
Připomínky Českého rozhlasu k návrhu Technického plánu přechodu zemského 
analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

Český rozhlas jako provozovatel rozhlasového vysílání ze zákona a jako účastník vysílání v 
systému DVB-T v současné síti MuxA kladně oceňuje TPP jako významný krok pro rozvoj 
digitálního vysílání v ČR. Stanovení dalšího postupu znamená především zásadní informaci 
pro posluchače, za jakých podmínek a v jakých termínech budou moci přijímat zejména nové 
programy ČRo.

Dále  se  zde  objevují  první  konkrétnější  informace  o  termínech  vzniku  a  rozvoje 
tzv.multiplexu veřejné  služby,  který by měl  být  finální  platformou pro  vysílání  programů 
veřejnoprávních  provozovatelů  (České  televize  a  Českého rozhlasu)  v  systému zemského 
digitálního vysílání DVB-T.

Respektujeme, že postupné vypínání analogových televizních vysílačů a náběh sítí DVB-T se 
přímo dotýká zejména provozovatelů televizního vysílání, a nemáme proto zásadní důvod se 
konkrétně vyjadřovat  k detailům postupu a  rozsahu tohoto přechodu v oblasti  televizního 
vysílání.

Významným a již dlouhodobě prosazovaným zájmem Českého rozhlasu je ovšem zavedení 
digitálního  rozhlasového  vysílání  v  systému T-DAB,  resp.  DMB v  rozsahu,  který  je  pro 
Českou republiku určen závěry konference RRC-06, a to zejména ve III.  tv pásmu. Proto 
vítáme záměr  uvolnit  kanál  R12 v co nejkratší  době a  apelujeme na  uvolnění  i  ostatních 
kanálů, které blokují využití přidělených DAB bloků (allotmentů) pro vysílání systémem T-
DAB,  a  tedy  doporučujeme  vypnutí  těchto  analogových  televizních  vysílačů  v  dřívějších 
termínech, než je doposud uváděné.

Jsme přesvědčeni,  že  využívání  kanálů III.  tv pásma pro T-DAB může probíhat  postupně 
podle  harmonogramu  uvolňování  a  není  třeba  čekat  do  úplného  ukončení  veškerého 
analogového televizního vysílání v tomto pásmu, jak dokládají zkušenosti i praxe z jiných 
zemí i při změně kanálové rozteče.

Taková  podmínka  by  znamenala  nepřijatelné a zbytečné  zpoždění  při zavádění  systému 
T-DAB.

Tuto připomínku Český rozhlas již uplatňoval v připomínkovém řízení k návrhu Koncepce 
rozvoje digitálního vysílání v ČR, předloženou Ministerstvem informatiky čj. MI 356/2006 ze 
dne 6. 2. 2006. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
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