
INFORMACE PROVOZOVATELE BÍLOVICKÉ TELEVIZE O PŘECHODU NA DVB-T2 
 
Jak jste již mnozí zaznamenali z informací v televizi a dalších mediích, 
 dochází od listopadu 2019 na území České republiky ke změně v terestrickém 
 vysílání DVB-T, které bude nahrazeno novějším systémem DVB-T2 ,  
 kodování HEVC. 
 
Přechod na nový TV systém DVB-T2 byl v ČR v březnu z důvodu krizové  
situace přerušen. Dle sdělení Českých radiokomunikací bude v našem kraji, 
 a tím pádem i v naší kabelové televizi, pokračovat od konce července 2020. 
 
Starý TV systém končí vždy ve 23:59 hod.: 
multiplex 1 (programy ČT HD) 29. července 2020, 
multiplex 2 (Nova, Prima, Barrandov) 1. září 2020, 
multiplex 3 (tématické varianty Primy a Barrandova, Óčko, Ślágr) 30. září 2020.  
Multiplex č. 4 v (Nova 2 + Action + Gold + Prima Comedy  
Central) provozuje jiný subjekt a vypne tento multiplex 1. září 2020. 
 
Po těchto termínech je vysílání šířeno jen v novém systému DVB-T2, 
 který musí TV přijímač nebo set-top box umět zpracovat. 
  
Pro uživatele TKR to znamená ,že pokud budou chtít přijímat toto  
vysílání v našem televizním kabelovém rozvodu TKR, musí mít  
od 29.7. roku 2020 TV přijímače vybavené tunerem DVB-T 2  
s kódováním HEVC (nebo také bývá označován H.265).  
 
Další levnější variantou je doplnit stávající TV přijímač externím  
set-top-boxem s tunerem pro příjem vysílání DVB-T2 /H.265 . 
Tyto set-top-boxy jsou již běžně k dostání v maloobchodním prodeji 
 v ceně od 500 Kč. Při koupi set-top-boxu si ověřte, že Vámi vybraný  
model má možnost ladit i frekvence ve VHF pásmu ( tzn .5 kanál  
až 12 kanál, frekvenční rozsah od 177Mhz do 226Mhz ) .  
Některé modely tento rozsah proladit neumožňují např. značka Humax .  
 
Po těchto termínech je vysílání šířeno jen v novém systému DVB-T2, 
 který musí TV přijímač nebo set-top box umět zpracovat. 
Označení DVB-T2 nestačí, zařízení musí umět modernější kodek 
H265 (tzv. HEVC. Výběr televize či set-top boxu usnadní pečeť  
(zlatá nálepka) "DVB-T2 ověřeno".  
 
V případě dotazů ohledně přechodu na novou normu se můžete obrátit na: 
 
 Martin Vágner 602 758 823 
 martin.vagner@gmail.com 
  
 nebo 
  
 p. Jiří Hošek 605 447 552 
 
 
stejná informace běží na televizním vysílání BTV 

mailto:martin.vagner@gmail.com

