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Předmět: Oprava společné televizní antény

Vážení bydlící 
Na základě nefunkčnosti některých televizních programů byla dnes zahájena oprava elektroniky společné televizní 
antény.  
Byla zjištěna porucha jedné z kanálových jednotek, oprava nebo náhrada proběhne podle časových možností 
dodávky náhradní jednotky. Informaci mám dostat do konce týdne. 
Jako přechodné řešení byl z nabídky do dokončení opravy ubrán jeden multiplex (skupina programů).  
Byl zvolen pravděpodobně nejméně rušivý zásah a dočasně nejsou v rozvodu společné antény k dispozici signály 
regionální sítě 7 ( v naší společné anténě na kanálu 29): 
ČT1 HD (pokud jej používáte, přelaďte přechodně na ČT1) 
ČT2 HD (pokud jej používáte, přelaďte přechodně na ČT2) 
ČT Sport HD (pokud jej používáte, přelaďte přechodně na ČT Sport) 
ČTD/Art (je obsažen multiplexu 3, který je funkční!) 
Kino Svět (bez náhrady) 
Pro úplnost uvádím přehled zbylých skupin programů, které máme ve společné anténě: 
kanál 21 - multiplex 1 - veřejnoprávní multiplex - ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT Sport, stanice Českého Rozhlasu 
kanál 23 - multiplex 2 - celoplošný komerční multiplex – Nova, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool, Barrandov TV 
kanál 25 - multiplex 3 - celoplošný komerční multiplex – ČT D/Art, Prima LOVE, Prima ZOOM, Prima Max, Óčko, Óčko 
Gold, Barrandov Plus, Kino Barrandov,  Šlágr TV, rádio Proglas 
kanál 27 - multiplex 4 - celoplošný komerční multiplex – Seznam.cz (nutný přijímač s HbbTV), Fanda, Smíchov, Telka, 
Relax, Rebel, JOJ Family, Mňau TV, Mňam TV, Prima Comedy Central 
 
K dotazům na změnu v digitálním pozemním vysíláním  z DVB-T na DVB-T2 jsou aktuálně dosažitelné odpovědi např. 
na tomto odkazu: http://technet.idnes.cz/televizni-vysilani-dvb-t2-0yi-/digitv.aspx?c=A160126_143548_digitv_vse. 
Informace Českých radiokomunikací (jedna z firem zajišťující vysílání) k novému stavu pozemního vysílání lze nalézt 
na odkazu: http://www.digistranky.cz/hd-tv-podrobne. 
České radiokomunikace také testují přístroje pro příjem v DVB-T2  v České Republice a výsledky zveřejnili na odkazu:  
http://www.digistranky.cz/otestovany-prvni-prijimace-pro-dvb-t2. 
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