
Dne 20. května 2010 proběhl v Nosticově paláci Ministerstva kultury seminář pořádaný Radou pro 

rozhlasové a televizní vysílání spolu s Českým telekomunikačním úřadem. Seminář se týkal 

problematiky budoucnosti digitálního rozhlasového a televizního vysílání v České republice zejména 

s ohledem na nároky, které bude klást na využití kmitočtového spektra ve III., IV. a V. televizním 

pásmu a potřebě věnovat uvolněné kmitočty po analogovém TV vysílání na tzv. digitální dividendu. 

Semináře se účastnili zástupci veřejnoprávního rozhlasu a televize, zástupci komerčních televizí a 

rozhlasových stanic, zástupci mobilních operátorů a provozovatelů sítí digitálního televizního vysílání 

i potenciálních zájemců o digitální rozhlasové vysílání včetně zainteresovaných expertů. 

Po uvítání účastníků předsedkyní Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Kateřinou Kalistovou 

přednesl úvodní přednášku shrnující současný stav přechodu na digitální televizní vysílání, diskuse o 

digitální dividendě a strategii správy spektra předseda Českého telekomunikačního úřadu Pavel 

Dvořák. Uvedl v ní, že se ČTÚ připravuje na vyčlenění kmitočtů 790-862 MHz jako digitální dividendy 

v souladu se strategií Evropské unie. Zdůraznil dále, že otázky dalšího rozvrhu spektra pro televizní 

vysílání přicházejí v úvahu po vypnutí analogového vysílání. 

V diskusi vystoupila celá řada účastníků semináře. Z jejich vystoupení lze vyvodit následující závěry: 

- nikdo nenavrhl, že by se pásmo 790 – 862 MHz mělo použít pro televizní vysílání; 

- ČT, Nova a Prima vyjádřily záměr dosáhnout stav, že budou v sítích DVB-T2 vysílat svoji kytici 

programů v HD rozlišení. Z toho vyplývá, že po určitou dobu několika let budou provozovat 

dvě sítě, jednu vysílající ve standardu DVB-T a druhou v DVB-T2. Po skončení přechodu 

předpokládají využití pouze sítě DVB-T2. Zástupce TV-Barrandov předpokládá zemské vysílání 

v HD pro jeden program; 

- je třeba řešit otázku bezdrátových mikrofonů, které se v současnosti používají v pásmu 

vyhrazeném pro digitální dividendu; 

- Český rozhlas vyjádřil zájem o sjednocení jeho podmínek s Českou televizí, tedy aby mohl být 

telekomunikačním operátorem a provozovat vlastní digitální síť v systému DAB+ v pásmu 

VHF, jejíž kapacitu je schopen naplnit, v pásmu L-pouze pokud případný operátor sítě 

nabídne kapacitu; 

- z komerčních rozhlasových provozovatelů o digitální rozhlasové vysílání projevilo zájem 

pouze rádio Proglas; 

- zástupce jednoho z mobilních operátorů vyjádřil skepsi k budoucí využitelnosti standardu 

DVB-H pro televizní vysílání do speciálně vybavených mobilních telefonů; 

- zástupce provozovatele sítí pro digitální televizní vysílání potvrdil zájem o možnost 

koordinace DVB-T sítě v pásmu VHF a vyjádřil přesvědčení, že po liberalizaci vstupu na 

televizní trh se objeví zahraniční zájemci o vysílání. Uvedl také předpokládaný harmonogram 

zahájení provozu sítí ve standardu DVB-T2. 
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