
Vážení uživatelé TKR.  

Jistě si na základě informací z TV kladete otázku proč jako provozovatel TKR 

neuděláme technickou výměnu přijímacího zařízení na hlavní stanici tak, aby Vy jako 

uživatelé jste nemuseli měnit svoje TV přijímače případně dokupovat seto-boxy s 

DVB-T2 tunerem. 

Technicky toto možné je ,ale jednalo by se o kompletní změnu primárního zdroje 

signálu a s tím spojené investice do kompletně nové technologie hlavní stanice TKR. 

V současné době používáme jako primární zdroj signálu českých multiplexů pro TKR 

 terestrické (pozemní) vysílání DVB-T (od dubna 2020 v Jihomoravském kraji ve 

formátu DVB-T2) a pouze toto vysílání konvertujeme z pásma UHF do pásma VHF, 

které je vhodnější pro šíření ve větších televizních kabelových rozvodech TKR 

Pokud bychom chtěli zachovat výstupní signál do TKR i nadále ve formátu DVB-T 

muselo by dojít ke změně primárního zdroje signálu českých multiplexů z příjmu 

terestrického DVB-T / DVB-T2 na příjem satelitní DVB-S / DVB-S2 

(Ve formátu DVB-T zůstanou nadále v nabídce  programy které nejsou dostupné 

v pozemním vysílání a přijímáme je ze satelitu - např. Nova sport, Spektrum , 

Discovery ,CS film, slovenské programy – tedy ty které konvertujeme do TKR ve 

formátu DVB-T z DVB-S2 ) 

To by ovšem znamenalo několikanásobně vyšší jednorázové náklady (v řádu 

statisíců) vč. dalších pravidelných měsíčních nákladů na provoz TKR . 

Tyto jednorázové náklady by se jistě promítly i do ceny paušálního poplatku pro 

uživatele TKR  Poplatek pro uživatele TKR by se pravděpodobně navýšil o několik 

desítek korun měsíčně. 

Současná výše vybíraného poplatku pokryje provozní náklady ( pravidelné platby 

autorským organizacím, poplatky za placené programy poskytovatelům vysílání, 

pravidelnou údržbu a servis TKR , náklady na el. energii trasových zesilovačů atd.)  

Navíc jako provozovatel TKR nemáme kompetenci o takto rozsáhlé investici 

rozhodnout . 

Můžeme toto technické řešení navrhnout vlastníkům TKR - ve většině případů je to 

obec. 

 Pokud se vlastník TKR rozhodne pro toto řešení a u nás jako provozovatele ho 

objedná ,můžeme toto technické řešení realizovat. 



Domníváme se ale, že pro lokální televizní kabelové rozvody TKR pro cca 200 až 

500 uživatelů je toto řešení nerentabilní. 

Toto řešení si mohou dovolit  kabeloví operátoři, kteří provozují svoje kabelové sítě 

celoplošně v rámci celé ČR  jako např. UPC , Selfnet, Netbox apod.a poskytují služby 

vč. internetu pro desítky až stovky tisíc uživatelských přípojek a také jejich měsíční 

poplatky pro koncové uživatele jsou v řádech stokorun.  
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