CRA\\\
POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ,
které je jako jediné zdarma,
přechází na nový standard DVB-Tz
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
JIŽ v LISTOPADU 2019
Naladte se na DVB-TZ!
Přechod na DVB-TZ se uskuteční v období listopad 2019—červen 2020.
Vypínání současných DVB-T sítí bude zahájeno 27. listopadu 2019,
kdy skončí vysílání České televize v rámci DVB-T sítě v Praze a ve
středních Čechách 2 vysílačů Žižkov a Cukrák. Od ledna 2020 pak
budou postupně vypínány další vysílače. Vysílání DVB-T sítí bude
definitivně a celoplošně ukončeno na konci června 2020.
Pokud ještě ve Vašem bytovém domě neproběhla úprava společných
antén, doporučujeme učinit tak co nejdříve!
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Co nám nový standard DVB-TZ přináší.
Pozemní televizní vysílání „přes anténu“ je bezplatné - nezáleží na
počtu ani umístění televizorů. Poplatky za příjem pozemního televizního
vysílání jsou pro vás stále 0 Kč. Dostanete téměř veškeré české
programy ve vyšší kvalitě Česká televize vysílá v DVB-T2 v té nejvyšší
HD kvalitě, řada soukromých TV stanic bude mít možnost vysílat v HD.
Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-TZ jsou navíc státem
garantovány nejméně do roku 2030. Nový vysílací standard DVB-T2
umožní ještě aktivnější propojení televizního vysílání s internetem
a interaktivní služby. Vysílání DVB-T2 je dostupné v celé ČR.
—
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Co je třeba pro to udělat?

'

Pořídit sí set top box nebo televizor, které nový signál umí přijmout.
Podívejte se, které přijímače již byly na příjem DVB-TZ certifikovány
www.dvbt20vereno.cz. V obchodech poznáte certifikované přijímače
podle nálepky DVB—TZ ověřeno.
2.Naladit si novou sít'. U společných antén v bytových domech je
většinou nutné povolat specializovanou servisní firmu. Tento krok
doporučujeme učinit co nejdříve pro zajištění bezplatného TV
příjmu v té nejvyšší možné kvalitě. Specializovaných servisních
firem je omezený počet, a tak by se'mohlo stát, že právě u vás
včasné přeladéní nestihnou. Jejich seznam také najdete na webu
www.dvbt20vereno.cz.
l.

www.dvbt20vereno.cz

CRM?
čzst RADIOKOMUNIKACE

Dobrý den,

už jste určitě slyšeli o připravovaných změnách v pozemním televizním vysílání. Vsouvlslosti
s plánovaným přechodem na novou technologickou platformu DVB-T2 Vás a obyvatele Vašeho
domu chceme informovat o aktuálních a chystaných krocích, a to zejména voblasti Prahy a
středních Čech.

Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká 60

% domácností v ČR přijímajících

televizní vysílání prostřednictvím pozemních televizních sítí. Důvodem je uvolnění frekvenčního
pásma 700 MHz, na kterém dosud vysílají pozemní televizní vysílače, pro potřeby mobilních
operátorů. Je to společné celosvětové rozhodnutí více než 190 států, ke kterému se připojila
Evropská unie.
i

Oblasti Prahy a středních Čech se tato změna dotkne již v listopadu 2019! Vypínání současných
DVB-T sítí bude zahájeno 27. Ijstopadu 2019, kdy skončí vysílání Ceské televize v rámci DVBT sítě v Praze a ve středních Cechách z vysílačů Zižkov a Cukrák. Od 9. ledna 2020 pak budou
postupně vypínány další vysílače. Vysílání DVB-T sítí bude definitivně a celoplošně ukončeno 24.
června 2020.

Pozemní televizní příjem poskytuje širokou programovou nabídku nejsledovanějších televizních
stanic a je jediný bezplatný. Všechny ostatní způsoby televizního příjmu (satelitní, kabelové, IPTV)

jsou zpoplatněny. Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních
programů, je nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou generaci digitálního vysílání — standard
DVB-TZ. Programy České televize (ČT) a některých komerčních stanic je možné v DVB-T2 přijímat
již nyní, 3 to v rámci tzv. přechodových DVB-T2 sítí. Ty pokrývají 99 % obyvatel ČR.
Pokud zatím DVB-TZ vysílání ve Vašem domě nepřijímáte a neradi byste do budoucna přišli o
příjem pozemní platformy vysílání, která je jako jediná zdarma, doporučujeme co nejdříve
kontaktovat specializovanou servisní firmu. V případě bytových domů, jako je ten Váš, je totiž
nutné provést úpravu společné televizní antény (STA). Tyto úpravy může zajistit specializovaná
servisní firma, která Vám zajišt'uje chod STA. Obvykle se nejedná o složitý zásah, protože DVB-TZ
vysílání probíhá ze stejných vysílacích objektů jako stávající DVB-T. Servisní firmy mají k dispozici
informace o parametrech DVB-TZ vysílání v jednotlivých regionech, takže mohou optimálním
způsobem Vaši STA upravit pro příjem DVB-T2.

straně diváků bude potřeba opatřit si nový televizor nebo set top box pro příjem DVB-T2
signálu (jehož cena startuje na 550 Kč a který lze připojit k jakémukoli staršímu televizoru). Je
Na

důležité, aby si divák koupil takový televizor, který umožňuje příjem DVB-TZ, dnes je to většina
prodávaných televizorů a set top boxů. Velká část těchto přijímačů navíc prošla certifikací Českých
Radiokomunikací a je označena zlatým symbolem „DVB-TZ OVERENO“. Seznam ověřených
přijímačů je možné zjistit na webových stránkách: www.dvbt20vereno.cz.

Rádi bychom, aby pro Vás a Vaše sousedy byl přechod na DVB-TZ co nejsnazší a obešel se bez
komplikací, například kvůli vytíženosti servisních anténářských firem. Na přípravu je tedy nutné

myslet co nejdříve.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na naši zákaznickou linku: +420 800 929 929 (Po —
Pa, 8:00 — 20:00), případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím stránek www.dvbt20vereno.cz.
Kde najdete i seznam specializovaných servisních firem pro oblast Prahy a středních Cech.

$ pozdravem,
Ceské Radiokomunikace a.s.
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