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Upozornění na změny ve fungování družstevní kabelové televize, které
souvisejí s přechodem na DVB-T2
Jaký to má vliv na fungování družstevní kabelové televize?
Primárním zdrojem TV signálů šířených prostřednictvím družstevní kabelové televize (KT) je
terestriální (tedy pozemní) TV vysílaní. Z toho důvodu programová nabídka, formát a kvalita TV
signálů, které jsou poskytovány prostřednictvím KT, závisí na rozhodnutích jednotlivých vysilatelů
a operátorů pozemních vysílacích sítí.
Při přechodu z DVB-T na DVB-T2 může dojít k přechodným nebo i stálým přesunům a výpadkům
jednotlivých TV programů z nabídky naší KT. Proto doporučujeme sledovat průběžně aktualizovanou
programovou nabídku na webových stránkách SBD Těšíňan (http://tesinan.cz) a následně přeladit TV
přijímač nebo set top box.
Řešením těchto problémů v tomto okamžiku a do budoucna nevyhnutelně je pořízení TV přijímače
nebo set top boxu s tunerem DVB-T2. Toto zařízení však musí splňovat i technické parametry
vyžadované operátory českých vysílacích sítí, například nesmí postrádat kodek HEVC, někdy také
označován jako H.265.

Pokud si nejste jisti, zdali Váš stávající TV přijímač nebo set top box umí přijímat
vysílání ve formátu DVB-T2 HEVC, máte následující možnosti.
Můžete si to ověřit v průběžně aktualizovaném seznamu těchto zařízení na
http://www.dvbt2overeno.cz/.
Nebo si přístroj prověřit fyzicky tímto postupem:
1. Zapněte automatické ladění programů.
2. Po krátké chvíli uvidíte v seznamu TV programy označené dodatkem “T2”,
například Nova |T2; Prima |T2; Barrandov |T2 a podobně. Díky tomu snadno
poznáte, zda již přijímáte programy v DVB-T2. Neobjeví-li se programy takto
označené, nevyhnete se pořízení nové televize/set top boxu.
Konečný přechod z DVB-T na DVB-T2 proběhne od 30. 4. 2020 do 8. 6. 2020
průběžně ve třech etapách.
Doplňující informace pro zajímavost: v průběhu roku 2022 proběhne přechod z DVB-T na DVB-T2
i u polských TV programů. Ale na tuto skutečnost už budou všichni připraveni po přechodu v ČR.
Další informace a odpovědi na dotazy k této problematice můžete nalézt na webových stránkách SBD
Těšíňan (http://tesinan.cz) v sekci „Dotazy a odpovědi“.

Úřední hodiny na správě SBD Těšíňan od roku 2020
Připomínáme, že od začátku roku 2020 jsou úředními dny pondělí a středy (jsou-li pracovním
dnem), a to v čase:

8.00 – 11.30 hod. (pokladna do 11.00) a 12.30 – 16.30 hod. (pokladna do 16.15)
Předsedové výborů samospráv si mohou telefonicky dohodnout jednání na správě družstva i mimo
úřední hodiny.
Určeno pro výbory samospráv a k vyvěšení Informátoru v domě!

