
 
 

Co naladíte v digitální síti �eských radiokomunikací 

Diváci v Praze a ve st�edních �echách zaregistrovali spušt�ní �ádného vysílání tak, že jim z 
programové nabídky zmizely programy nastavené v dob� experimentálního vysílání �Ra. Po 
automatickém p�elad�ní se jim na obrazovce objeví televizní stanice �T1, �T2, �T24 a Nova 
(naopak zmizí Prima a Ó�ko). Z rozhlasové nabídky multiplex postrádá �Ro 1 – Radiožurnál 
a Frekvence 1, nov� se objevily ve�ejnoprávní okruhy �Ro 2 - Praha, �Ro 3 - Vltava, �Ro 
Radio �esko, �Ro D-dur a �Ro Leonardo. Poslední t�i jmenované stanice zatím vysílaly 
pouze p�es Internet a �asem se mají objevit také v nabídce kabelové spole�nosti Karneval 
Media (po�ítá s nimi pro DVB-C). 

 

Mapa pokrytí multiplexu A  
Chcete v�d�t, jestli se nacházíte v dosahu vysílací sít� A, která jako první v �eské republice 
zahájila �ádné digitální vysílání? Nabízíme vám mapu pokrytí Prahy a st�edních �ech a také 
mapy p�edpokládaného pokrytí Brna a Ostravska, kam se tato vysílací sí� rozší�í v prvním 
�tvrtletí  roku 2006 Seznam plánovaných vysíla�� a celkové pokrytí sít� A naleznete v 
mapách jednotlivých sítí 
.  
 
 
 

Programy vysílané v multiplexu A 

Program  
video 
[MBp

s]  

audio 
[Mbps]  

teletext 
[Mbps]  

data EPG 
[Mbps]  

data 
ostatní 
[Mbps]  

celkem 
[Mbps]  poznámky  

�T1  3,80 0,26 0,23 0,11 0,10 4,50  
�T2  3,80 0,26 0,23 0,11  4,40  

�T24  3,80 0,26 0,05 0,11  4,22 TXT pouze 
str. 888 

Nova  3,80 0,26 0,30 0,11  4,47  
�Ro (5 
program�)   1,00  0,53  1,53  

Frekvence 1   0,20  0,11  0,31  

Spole�né       0,20 data MHP 
EPG 

systémové info       0,40  
nutná rezerva       2,10  
SOU�ET  15,20 2,24 0,81 1,05 0,10 22,10  
Zdroj: Radiokomunikace 
 
Programová nabídka multiplexu A by se m�la rozší�it ješt� o jeden televizní kanál a t�i až 
�ty�i rozhlasové stanice. Umožní to p�echod na lepší kompresní technologii (nikoli však 
MPEG-4). V sou�asné dob� jednáme jak s �eskou televizí, tak s televizí Nova o využití této 



programové pozice. Jako pravd�podobn�jší se zatím jeví za�azení sportovního kanálu �T. O 
další t�i programové pozice má zájem také �eský rozhlas. Podle digitálního týmu by je zaplnil 
stanicemi �Ro 1 - Radiožurnál, �Ro 4 (plánovaná stanice pro mladé) a n�jakým dalším 
projektem nebo regionálním vysíláním. Nejblíže k za�azení do multiplexu A má nyní 
komer�ní rádio Frekvence 1.  

Z pohledu televizního diváka, který p�ijímal digitální experiment �Ra, se zahájením �ádného 
digitálního vysílání zase až tak moc nem�ní. Jiná situace nastává pro provozovatele vysílání. 
Jestliže za ší�ení signálu v DVB-T v experimentech neplatili, v ostrém vysílání už musí hradit 
poplatky za vysíla�e. V sou�asné dob� se jedná o zavád�cí ceny. Poplatky se budou m�nit v 
závislosti na rozši�ování pokrytí a poskytování dalších služeb. Zejména pro televize to 
znamená enormní nár�st náklad� na ší�ení signálu, protože krom� digitálního vysílání musí 
platit i za analogové vysíla�e. Dvojí platby by m�ly donutit p�edevším komer�ní stanice k 
rychlému p�echodu na digitální vysílání. 

Technické parametry multiplexu A 

Multiplex A vysílá na jednofrekven�ní síti K25 (frekvence 506 MHz), kterou tvo�í vysíla�e 
Praha-m�sto (Žižkovský vysíla�, maximální výkon 5 kW EIRP) a Cukrák (2,5 kW EIRP). 
Prakticky po celé Praze a v okolí Cukráku je bezproblémový p�íjem na vnit�ní pokojovou 
anténu, mimo m�sto je pot�eba klasická venkovní anténa. Dosah signálu kopíruje p�ibližn� 
hranici tvo�enou m�sty Benešov, P�íbram, Nové Strašecí, Roudnice nad Labem, Mladá 
Boleslav a Pod�brady. Výpadky nebo skoro žádný p�íjem lze �ekat na Kutnohorsku. Výkon 
vysíla�� by m�l kolísat mezi 2,5 a 5 kW. Koncem roku pak radiokomunikace p�ejdou na nové 
technologie, kterými nahradí sou�asné "experimentální" vysíla�e.  

Nastavení parametr� DVB-T sít� A 
TV kanál  25 (506 MHz)  
Ší�ka pásma  8 MHz 
Vysílací mód  8k 
Ochranný interval  1/8 
Kódový pom�r  2/3 
Konstelace  64QAM 
Hierarchický mód  ne-hierarchický 
Celková bitová rychlost  22,12 Mbit/s 
Kódování obrazu  MPEG-2 MP@ML 
Kódování zvuku  MPEG-1 Layer II 
Formát obrazu  4:3 (do budoucna i 16:9) 
Kódování �eštiny pro EPG ISO/IEC 6937 

Zdroj: Radiokomunikace 

Televizní programy zaberou 17,59 Mbit/s, rozhlasovým program�m operátor vy�lenil 1,84 
Mbit/s a dopl�kovým službám 0,6 Mbit/s. Dalších 2,1 Mbit/s má v zásob� pro rezervu a na 
režijní operace. Dopl�kové služby zatím tvo�í elektronický programový pr�vodce (EPG) a 
zpravodajský ticker, což je MHP aplikace, která zobrazuje krátké aktuální zprávy v b�žícím 
pruhu na dolní �ásti obrazovky. Divák si m�že zobrazování zpráv filtrovat podle svého zájmu, 



volit rychlost p�etá�ení a nastavit polohu, barvu a pr�hlednost pásu. Volitelný je i font písma a 
jeho velikost. Do budoucna �Ra po�ítají také se supertelextem a MHP televizními hrami. 

Umíst�ní vysíla�� sít� A 

Umíst�ní Výkon 
(ERP)  Polarizace LON (WGS-

84)  
LAT (WGS-
84)  

Výška antény nad 
terénem (m)  

Nadm. 
výška (m)  

Cukrák  2,5 kW  H  14E2121  49N5612  145  399  
Žižkov  5 kW  H  14E2704  50N0452  184  258  
Zdroj: Radiokomunikace 
 
 
 


