
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
množí se Vaše dotazy ohledně přepnutí televizního vysílání na standard DVB-T2, zajímá 
Vás, zda na tuto změnu budeme připraveni a vy i nadále budete moci přijímat televizní 
signál prostřednictvím společné televizní antény. Chtěli bychom vás ujistit, že nemusíte 
mít obavy. 
 
Přepínání televizního signálu na nový standard již začalo a řeší se postupně. Nejdříve 
jsou na řadě Čechy. Přepnutí v Moravskoslezském kraji proběhne v následujících 
termínech: 
 
Multiplex 1 bude přepnut 30. 4. 2020 (z kanálu 54 na kanál 26), nyní vysílá na kanálu 
26 jako přechodová síť 11. 
Vysílané programy: 

      
------------------------------------------------------------------ 
 
Multiplex2 bude přepnut 1. 6. 2020 (z kanálu 37 na kanál 28), nyní vysílá na kanálu 28 
jako přechodová síť 12. 
Vysílané programy: 

     
-------------------------------------------------------------- 
 
Multiplex 3 bude přepnut 8. 6. 2020 (z kanálu 48 na 31), nyní vysílá na kanálu 31 jako 
přechodová síť 13. 
Vysílané programy: 

        

     
--------------------------------------------------------------------- 
 
Multiplex 4 bude přepnut 27. 5. 2020 (z kanálu 45 na kanál 45) nyní v DVB-T2 nevysílá. 
Vysílané programy: 

         

         
 



Nyní máme osazeny moduly pro kanály:  24, 39, 43, 45, 48, 53 a 54. V prvním čtvrtletí 
příštího roku pořídíme nový programovatelný zesilovač, (jak jsme avizovali na jednání 
shromáždění), což umožní naprogramovat přijímaná pásma včetně polských 
televizních kanálů, které dokážeme přijímat. To budou všechny kroky, které musí 
připravit Společenství. 
 
Do dubna tedy všichni budete přijímat stávající DVB-T bez problémů.  
 
Pro příjem signálu DVB-T2 ale budete muset mít techniku, která si s tímto signálem 
„porozumí“. 
 
Buď již máte, nebo si pořídíte televizi, která tento signál bude umět zpracovat. Jsou 
označené nápisem „DVBT2-HEVC nebo H265“. Zda váš současný televizor tuto 
podmínku splňuje, si můžete ověřit třeba na webovských stránkách Českých 
radiokomunikací: https://www.dvbt2overeno.cz/overeni nebo se na našem webu 
podívat do přílohy k tomuto oznámení. 
 
Pokud máte televizi, která si s tímto signálem neporadí, budete si muset pořídit nový 
set top box. (Musí mít logo Českých radiokomunikací, že DVB-T2 splňuje.) Některé 
novější set top boxy již umí zpracovat oba standardy. Na druhou stranu některé ty velmi 
staré televize si s novým signálem neporadí ani při využití set top boxu a bude nutné je 
vyměnit za nové. 
 
Komerční televize (Nova, Prima) ale nebudou vzduchem (volně) šířit signál ve vysokém 
rozlišení (HD). HD kvalita bude pouze na placených kanálech. Pokud byste tento 
standard vyžadovali, bude dobré se obrátit například na poskytovatele kabelových sítí 
– O2 TV vám nabídne balíčky různých programů: https://www.o2.cz/osobni/televize 
(osobně můžete vyřídit v OC Breda). Další možností je využití nabídky společnosti 
Opava Net, která má svou síť nataženou i do našeho domu: 
https://www.opavanet.cz/televize/kuki.html (Příčná 10, Opava, tel. 553 821 111). 

V případě, že máte jakékoliv dotazy týkající se nového standardu televizního vysílání, 
nebo potřebujete poradit, obraťte se na České radiokomunikace: tel. 800 929 929. 

V případě, že máte jakékoliv dotazy k televizím nebo set top boxům vybavených DVB-
T2 a kodekem H.265, obraťte se na partnera Českých radiokomunikací, společnost 
DATART: tel. 225 991 000. 

 

https://www.dvbt2overeno.cz/overeni
https://www.o2.cz/osobni/televize
https://www.opavanet.cz/televize/kuki.html
tel:800929929
tel:225991000

