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Koho se to týká?
Změna systému TV vysílání se 

týká všech, kdo přijímají TV progra-
my z pozemních TV vysílačů, laicky 
řečeno, klasickou TV anténou. 

Koho se změna netýká?
Pokud sledujete TV vysílání přes 

satelit (Skylink, Freesat, Digi TV), 
kabelovou TV nebo internet, tak 
nemusíte dělat vůbec nic, tohoto 
způsobu příjmu se změna netýká.

Kdy dojde k vypínání DVB-T?
Změnu pocítí nejdříve diváci v Pra-

ze a středních Čechách, kde dojde k 
vypnutí DVB-T již koncem listopa-
du. Vysočiny se změna dotkne kon-
cem ledna 2020, kdy dojde k vypnu-
tí programů České televize.

Co je třeba udělat, abychom i po 
vypnutí DVB-T přijímali TV pro-
gramy?

V případě, že jste televizor kupova-
li před méně než dvěma lety, je prav-
děpodobné, že si s vysíláním DVB-
T2 poradí.

Pokud Váš televizor neumožňu-
je příjem v nové normě DVB-T2 
(označované jako HEVC), bude 
zapotřebí jej doplnit vhodným set-
top boxem, který tyto parametry 

splňuje. 
V tomto případě se ale nevyhnete 

používání dvou dálkových ovladačů, 
jeden pro televizor, druhý k ovládání 
set-top boxu. Jako ideální variantu, 
zejména pokud je Váš televizor již 
staršího data, doporučujeme pořídit 
si nový. 

Navíc naprostá většina moderních 
televizorů, označovaných jako tzv. 
chytré TV, umí nejen přijímat tele-
vizní vysílám DVB-T2, ale po při-
pojení k internetu nabízí i mnoho 
dalších služeb, včetně televizních 
archívů apod.

Další z možností je přejít na satelit-
ní příjem, kde je k dispozici podstat-
ně širší sortiment programů  a téměř 
všechny jsou v HD kvalitě.  

Bydlíme v bytovém domě a tele-
vizní programy přijímáme přes 
společnou anténu. Bude fungovat 
i po přechodu na DVB-T2?

Většinu společných televizních 

antén bude třeba upravit, protože 
vysílání DVB-T2 používá jiné kmi-
točty. Doporučujeme obrátit se na 
vlastníka domu či zástupce samo-
správy, aby úpravu u specializované 
fi rmy objednal. 

Naše společnost VIKI spol. s r.o. se 
již dlouhá léta touto problematikou 
zabývá a jsme schopni zařídit kvali-
fi kovanou úpravu společné televizní 
antény. 

Jelikož DVB-T2 již delší dobu vysí-
lá, je vhodné tuto nezbytnou úpravu 
provézt již nyní a nečekat, až bude 
stávající DVB-T vypnuto. Díky sou-
časným technologiím lze zajistit 
souběžný příjem starého systému 
DVB-T a nového DVB-T2.

Bydlíme v rodinném domě. 
Musíme anténu také upravovat?

V případě individuálního příjmu, 

pokud současné programy fungují 
bez problému, tak není třeba zpravi-
dla dělat nic. 

Již nyní, pokud máte nový televizor 
či set-top box, programy v DVB-T2 
Vám musí fungovat. Pouze v případě, 
že dochází k rušení příjmu vysílači 
mobilních operátorů nebo přijímáte 
signál z více směrů několika anténa-
mi, bude třeba provést na anténním 
systému úpravu.

• Nejste si jisti, zda Váš televizor 
podporuje DVB-T2?

• Nevíte si rady, jaký koupit set-
top box či televizor?

• Bude Vaše televizní anténa 
schopna i nadále přijímat televiz-
ní signál?

• Potřebujete upravit společnou 
televizní anténu na bytovém domě 
pro příjem DVB-T2?

• Nevyhovuje Vám současná 
obrazová kvalita programů přijí-
maných přes anténu?

Obraťte se na kvalifi kované pracov-
níky na prodejně VIKI spol. s r.o., 
kteří Vám ochotně poradí s výběrem 
vhodného zařízení, zajistí případnou 
instalaci či zodpoví Vaše dotazy.  

Víte vše o změnách, které přinese přechod na DVB-T2? 
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