
PŘELAĎre NA NovÝ slctuÁl DVB.T2 včns
l TADY sE MĚníTELEVIZNíwsílÁní

v ce|é české repub|ice se mění staý te|evizní signá| na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne
všech te|evizorů' které přijímají pozemní vysí|ání' A tak není na Co čekat... Lepší zvuk . obřaz můžete mít
dí|(Y DVB.T2 už ted'. Připravte se na přé|adění včas!

Kdy a kde přecházejí na nový signá| programy Čes|(é te|evize? A jak poznáte, že se změna ýká i vás?

JaK na DVB.T7?
ll objevujeJi se na vaší obrazovce

|ogo HD, pře|adění se vás netýká.
( )1 "o

E vidíte tuto ikonu? 15'
zpozorněte. A
Přechod na DVB-T2
se vás můŽe týkat.
PřeIadit můžete ihned!
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|( pře|adění na DVB-T2 dochází na zák|adě rozhodnutí V|ády a mezinárodních dohod. které mají Vést k rozvoji
Vysokorych|ostního internetu.
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() česká tetevize

V Praze dne 9. března 2020

VáŽená paní starostko, vážený pane starosto,

jak jistě víte, v české republice odstartova|a druhá v|na te|evizní digitaIizace. Přeladění na nový
digitá|ní signá| DVB-T2 se postupně dotkne Všech domácností, které přijímají vysílání pomocí
venkovní či k|asické antény nebo společné antény pro bytové domy. Dotkne se tedy i velké části
obyvate| Vaší obce a Vámi zřizovaných subjektů.

Již 31. března 2020 Vypne své stávající vysí|ání ve starém standardu DVB-T Vysí|ač Břno - Kojá|,
obou městských vysí|ačů Hády a Barvičova, a také Vysí|ač z miku|ovského Děvína, což se dotkne
řady obcí na jižní l.4oravě.

Je|ikož jde o náročný proces a Česká te|evize je prvním Vysí|ateIem, jehož programy postupně ze
starého s igná|u DVB.T mizí,  rád bych Vám i  občanům Vaší obce nabíd| našl  pomoc'

s jakýmiko|i dotazy oh|edně termínů vypínání, způsobu pře|adění nebo jiných technických prob|émů
se můžete obrát i t  na naše te lefonní centTum na čís|e 2 6113 6113, případně na e-mai|
info@ ces kate|evize ' cz' Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na Webu WWW'dioict.cz.

Pro Většinu domácností je dů|ežité mít dostatek času se na přechod na DVB.T2 připravit. DoVo|ím si
proto zaslat Vám pří|ohou tohoto dopisu i jednodUchý informační |eták, kten/ je V e|ektronické
podobě ke stažení na stránce dioict.cz. Tuto infografiku je možné sdí|et na jakýchko|i p|atformách,
jako jsou obecní webové stránky, tištěná média, Veřejné prostory či nástěnky.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

k přechodu na nový standard DVB.T2 dochází na základě rozhodnutí Vlády a mezinárodních dohod,
které mají V Evropě umožnit datší rozvoj Vysokorychtostního internetu. V České televizi chceme
tento, i pro nás ve|mi s|ožitý, proces Využít k tomU, abychom dlvákům nabídIi vyšší kvaIitu obrazu
a zvuku a abychom moh|i V b|ízké budoucnosti rozšířit vysílání z jednot|ivých regionů.

Věřím' že společně se nám podaří ce|ý přechod na nový di9itá|ní te|evizní signá| Usnadnit Všem
občanům České reoub|ikv.

S pozdravem
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PETT DVOTAK

generá|ní ředite| České te|evize

Čes|<á te|evize' KaVčíhory,140 70 PÍaha 4 T +42o 261133 312 F.. +42o 261218 599
E: info@ceskatelevize.cz www.dioict.cz


