Informace k přechodu televizního vysílání na DVB-T2
Vážení vlastníci a nájemníci,
pokud využíváte k příjmu televizního signálu společnou televizní anténu, věnujte pozornost níže
napsaným řádkům. Pokud používáte kabelovou televizi, IPTV nebo satelitní příjem, informace se Vás
netýkají, nic se nemění.
Stávající televizní vysílání DVB-T bude v průběhu první poloviny roku 2020 ukončeno. Pro sledování
v novém vysílacím standardu DVB-T2 na který je Vaše společná anténa připravena budete
potřebovat:
1. Televizní přijímač, který podporuje příjem DVB-T2 s kodekem H.265, který je označován též
HEVC. Obvykle se jedná o televizory, které nejsou starší tří let. Pokud si nejste jisti, zda Váš
televizor nové vysílání zvládá, spusťte automatické ladění. Pokud televizor naladí programy na
konci názvu označené T2, například ČT1 HD|T2, Nova|T2, Prima|T2 a tyto programy hrají
(obraz i zvuk), tak nemusíte nic řešit, Váš televizor nové vysílání zvládá. Pokud ne, čtěte dále.
2. Pokud Váš televizor nové vysílání nenaladí, je nutné k němu dokoupit tzv. set top box. Jeho
cena se pohybuje od cca 700Kč a lze jej zakoupit v prodejnách s elektronikou. Set top box pak
podle návodu k obsluze zapojíte mezi anténu a televizor. Televizor budete nadále používat jako
zobrazovač a programy přepínat na dálkovém ovladači od set top boxu. Pozor, set top boxy
z dřívější doby (první vlny digitalizace z roku 2008) nejsou vhodné, nové vysílání nepodporují!

Termíny přechodu a vypínání původního DVB-T vysílání:
30.1.2020 – všechny programy České televize – dojde též ke změně kanálu a bude nutné znovu naladit
i nové televizory a set top boxy.
23.3.2020 – programy multiplexu 2 (Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barrandov) – dojde ke
spuštění finální sítě 22 a bude nutné znovu naladit i nové televizory a set top boxy.
20.4.2020 – programy multiplexu 3 (Prima Love, Prima Zoom, Prima MAX, Kino Barrandov, Barrandov
Krimi, Óčko, Óčko Gold, Šlágr TV).
30.6.2020 – definitivní ukončení přechodu na DVB-T2, přesun programů Novy a Primy – bude nutné
přeladit i nové televizory a set top boxy.

