l TADv sE MĚNí TELEvlzNí vvsílÁttí
PRELADTE NA NoVY slGNAL DVB-T2 VcAs
V celé Českérepublice se mění staný televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne
všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A tak není na co čekat... Lepšízvuk i obraz můžetemít
díky DVB-T2 už ted'. Připravte se na přeladění včas!
l(dy a l<de přecházejí na nový signál programy Česl<ételevize? A jal< poznáte, že se změna týká i vás?
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na DVB-T??

Objevuje-li se na vašíobrazovce
logo HD, přeladění se vás netýl<á.
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Zpozorněte. a

Přechod na DVB-T2
se vás můžetýkat.
přeladit můžeteihned!
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l( přeladění na DVB-T2 dochází na zál<ladě rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, l<teré mají vést l< rozvoji
vysokorychlostního internetu.
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česká televize
V Praze dne 8. listopadu 2019
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
jak jistě víte, uŽ za několik dní, konkrétně v noci z 27, na 28. listopadu, odstartuje v Českérepublice
druhá vlna televizní digitalizace. Přeladění na nový digitální signál DVB-T2 se postupně dotkne všech

domácností, které přijímají vysílánípomocí venkovní či klasické antény nebo společnéantény pro
bytové domy. Dotkne se tedy i velké části obyvatel Vašíobce a YámizYizovaných subjektŮ.

Jako první vypnou 27. listopadu své stávající vysílání ve starém standardu DVB-T vysílačeŽižrov
a Cukrák, jejichž signál přijímá většina domácnostív Praze a středních Čechách, A hned v dalšívlně,
tedy 7, ledna, se definitivně na nový standard DVB-T2 přeladí i vysílačČerná hora, což se dotkne
řady obcí ve východních Čechách.
Jelikož jde o náročný proces a Česká televize je prvním vysílatelem, jehož programy budou postupně
ze starého signálu DVB-T mizet, rád bych Vám iobčanŮm Vašíobcě nabídl naši pomoc.
S jakýmikoli dotazy ohledně termínŮ vypínání,zpŮsobu přeladění nebo jiných technických problémŮ

se

mŮžete obrátit

na naše telefonní centrum na čísle2 6773 6113, případně na

info@ceskaLelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www,diqict.cz.

e-mail

Pro větŠinu domácností bude dŮležitémít dostatek času se na přechod na DVB-T2 připravit, Dovolím

si proto zaslat Vám přílohou tohoto dopisu i jednoduchý informačníleták, který je v elektronické
podobě ke staŽení na stránce digict.cz. Tuto infografiku je možnésdílet na jakýchkoli platformách,

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 dalšírozvoj vysokorychlostního internetu. V Českételevizi chceme
tento, i pro nás velmi sloŽitý, proces využítk tomu, abychom divákŮm nabídli vyššíkvalitu obrazu
a zvuku a abychom mohli v blízkébudoucnosti rozšířit vysílánízjednotlivých regionŮ.

Věřím, že společně se nám podaří celý přechod na nový digitální televizní signál usnadnit všem
občanŮm Českérepubliky.

S pozdravem
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Petr Dvořák
generální ředitel Českételevize

televize, l<avčíhory, 14o 70 Praha
info@cesl<atelevize.cz www.diqict.cz
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