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POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, které je jako jediné 
zdarma, přechází na nový standard DVB-T2 
 

Už jste určitě slyšeli o připravovaných změnách v pozemním televizním vysílání. V souvislosti 
s plánovaným přechodem na novou technologickou platformu DVB-T2 Vás chceme informovat o 
aktuálních a chystaných krocích. 

Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká 60 % domácností v ČR přijímajících 
televizní vysílání prostřednictvím pozemních digitálních televizních sítí DVB-T. Důvodem je 
uvolnění frekvenčního pásma 700 MHz, na kterém dosud vysílají pozemní televizní vysílače, pro 
potřeby mobilních operátorů. Je to společné celosvětové rozhodnutí více než 190 států, ke kterému 
se připojila i Evropská unie.  

Pozemní televizní příjem poskytuje širokou programovou nabídku nejsledovanějších televizních 
stanic a je jediný bezplatný. Všechny ostatní způsoby televizního příjmu (satelitní, kabelové, IPTV) 
jsou zpoplatněny. Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních 
programů, je nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou generaci digitálního vysílání – standard 
DVB-T2. Programy České televize (ČT) a komerčních stanic je možné v DVB-T2 přijímat již nyní, a 
to v rámci tzv. přechodových DVB-T2 sítí. Ty pokrývají 99 % obyvatel ČR. Součástí pozemního 
vysílání jsou také služby poskytované prostřednictvím HbbTV – červeného tlačítka, které umožňuje 
televizním divákům přístup k moderním televizním službám, jako například přístup do televizních 
archivů, videa na přání nebo odloženého televizního sledování. 

Přechod na DVB-T2 se uskuteční v období listopad 2019 – červen 2020. Vysílání celoplošných  
DVB-T sítí bude v České republice definitivně ukončeno 30. června 2020. 

Co je třeba pro to udělat? 

1. Pořídit si set top box (cena startuje na 550 Kč, i nejlevnější boxy umožňují příjem v HD kvalitě 
a lze je připojit i nejstarším televizorům) nebo televizor, které nový signál umí přijmout. Podívejte 
se, které přijímače již byly na příjem DVB-T2 a kodek HEVC certifikovány www.dvbt2overeno.cz. 
V obchodech poznáte certifikované přijímače podle nálepky DVB-T2 ověřeno. 

2. Naladit si DVB-T2 vysílání již dnes. V případě individuálních antén není obvykle potřeba činit 
žádné změny. U společných antén v bytových domech je nutné povolat specializovanou servisní 
firmu. Specializovaných servisních firem je omezený počet, doporučujeme proto tento krok učinit co 
nejdříve. Jejich seznam také najdete na webu www.dvbt2overeno.cz. reno.cz 

Pokud budete mít dotazy, obraťte se na naši zákaznickou linku: +420 800 929 929 (Po – Pa,  
8:00 – 20:00), můžete nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek www.dvbt2overeno.cz a 
informace jsou dostupné také prostřednictvím informačního TV kanálu Nalaďte se na DVB-T2. 

Co nám nový standard DVB-T2 přináší? 

Pozemní televizní vysílání "přes anténu" je bezplatné - nezáleží na počtu ani umístění televizoru. 
Poplatky za příjem pozemního televizního vysílání jsou pro vás stále 0. Dostanete téměř veškeré 
české programy ve vyšší kvalitě - Česká televize vysílá v DVB-T2 v té nejvyšší HD kvalitě, i řada 
soukromých TV stanic bude mít možnost vysílat v HD. Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v 
DVB-T2 jsou státem garantovány nejméně do roku 2030. Nový vysílací standard DVB-T2 umožní 
ještě aktivnější propojení televizního vysílání s internetem a interaktivní služby prostřednictvím 
HbbTV – červeného tlačítka, které je součástí většiny nových DVB-T2 televizorů. Vysílání DVB-T2 
je dostupné v celé ČR.  


