
  

 

TV Nova digitalizaci podporuje 

Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace 
na Domažlicku



  

TV Nova má licenci, stát chce 
digitalizaci

 TV Nova má platnou licenci k televiznímu vysílání 
do února 2017

 Stát se v souladu s celou EU rozhodl přejít 
na digitální vysílání TV 

 Cíle státu: 
 Změna způsobu příjmu rozhlasu a TV
 Zavedení dalších služeb digitálního rozhlasu a TV
 Rozšíření konkurenční nabídky volně přístupných 

programů
(Zdroj: Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice schválená vládou ČR 15.  3. 2006) 



  

Co chce TV Nova

 Změna musí být založena na dohodě
 TV Nova v zájmu svých diváků a technického 

rozvoje digitalizaci podporuje, musí ale chránit 
svůj podnikatelský záměr a investice

 Zájem TV Nova:
 Ochrana diváků

 Digitalizace nesmí připravit diváky o jejich 
oblíbenou stanici

 Ochrana investic
 Investice do stanice založeny na licenci, která je 

nyní v platnosti (do roku 2017)



  

TV Nova podporuje digitalizaci

 TV Nova se na digitalizaci chystá již téměř 10 let 
a podporuje ji:
 Technologicky

 Výrobní řetězec je plně digitalizován
 Stanice je připravena vysílat ve formátu HDTV
 Digitální signál přichází až na jednotlivé vysílače

 Účastí na technické a legislativní přípravě
 Jednání v rámci všech pracovních skupin připravujících digitální 

multiplexy
 Připomínkovala technický plán přechodu na digitální pozemní 

televizní vysílání, (přijat ČTÚ 28.12.2006)

 Účastí na experimentálním vysílání
 Experimentální vysílání (od 12.5.2000)
 Dočasný Multiplex A (od 21.10.2005)



  

Kde je již nyní možné přijímat 
TV Nova digitálně (Multiplex A)



  

3P - principy TV Nova pro přechod
na digitální pozemní vysílání

 Přechod, který bude plynulý a nepoškodí diváky
 Zásada „3P“

 Pokrytí
 Žádný divák nesmí přijít po vypnutí analogu 

o signál
 Penetrace

 Efektivní informační kampaň
 Dostatečné vybavení domácností pro 

digitální příjem
 Program

 Kompenzační licence
 Zachování konkurenceschopnosti na digitálním trhu



  

 Jako kompenzaci za uvolnění analogových 
frekvencí spojených s licencí požaduje 
TV Nova další dvě pozice v jednom z 
multiplexů

 Takovéto řešení umožní televizi zachovat 
konkurenceschopnost i na digitálním trhu 
a ochránit tak investice

 Tento požadavek je vyřešen v návrhu 
nového zákona

3P - Program 
Kompenzační licence



  

3P – Pokrytí
Technický plán navrhovaný TV Nova

 Nejprve řešení oblastí 
s přeshraničním 
rušením (Německo, 
Rakousko)

 Návaznost digitalizace 
jednotlivých oblastí

 Nejsložitější oblast 
(Praha) vyřešena se 
zkušenostmi 
z předchozích etap



  

 Dostatečná vybavenost domácností 
zařízením pro příjem digitálního signálu 
je pro TV Nova klíčová

 Informovanost diváků je v tomto případě 
zásadním faktorem, který vybavenost 
ovlivňuje

 Agentura STEM/MARK připravila pro          
TV Nova bleskový průzkum na Domažlicku, 
v oblasti přechodu na digitální pozemní 
vysílání

3P – Penetrace



  

A/D: Domažlice – 1.9.2007...

 Pokrytí 
Domažlicka 
digitálním 
signálem TV 
a rozhlasu

 Vysílač Vraní 
vrch má 
výkon 5 kW

mapa: RADIOKOMUNIKACE



  

1.9.2007

Česká republika: první vypnutí analogu 
- 10 týdnů a 1 den

80 tisíc 80 tisíc 
domácností domácností 

v okrese v okrese 
DomažliceDomažlice



  

33 % občanů 33 % občanů 
nemá  dostatek nemá  dostatek 

informací informací 
o vypnutí o vypnutí 

analogového analogového 
TV signáluTV signálu



  

V porovnání s V porovnání s 
Velkou BritániíVelkou Británií
je je vybavenostvybavenost  
na úrovni roku na úrovni roku 

20032003



  



  

 TV Nova podporuje přechod, který 
nepoškodí diváka

 Spot: od 1. července 2007
 Vysílán jen na Domažlicku
 V čase self-promotion TV Nova 

 Zpravodajské a publicistické pokrytí
 Prostor pro informace o digitalizaci 

v pořadech televize
 Zpravodajství
 Publicistika
 Ranní vysílání

Kampaň TV Nova na podporu 
digitalizace pro Domažlicko 



  

Kampaň TV Nova na podporu 
digitalizace pro Domažlicko 



  

TV Nova vítá výzvu 
Koalice pro digitální TV 

 Navrhujeme připravit společnou 
informační platformu: 
 Převzít vyzkoušený koncept z Velké Británie 

(Digital UK)
 Připravit společnou platformu

 vysílatelé
 prodejci spotřební elektroniky
 výrobci spotřební elektroniky
 státní úřady
 spotřebitelské organizace

 Implementovat vyzkoušený a fungující systém
 Zabránit tak chaosu při přechodu na digitální 

televizní vysílání



  

Budoucnost digitalizace
Dokončení digitalizace v Evropě
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


