

DrDržžiteliteléé licenclicencíí k DVBk DVB--T vysT vysíílláánníí (TV Barrandov, Z1, (TV Barrandov, Z1, ÓÓ��ko, TV Pohoda, RTA, ko, TV Pohoda, RTA, 
TV TV FebioFebio) zve) zve��ejnejníí svoje plsvoje pláány a pny a p��íípadnpadn�� i zahi zaháájjíí svoje vyssvoje vysíílláánníí v dohodnutv dohodnutéé
vysvysíílaclacíí ssííti.ti.

1. Dokrytí všech obydlených lokalit na území �R ?
2. Jaký je pot�ebný po�et sítí DVB-T v �R ?



Dokrytí všech obydlených lokalit na území �R

26 
(�T,�Ra)

26 + 32626 + 326 26 + 326

PIPO
Po�et vysíla�� v síti

FX

% pokrytí obyvatel �R

SÍ� 2

SÍ� 1 97,17

97,07

98,15

98,30

60,75

61,37

62,53

63,14

32,19

32,91

32,84

33,55

PouPoužžititíí kladnkladnéé korekce hodnoty Ekorekce hodnoty Emin min (8dB (8dB –– korekkorek��nníí faktor na robustnost sfaktor na robustnost síítt��) ) 
umoumož�ž�uje mimo jinuje mimo jinéé odhalit potenciodhalit potenciáálnlníí momožžnnéé nedostatky v pokrytnedostatky v pokrytíí..

DostateDostate��nn�� robustnrobustníí ssíí�� ………… 32 32 –– 35 vys35 vysíílala���� (nyn(nyníí je východiskem 26)je východiskem 26)

MM����eneníí mmííry pokrytry pokrytíí a pra pr��bb�ž�žnnéé vyhodnocovvyhodnocováánníí postupu procesu ppostupu procesu p��echodu.echodu.

ProvozovatelProvozovateléé vysvysíílláánníí + oper+ operáátoto��i si sííttíí urur��itit�� naleznou optimnaleznou optimáálnlníí konfigurace konfigurace 
konkrkonkréétntníích sch sííttíí

99,6

99,6



Dokrytí všech obydlených lokalit na území �R

OpakovaOpakova��e i pe i p��eveváádd����e  (TVP v se  (TVP v sííttíích ATV) ch ATV) -- 11

PP��es relativnes relativn�� vysokvysokéé % pokryt% pokrytíí obyvatelstva lze pobyvatelstva lze p��esto oesto o��ekekáávat nedostatevat nedostate��nnéé
pokrytpokrytíí v nv n��kterých kterých ��áástech stech ��R s komplikovaným terR s komplikovaným teréénnnníím profilem.m profilem.

ÚÚdoldolíí ��ek ek –– SSáázava, Svitava, Ohzava, Svitava, Oh��e, e, ………………

Hornatý terHornatý teréén n –– ŠŠumava, Brdy, Vysoumava, Brdy, Vyso��ina, Jesenicko, Valaina, Jesenicko, Valaššsko,sko,…….. .. 

PP��ííklad na Sklad na Sííti 1ti 1

ATV pATV p��eveváádd������ –– 488 pro dokrýv488 pro dokrýváánníí programem programem ��T1T1

Stejný efekt by mStejný efekt by m��l být zajil být zajišštt��n nasazenn nasazeníím cca 230 opakovam cca 230 opakova���� DVBDVB--TT

To pTo p��edstavuje nedstavuje náárr��st pokrytst pokrytíí v rozmezv rozmezíí 1 1 –– 3 % obyvatel. 3 % obyvatel. (97,17 - 98,15 - 99,6)

MalMaléé procentoprocento .. .. aleale .. .. ZZáásadnsadníí dd��leležžitost existence zemskitost existence zemskéého pho p��ííjmu v njmu v n��kterých lokalitkterých lokalitááchch
-- VýraznVýraznáá poptpoptáávkavka
-- NedostateNedostate��nnéé pokrytpokrytíí i mali maléé ��áásti sti úúzemzemíí se specifickou strukturou obyvatelstva se specifickou strukturou obyvatelstva -- naprosto negativnnaprosto negativníí

hodnocenhodnoceníí pp��íístupu zstupu zúú��astnastn��ných subjektných subjekt�� i sti stáátntníí sprspráávy kvy k realizaci procesu prealizaci procesu p��echodu pechodu p��esto, esto, žže e 
v pv p��ííslusluššnnéém kraji nebo m kraji nebo úúzemnzemníí oblasti je zemským digitoblasti je zemským digitáálnlníím vysm vysíílláánníím kvalitnm kvalitn�� pokrytpokrytáá pp��eveváážžnnáá
��áást obyvatel.st obyvatel.

-- Povinnost stPovinnost stáátu umotu umožžnit a ochrnit a ochráánit pnit p��íístup obstup ob��anan�� k vysk vysíílláánníí ze zze záákona ? kona ? –– pp��ííspsp��vek na vysvek na vysíílláánníí je je 
povinný ze zpovinný ze záákonakona



Dokrytí všech obydlených lokalit na území �R

OpakovaOpakova��e i pe i p��eveváádd����e  (TVP v se  (TVP v sííttíích ATV) ch ATV) –– 22

SSíí

 11

BB��hem prvnhem prvníí ��áásti procesu psti procesu p��echodu (uvedenechodu (uvedeníí do provozu vdo provozu vššech plech pláánovaných novaných 
26 DVB26 DVB--T vysT vysíílala����) by m) by m��ly být uvedeny do provozu opakovaly být uvedeny do provozu opakova��e e 
v 60 v 60 –– 80 lokalit80 lokalitáách (odhad).ch (odhad).

OpakovaOpakova�� by mby m��l ml míít ERP cca 8 dBW t ERP cca 8 dBW .

DalDalšíší postup postup –– opop��t t –– efektivnefektivníí hodnocenhodnoceníí rozvoje srozvoje síítt�� a pokryta pokrytíí v rv ráámci procesu mci procesu 
pp��echodu.echodu.

V souV sou��asnosti je pasnosti je p��íímmáá objednobjednáávka na dokrývvka na dokrýváánníí opakovaopakova��i a pi a p��eveváádd����i.i.
(N(N��mecký pmecký p��ííklad nenklad neníí pro pro ��R alternativou)R alternativou)

Bude poBude požžadavek na daladavek na dalšíší zvyzvyššovováánníí pokrytpokrytíí úúzemzemíí na na 
úúrovni PO rovni PO (60%) a PI a PI (32%) ??

Tato otTato otáázka souviszka souvisíí s dals dalšíším rozvojem DVBm rozvojem DVB--H a rovnH a rovn�ž�ž s transparentns transparentníím m 
zpzp��sobem vyusobem využžíívváánníí prostprost��edkedk�� na zajina zajišš��ovováánníí „„veve��ejnejnéé sluslužžbyby““..



Jaký je pot�ebný po�et sítí DVB-T v �R

A.   Napln�ní provozovaných  sítí obsahem

C.   Objem pot�eb pro zajišt�ní „ve�ejné služby v TV vysílání

B.   Zp�sob / možnost využití vytvo�ené spektrální dividendy



Jaký je pot�ebný po�et sítí DVB-T v �R

SouSou��asnost asnost –– proces pproces p��echodu echodu -- 4 s4 síítt��

Programy  Programy  -- 1616
��T T –– 4, Nova 1 + k, Prima 1 + 2k, RTA 1 + k, TV O4, Nova 1 + k, Prima 1 + 2k, RTA 1 + k, TV O��ko 1, TV Pohoda 1, ko 1, TV Pohoda 1, 
TV Barrandov 1, TV TV Barrandov 1, TV FebioFebio 1, Z1 11, Z1 1

A.   Napln�ní provozovaných  sítí obsahem

Dnes nenDnes neníí trh zemsktrh zemskéého digitho digitáálnlníího TV vysho TV vysíílláánníí v v ��R pro zahraniR pro zahrani��nníí investory investory 
dostatedostate��nn�� transparentntransparentníí a rozvinutý a rozvinutý (komplikovaný rozb�h procesu p�echodu).

Po stabilizaci procesu pPo stabilizaci procesu p��echodu a jeho vstupu do transparentnechodu a jeho vstupu do transparentníí ffááze lze ze lze 
oo��ekekáávat nvat náárr��st zst záájmu významných investorjmu významných investor�� ((„„medimediáálnlníích domch dom��““) o trh ) o trh 
zemskzemskéého digitho digitáálnlníího TV vysho TV vysíílláánníí v v ��R (R (LagardereLagardere, , BertelsmannBertelsmann,,……) ) 

SouSou��ááststíí rozhodovrozhodováánníí, jaký po, jaký po��et  set  sííttíí postaposta��uje, aby bylo mouje, aby bylo možžno pokrýt no pokrýt 
poptpoptáávku po sluvku po služžbbáách v trch v tržžnníím segmentu DVBm segmentu DVB--T vysT vysíílláánníí, je i hodnocen, je i hodnoceníí daldalšíších ch 
faktorfaktor��::
-- novnovéé metody zdrojovmetody zdrojovéého kho kóódovdováánníí (H.264, (H.264, DiracDirac..)..)
-- novnovéé pp��enosovenosovéé standardy (DVBstandardy (DVB--T2,..)T2,..)

-- poptpoptáávka po dalvka po dalšíších a kvalitnch a kvalitn��jjšíších sluch služžbbáách (HDTV, ech (HDTV, e--govgov, dal, dalšíší sluslužžby, by, ��T/MVT/MV))
-- momožžnnáá omezenomezeníí vyplývajvyplývajííccíí z pravidel zemz pravidel zemíí EU pro vyuEU pro využžititíí spektrspektráálnlníí dividendydividendy

PostavenPostaveníí pp��evzatevzatéého vysho vysíílláánníí v zemskv zemskéém vysm vysíílláánníí DVBDVB--T podle prT podle prááva va ��R ??R ??



Jaký je pot�ebný po�et sítí DVB-T v �R

SouSou��asnost asnost –– proces pproces p��echodu echodu -- 4 s4 síítt��

Programy  Programy  -- 1616
��T T –– 4, Nova 1 + k, Prima 1 + 2k, RTA 1 + k, TV 4, Nova 1 + k, Prima 1 + 2k, RTA 1 + k, TV ÓÓ��ko 1, TV Pohoda 1, ko 1, TV Pohoda 1, 
TV Barrandov 1, TV TV Barrandov 1, TV FebioFebio 1, Z1 11, Z1 1

A.   Napln�ní provozovaných  sítí obsahem
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Jaký je pot�ebný po�et sítí DVB-T v �R

GEGE--06 06 ……………….7s.7sííttíí (IV. (IV. –– V. TV pV. TV páásmo) + 1 ssmo) + 1 síí�� v III. TV pv III. TV páásmusmu

Pravidla EU    pro vyuPravidla EU    pro využžititíí spektrspektráálnlníí dividendy 470dividendy 470--862 862 MHzMHz ve tve t��ech ech úúsecsecííchch

DolnDolníí kmitokmito��ty ty –– broadcastingbroadcasting

StSt��ednedníí kmitokmito��ty ty –– mobilnmobilníí sluslužžby s niby s nižžšíší pp��enosovou kapacitouenosovou kapacitou

VyVyššíšší kmitokmito��ty ty –– vysokorychlostnvysokorychlostníí pp��íístup (i mobilnstup (i mobilníí) k slu) k služžbbáám EKm EK

B.   Zp�sob / možnost využití vytvo�ené spektrální dividendy

Budou pravidla stanovenBudou pravidla stanovenáá pro vyupro využžititíí spektrspektráálnlníí dividendy omezovat plndividendy omezovat pln��nníí
popožžadavkadavk�� kladených trkladených tržžnníím segmentem zemskm segmentem zemskéého digitho digitáálnlníího TV vysho TV vysíílláánníí
v v ��R na zdroje v oblasti rR na zdroje v oblasti ráádiovdiovéého spektra ?ho spektra ?

K 21 K 21 –– K60K60

K 61 K 61 –– K69K69

790 790 MHzMHz

??

Je tJe t��eba v reba v ráámci rozdmci rozd��lovlováánníí spektrspektráálnlníí dividendy odividendy oššetet��it potit pot��ebu rebu ráádiových diových 
kmitokmito��tt�� pro etapu zavpro etapu zaváádd��nníí DVBDVB--T2 ?T2 ?



Jaký je pot�ebný po�et sítí DVB-T v �R

S celkovým poS celkovým po��tem provozovaných stem provozovaných sííttíí a soua sou��asnasn�� i s ni s náároky na rroky na ráádiovdiovéé
kmitokmito��ty (ze zty (ze záákona) souviskona) souvisíí objem objem -- rozsah verozsah ve��ejnejnéé sluslužžby, kterby, kteráá bude bude 
zajizajišš��ovováána (poskytovna (poskytováána) v sna) v sííti (sti (sííttíích) vyuch) využžíívaných provozovatelem TV vaných provozovatelem TV 
vysvysíílláánníí ze zze záákona.kona.

C.   Objem pot�eb pro zajišt�ní „ve�ejné služby v TV vysílání - 1

SouSou��asný stavasný stav

Z pohledu poloZ pohledu položženenéé ototáázky ale i v dalzky ale i v dalšíších dch d��leležžitých ohledech itých ohledech nenneníí dnes v dnes v ��R R 
pro trh TV vyspro trh TV vysíílláánníí jasnjasn�� a transparentna transparentn�� definovdefinováánn

objem objem „„VeVe��ejnejnéé sluslužžbyby““ ani rozsah ani rozsah „„VeVe��ejnejnéého zho záájmujmu““..

Co vCo vííc, nejsou ani zc, nejsou ani z��etelneteln�� vymezeny tyto zvymezeny tyto záákladnkladníí pojmy.pojmy.

PP��itom pitom p��i poui použžititíí elementelementáárnrníí logiky nenlogiky neníí slosložžititéé zmzmíínn��nnéé pojmy vymezit.pojmy vymezit.

S pS p��ííchodem digitchodem digitáálnlníího vysho vysíílláánníí nastal nastal ��as, kdy je as, kdy je žživotnivotn�� dd��leležžititéé a nezbytna nezbytnéé
tyto dva pojmy transparentntyto dva pojmy transparentn�� vymezit a jejich význam i v praxi naplnit.vymezit a jejich význam i v praxi naplnit.



Jaký je pot�ebný po�et sítí DVB-T v �R

VeVe��ejnejnáá sluslužžbaba
-- nabnabíídkovdkováá strstráánka, zpnka, zp��sob jak efektivnsob jak efektivn�� plnit objednaný rozsah sluplnit objednaný rozsah služžebeb

C.   Objem pot�eb pro zajišt�ní „ve�ejné služby v TV vysílání - 2

Pokud je stanoven transparentnPokud je stanoven transparentn�� VeVe��ejný zejný záájem, mjem, m�ž�že být sestavena e být sestavena 
nabnabíídka poskytovdka poskytováánníí VeVe��ejnejnéé sluslužžbyby

NNááslednsledn�� pak stpak stáát mt m�ž�že zcela transparentne zcela transparentn�� svými nsvými náástroji (mimo jinstroji (mimo jinéé Rady) Rady) 
kontrolovat plnkontrolovat pln��nníí VeVe��ejnejnéého zho záájmu, tedy dohljmu, tedy dohlíížžet zejmet zejmééna na efektivnna na efektivníí plnpln��nníí
objednobjednáávky (efektivnvky (efektivníí vyuvyužžíívváánníí veve��ejných prostejných prost��edkedk��))

VeVe��ejný zejný záájemjem
-- poptpoptáávkovvkováá strstráánka, jaký rozsah slunka, jaký rozsah služžeb veeb ve��ejnost objednejnost objednáávváá (popt(poptáávváá) a který) a který

by mby m��l být hrazen z vel být hrazen z ve��ejných prostejných prost��edkedk��
-- pro vyjpro vyjáádd��eneníí veve��ejnejnéého zho záájmu je nutno stanovit transparentnjmu je nutno stanovit transparentníí postup postup 

a periodický interval pro kontrolu a pa periodický interval pro kontrolu a p��íípadnpadnéé pp��ehodnocenehodnoceníí veve��ejnejnéého zho záájmujmu



Jaký je pot�ebný po�et sítí DVB-T v �R

Z pohledu TV vysZ pohledu TV vysíílláánníí jsou tjsou t��mito zdroji zejmmito zdroji zejméénana

-- finanfinan��nníí prostprost��edky (výbedky (výb��r poplatkr poplatk�� ze zze záákona, vznik nkona, vznik náároku obroku ob��ana na pana na p��íístup stup 
k vek ve��ejnejnéé sluslužžbb��?)?)

-- rráádiovdiovéé kmitokmito��tyty (p(p��idid��lenlenéé ze zze záákona subjektu, který poskytuje vekona subjektu, který poskytuje ve��ejnou sluejnou služžbu)bu)

C.   Objem pot�eb pro zajišt�ní „ve�ejné služby v TV vysílání - 3

ZZáávazným stanovenvazným stanoveníím vem ve��ejnejnéého zho záájmujmu

ststáát zt zíískskáá zcela transparentnzcela transparentn�� jasnjasn�� zdzd��vodnitelnvodnitelnéé prpráávo poskytnout za vo poskytnout za úú��elem elem 
zajizajišštt��nníí veve��ejnejnéého zho záájmujmu pp��ííslusluššnnéé zdroje nutnzdroje nutnéé pro poskytovpro poskytováánníí veve��ejnejnéé sluslužžbyby..



Jaký je pot�ebný po�et sítí DVB-T v �R

Provozovatel vysProvozovatel vysíílláánníí ze zze záákona si z velkkona si z velkéé ��áásti ssti sáám definuje rozsah m definuje rozsah 
tzv. Vetzv. Ve��ejnejnéé sluslužžby, by, prakticky jako by poskytoval sluprakticky jako by poskytoval služžby v rozsahu, který si nikdo by v rozsahu, který si nikdo 
neobjednal (nebyl definovneobjednal (nebyl definováán ven ve��ejný zejný záájem)jem)

C.   Objem pot�eb pro zajišt�ní „ve�ejné služby v TV vysílání - 4
Dnes tento transparentnDnes tento transparentníí stav v zstav v záásadsad�� neexistujeneexistuje..

To mTo máá dva ddva d��sledky:sledky:

StStíírráá se rozdse rozdííl mezi komerl mezi komer��nníím vysm vysíílláánníím a vysm a vysíílláánníím zajim zajišš

ovaným ze ovaným ze 
zzáákona. kona. 
NN��kterkteréé komerkomer��nníí subjekty kopsubjekty kopíírujrujíí nabnabíídku mdku méédidiíí zz��izovaných stizovaných stáátem a naopak.tem a naopak.

Dobrým pDobrým p��ííkladem, jak lze definovat vekladem, jak lze definovat ve��ejný zejný záájem, je ustanovenjem, je ustanoveníí §§3, odst. 1 3, odst. 1 
ppíísm. b), zsm. b), záák. 484/1991 Sb. o k. 484/1991 Sb. o ��RoRo, kter, kteréé „„objednobjednáávvá“á“ u u ��RoRo šíší��eneníí programprogram��
zemskzemskéého digitho digitáálnlníího R vysho R vysíílláánníí prostprost��ednictvednictvíím multiplexu vem multiplexu ve��ejnejnéé sluslužžby by 
(§ 3 odst. 1 písm. b) zákona �. 483/1991 Sb., o �eské televizi).

Výsledný efekt Výsledný efekt –– od 30.9. je v Sod 30.9. je v Sííti 1 ti 1 šíší��eno digiteno digitáálnlníí vysvysíílláánníí 7 program7 program�� ��RoRo::
��Ro1Ro1--RadioRadiožžurnurnáál, l, ��Ro2Ro2--Praha, Praha, ��Ro3Ro3--Vltava, Vltava, ��Ro4Ro4--Radio Radio WaveWave, Radio , Radio ��esko, esko, 
��RoRo--LeonardoLeonardo, , ��RoRo--D durD dur..

Z tZ t��chto chto úúvah je zcela vyjmuta obsahovvah je zcela vyjmuta obsahováá strstráánka vysnka vysíílláánníí..



Záv�r

Zpátky k návrhu a realizaci sítí v rámci naplánovaného procesu 
p�echodu z analogového na digitální zemské TV vysílání.

• Specifický zp�sob výpo�tu (korek�ní faktor na robustnost sít�) 
m�že ukázat �ásti území, kde lze o�ekávat problémy 
s pokrytím p�i dosud uvažovaném po�tu vysíla�� v síti.

• V p�ísp�vku jsou soust�ed�ny nejnov�jší dostupné informace 
o harmonogramech výstavby jednotlivých sítí v�etn�
grafického znázorn�ní rozvoje pokrytí, a to pro p�íjem FX, 
PO a PI.

• P�ísp�vek klade n�které klí�ové otázky, které souvisí
s realizací procesu p�echodu, a to jako p�ísp�vek k probíhající
diskusi.



Záv�r

Další ze zlomových bod� procesu p�echodu v �R.

Pod�kování a d�v�ru 
všem technik�m (dnes p�evážn� z �Ra), kte�í zajiš�ují a budou 
zajiš�ovat výstavbu digitálních sítí a sou�asn� i po dobu p�echodu 
musí zajiš
ovat provoz analogového vysílání. 

www.www.digitalnidigitalni--dividenda.czdividenda.cz

Další zajímavé informace, podklady k úvahám a k diskusi na:



D�kuji za pozornost.
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