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✓ DTT je v ČR stále nejsilnější platforma >

60% domácností přijímá na 
některém z TV DTT.

✓ Dominuje sledovanost televize > 4 hod 
denně (ATS) 

✓ Konkurence na trhu provozovatelů vysílání a 
operátorů sítí:

✓ > 40 celoplošných a regionálních TV 
programů

✓ Celoplošné sítě MUX 1, 2, 3, 4, MPX1a/RS7

✓ Regionální sítě 1-20

Zemské televizní 
vysílání  - současnost



✓ Dlouhodobé zachování DTT, 
nejsilnější a dosud jediné platformy 
s volně dostupnými televizními 
programy je ve veřejném zájmu…

✓ Strategie udržitelného rozvoje 
zemské digitální TV platformy je 
nutná pro zachování stability celé 
mediální oblasti…

Zemské televizní 
vysílání-budoucnost



✓V současné době z 52 lokalit 
pro > téměř 96% obyvatelstvaMUX 4



✓celoplošné a regionální TV programy více jak 95 % pokrytí obyvatel ČR 

✓ regionální vysílání pro Brno, Plzeňský, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký,  Moravskoslezský a 
Zlínský kraj 

✓umožňuje regionální vysílání zaměřené samostatně na hl. město Prahu a 12 regionálních 
oblastí                                                                           

✓pomáhá informovat obyvatelstvo o aktuálním vývoji nenadálých krizových situací, dosahuje 
maximálního efektu pro regionálně cílenou reklamu 

✓přináší aktuální zpravodajství a informace o dění v jednotlivých regionech

Možnost příjmu pro konkrétní lokalitu MUX 4 na www.multiplex4.cz

MUX 4 DVB-T do budoucna přejde 
v síť 24 v DVB-T2/HEVC
současný stav

http://www.multiplex4.cz/


Regionalizace Multiplexu 24 
bude stejná jako u 

Multiplexu 4

✓ Královéhradecký a Pardubický kraj je v 
DVB-T šířen v jedné oblasti

✓ Výsledná Multiplex 24 bude regionalizován 
na všechny uzemní a krajské celky, celkem 
14



✓MPX1a/RS 7 

✓dosáhla pokrytí 85 % obyvatel ČR  
✓ šíří jako jediná síť celoplošně v rámci 

rozšířeného veřejnoprávního  multiplexu 
programy ČT 1, ČT 2 a ČT Sport v HD 
rozlišení

✓ vysílá i po 31.12.2017…
✓ změna kmitočtů 6 lokalit 

www.mux7.cz/aktuality.html

DVB-T VYSÍLACÍ SÍŤ - MPX1A/RS7 
(rozšířený veřejnoprávní multiplex)

http://www.mux7.cz/aktuality.html


Přechodová 
síť 13

➢Zahájení výstavby sítě v červenci 
2017 v Praze

➢K dnešnímu dni 9.1.2018 je 
zahájeno pokrytí Praha, Brno, 
Ostrava 

➢Lokality 1-6 k 9.1.2018,  3.461.414 
obyvatel,  33,1% obyvatel ČR



➢V nejbližší době spustíme dalších 9 
lokalit (v půlce března). 

➢ 5.982.949  tj. 57,3% obyvatel ČR
➢Dostavění přechodové sítě do konce 

července 2018.
➢ V nejbližší době bude spuštěno : 
➢ Hradec Králové
➢ Olomouc
➢ Mariánské Lázně
➢ Pardubice
➢ Teplice 
➢ Uherské Hradiště 
➢ Ústí nad Labem
➢ Ústí nad Orlicí
➢ Zlín
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Přechodová síť 13



Přechodová síť 13 –
prostor pro 

regionalizaci vysílání

✓I v Přechodové síti 13 počítáme se zařazením všech 
stávajících regionálních televizí. 

✓Konkrétní regionální členění upřesníme po výsledku 
koordinace všech kmitočtů sítě.



Děkujeme za pozornost…



Prostor pro vaše dotazy


