
Odpověď na dotaz, zda se musí při přechodu z vysílání DVB-T na DVB-T2 

pořizovat, ke starým TV přístrojům SET TOP BOXY, a kdy tak učinit.

1. Postup při vypínání vysílání TV programů v DVB-T vysílání

Na konci listopadu tohoto roku vypíná vysílání Česká televize a vysílání bude pouze v systému 

DVB-T2. Komerční televize mají čas do konce roku 2020. Pak bude vysílání ve starém systému 

vypnuto.

2. Jak vyřešit příjem vysílání v nové normě DVB-T2 když mám TV přístroj, který nemá tuner pro 

příjem v DVB-T2 ?

V poslední době se vyrojily informace o tom, že když je účastník připojen na společné televizní 

vedení, tak si nemusí pořizovat vlastní SET TOP Box nebo nový TV přijímač.

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Žádný výrobce nenabízí zařízení, které by přijímalo 

programy v DVB-T2 vysílání a převedlo je do DVB-T (staré normy) a pro účastníky by se tak nic 

neměnilo. Před cca 2 lety někteří výrobci inzerovali, že takové zařízení bude na trhu. Pak si 

zřejmě udělali průzkum a upustili od toho.

Při přechodu na vysílání v DVB-T2 se u společných antén pouze nainstaluje zařízení, které 

přijme nové signály a převede je z vyšších kmitočtů na nižší, které slouží k distribuci do domů. 

K účastníkovi se tudíž přivede opět signál v DVB-T2 ! Účastník si tedy musí pořídit SET TOP 

Box nebo nový TV přijímač !

3. Ostatní

Ve sdělovacích prostředcích proběhla zpráva, že pokud jsou účastníci připojeni na kabelou 

(placenou) televizi, nemusí si pořizovat SET TOP BOXy. 

To je pravda. U kabelových společností se signály přijímají v digitální formě z IP toků nebo 

ze satelitního vysílání a pak se tyto signály převádí do libovolného tvaru, např. do DVB-T. 

Tyto společnosti musí mít pro takové úpravy povolení dle telekomunikačního zákona. Tzn., 

že musí mít zaplacenou licenci od Rady pro televizní vysílání. Musí za každého účastníka 

platit poplatky ochranným autorským svazům atd.

Účastníci v Uherském Brodě nejsou napojeni na placenou kabelovou televizi, ale na STA 

(společné televizní antény)! Proto nelze přijímat dle telekomunikačního zákona programy 

z jednoho systému (např. ze satelitního vysílání) a převádět je do jiného systému (např. 

DVB-T) ! Signály se pouze mohou přijímat a upravovat aniž by se změnil charakter signálu. 

Tzn. Z DVB-T2 opět do DVB-T2 !
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