
DVB – T2 – dotazy a odpovědi

Co to vlastně je DVB-T2 ?

Pod pojmem DVB-T2 se skrývá nový systém kódování přenášených informací. Do jednoho 
vysílacího kmitočtu lze vměstnat více informací (více televizních programů), aniž by se snížila 
jejich kvalita.

Systém DVB-T2  se zavádí kvůli tlaku výrobců zařízení sítí 5G (nové telefony, sledování aut, osob 
apod.). Tím, že se bude vysílat v  DVB-T2 systému, může se část bývalého televizního pásma 
použít pro výše uvedené služby.

Musí se přejít na DVB-T2 ?

Ano. Veškeré vysílání ve starém systému DVB-T, dle úmluv mezi jednotlivými státy Evropy, musí 
být vypnuto do začátku roku 2021.

Kdy se v České republice kompletně přejde na DVB-T2 ?

Česká televize vypne vysílání v  DVB-T na konci listopadu 2019. Komerční televizní stanice mají 
čas do konce roku 2020.

Zůstane něco ve starém DVB-T ?

Vzhledem k  tomu, že ke konci listopadu 2019 bude vypnuto vysílání České televize, bude v  
systémech, které spravuje bytové družstvo PANORAMA, vypnuto i ostatní, komerční vysílání a vše 
bude pouze v  DVB-T2.

Kdy se kompletně přejde na DVB-T2 ?

Na konci měsíce listopadu 2019.

Lze naladit již nyní programy v  DVB-T2 ?

V  následujících lokalitách již lze naladit programy v  DVB-T2:

1. Sídliště Olšava
2. Sídliště Pod Vinohrady – ul. Šaripova, Obchodní, Močidla, Družstevní, Okružní, U Plynárny, 

Větrná, Osvoboditelů, Revoluční, Partyzánů, Luhanova, Za Humny
3. „Židovna“ – Soukenická, Tkalcovská, U Fortny, Prim. Hájka, Jirchářská, U Špitálu, Bří Lužů, 

Dolní Valy, U Elektrárny

V nabídce DVB-T2 zatím chybí programy NOVA Gold, NOVA Action, NOVA2, (programy 
vysílané z  Uherského Hradiště). Budou spuštěny do konce listopadu 2019.

Jaký televizní přijímač musím vlastnit pro příjem DVB-T2 ?

Televizní přijímač musí mít v  označení (v parametrech), že přijímá programy v  DVB-T2, popř. má 
označení  H.265 nebo HEVC.

Co je zapotřebí připojit k  televizi, která nepřijímá DVB-T2 vysílání ?

SET TOP BOX určený pro příjem DVB-T2 vysílání. Má v  označení, že zvládá H.265, HEVC.
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Co je zapotřebí, pokud mám v  domácnosti více starších TV přístrojů ?

Ke každému TV přijímači si musím pořídit SET TOP BOX !

Lze DVB-T2 upravit na DVB-T  „centrálně“ na hlavní stanici , u antén tak, aby se nemusely 

pořizovat SET TOP BOXy ?

NE. Žádný výrobce zařízení pro zpracování TV signálů nenabízí zařízení, které by umožňovalo 
konverzi z  DVB-T2 na DVB-T !

Ing.Radek Hložek, ALLCOM UB

Aktualizováno 30.5.2019
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