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Proměny kyberprostoru a důsledky těchto změn v ČT
•
•

•

•
•

Audiovizuální tvorba musí reflektovat nové hybridní prostředí.
Výroba AV díla se přizpůsobuje novým distribučním platformám, formátům,
způsobu primárního záznamu.…
•
DVB-T2
•
Satelitní distribuce
•
Web
•
Mobilní distribuce
•
Kinodistribuce
•
Nelineární distribuce kontentu
Postprodukční workflow a odbavovací pracoviště se průběžně adaptuje těmto
nejmodernějším distribučním platformám.
V roce 2021 došlo k modernizaci technologie odbavování, která plně
reflektuje požadavky na multiformátové prostředí.
Možný nadpis procesu je přechod na 1080/50p
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Modernizace technologie odbavování
•
•
•
•
•
•

6 (7) základních programů
regionální programy
Přechod z 1080i25 na 1080p50
Zvýšeno zabezpečení systému pro případ poruchy
Nová grafika
DVB-T2 headend s kompresí HEVC (2019)
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Modernizace technologie odbavování
•
•
•

40 km SDI kabeláže
13 km ethernet kabeláže
2 km optických kabelů
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ČT a její DVB-T2 Multiplex 21
•
•

•

ČT vysílá všechny své programy v rámci jediného multiplexu.
Přesto je v něm obsaženo:
➢
6 (7) základních programů + dvě regionální mutace programu ČT1
➢
10 rozhlasových programů veřejnoprávního rozhlasu
Rozšíření o regionální kanály bez viditelné ztráty kvality obrazu je umožněno:
➢
Optimálním nastavením statistického multiplexu
➢
Použitím technologie dynamických PMT tabulek, kdy regionální kanály většinu času
sdílí bitový tok s programem ČT1
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Dominance televize mezi médii
•
•
•

Pandemie COVID-19 potvrdila dominantní význam televize mezi médii.
Televize během pandemie přináší nejen zábavu, ale také informace a vzdělávání.
Pro mnoho českých domácností se televize stala partnerem a garantem zábavy a uklidnění ve složitém čase.
Průměrný čas strávený sledováním televize diváky staršími 15 let:

•

Křivka za posledních 10 let vykazuje zřetelný nárůst, obzvláště pak v posledních dvou covidových letech. Divák starší
15 let sleduje televizi téměř 4 hodiny denně. Televize poskytla alternativu k uzavřeným školám, divadlům a
sportovištím.
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Způsob příjmu televizního vysílání
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DVB-T2 jako nejvýznamnější distribuční platforma
•

•
•
•

V České republice byl úspěšně dokončen přechod na nový standard pozemního televizního
vysílání DVB-T2, který pokrývá 99,9 % populace. Zásadní podíl diváků se nachází v
regionech a mimo velká města, kde není ani dostatečná alternativní nabídka provozovatelů
televizního vysílání ani ochota za takovéto alternativní služby platit. Navíc mimo větší
aglomerace často nebývá k dispozici ani dostatečná kapacita internetového připojení pro
sledování IPTV.
DVB-T2 v současnosti reálně přijímá cca 54% diváků.
Přesto jsou známy pravidelné problémy s příjmem související s meteorologickým vlivy.
Očekává se analýza těchto problémů spolu s případným doporučením směřujícím k
optimalizaci nastavení DVB-T2.
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DVB-T2 jako nejvýznamnější distribuční platforma
•

V domácnostech nadále dominuje lineární sledování televize. Poměr času věnovaného lineárnímu sledování
programů na TV k času sledování uložených programů (time-shift) na TV je aktuálně 5:1 (v roce 2019 bylo 6:1).

•

58 % dotázaných diváků uvedlo, že neužívají nebo nemají možnost sledování TV pořadů z archivu, resp. zpětné
shlédnutí.

•

Více než polovina respondentů uvedlo, že mohou sledovat 40 a více TV programů. Průměrný počet častěji
sledovaných programů v průběhu týdne se však pohybuje mezi 7-10 programy.

•

Nadále zůstává nízká ochota respondentů platit za HD obsah televizních kanálů – jen 24 % ze všech dotázaných
by bylo v roce 2020 ochotno („určitě nebo spíše“) platit za HD vysílání (jen 4 % „určitě“). 66 % z těch, kteří nepoužívají
placenou televizi jednoznačně odmítá platit za HD programy.

•

Hlavními důvody pro preferenci zemského televizního vysílání ze strany domácností jsou:
•

Bezplatný televizní příjem. Pozemní televizní vysílání je jako jediné na trhu pro diváky zdarma, a to na všech
TV přístrojích, které v domácnosti vlastní. Nezáleží na jejich počtu ani umístění, tedy na tom, jestli je v hlavní
domácnosti, na chatě apod.

•

Celoplošné pokrytí.
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DVB-T2 jako divákem preferované televizní vysílání
• Široká programová nabídka, která zahrnuje všechny nejsledovanější TV programy a rozhlasové stanice, včetně
veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu. 40 % TV programů je vysíláno v HD rozlišení, všechny programy ČT
jsou vysílány v HD.
• Vysoká dostupnost a stabilita TV příjmu z důvodu nezávislosti na internetu a počtu domácností sledujících zemské
TV vysílání.
• Pozemní televizní vysílání je zásadně důležité pro média veřejné služby, tedy Českou televizi a Český rozhlas, a pro
možnost státu a měst a obcí informovat veřejnost v krizových situacích, kdy nelze spoléhat na žádné jiné platformy,
jejichž spolehlivost a dosah, např. v období živelných katastrof, jsou omezené.
• Pozemní digitální TV a rozhlasové vysílání patří k nejspolehlivějším platformám. Není závislé na fungování
internetu, vysílače mají vlastní záložní systém napájení prostřednictvím diesel agregátů a jsou tak připravené na
fungování i v krizových podmínkách.
• Při příjmu pozemního televizního vysílání je potřeba pouze televizor nebo případně set top box a anténa (ev.
STA), tzn. jednorázový náklad. Náklady na ostatní platformy vysílání jsou mnohem větší a především obnáší
pravidelný poplatek provozovateli každý měsíc.
• Pozemní vysílání ve formátu DVB-T2 využívá inovační strategii pro zachování uživatelského komfortu a přináší divákům
nové služby. Rozvíjí se HbbTV (Hybrid Broadcast Broadbad TV) a OTT (Over-the-top) služby.
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The World Radiocommunication Conference - WRC 2023
(Světová radiokomunikační konference 2023)

•

20. 11. – 15. 12. 2023 se bude v Dubaji konat WRC 2023, na které se bude posuzovat budoucí využití UHF pásma
v rámci EU v období po roce 2030.

•

Očekává se rozsáhlá diskuse o dalším využití zbývající části pásma UHF. Výsledkem diskusí a vývoje trhů může být
v určitém případě návazné evropské rozhodnutí o uvolnění dalšího kmitočtového pásma („600 MHz“, konkrétně 598–
694 MHz, tj. kanály 37 - 48) z pásma 470 - 694 MHz, užívaného vysílacími sítěmi pro šíření zemského digitálního
vysílání a dosud garantovaného do roku 2030.

•

Pro většinu států EU zůstává platforma zemského televizního vysílání klíčovou a má se za to, že tyto státy plánují
zachovat pásmo 500/600 MHz pro tuto platformu i v dlouhodobém časovém rámci po roce 2030.

•

Z dosavadního vývoje pozice DTT je zřejmé, že ČR by měla v budoucích jednáních k využití pásem v současnosti
využívaných pro zemské televizní vysílání usilovat o dlouhodobé udržení celého zbývajícího pásma 470 - 694 MHz pro
zemské televizní vysílání i po roce 2030.
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Nebezpečí ukrytá v třetí digitální dividendě
• Po první digitální dividendě byly všechny televizní společnosti a další provozovatelé služeb nuceni opustit vysílací
frekvence nad 694 MHz a následně se vtěsnat do rozsahu frekvencí 470-694 MHz. To se samozřejmě týká i dalších
služeb, zejména systémů bezdrátových mikrofonů.
• Třetí digitální dividenda (WRC 2023) přímo cílí na další uvolnění pásma 598–694 MHz, tj. kanály 37 – 48.
• Vzhledem ke zkušenostem (organizačním, technologickým i finančním) s první digitální dividendou je oprávněná
domněnka, že možná omezení vysílání na těchto frekvencích povedou k dalšímu zahuštění provozu a tím možná i k
likvidaci broadcastových služeb na území celé ČR v podobě, jaké je dnes známe.
• Zdánlivě méně podstatná, ale ve skutečnosti v případě omezení kmitočtového pásma jen velice těžce řešitelná je
situace v oblasti bezdrátových mikrofonů. Vzhledem k tomu, že se bohužel jedná o tzv. „podružnou službu“, která nesmí
rušit příjem televizního signálu, nemá tato služba nárok na ochranu proti rušení televizním signálem.
• Na bezdrátových mikrofonech přímo závisí úspěch či neúspěch mnoha akcí (TV přenosy - zejména sportovní, hudební,
velké akce s početnou novinářskou obcí, kulturní události, politické mítinky.…). Praktická zkušenost ukazuje, že na
významných akcích se na jednom místě schází většina televizních společností a zkoordinovat všechny frekvence takto
rozsáhlých bezdrátových systémů je již dnes téměř nadlidský úkol.
• Požadavky pořadatelů a tvůrců na počet přenosových kanálů rostou, zatímco možnosti využití volných částí
kmitočtového spektra ubývají. Vzniklá patová situace nemá rozumné řešení.
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Výroba tv obsahů v čase

22. září 2022

Výroba tv obsahů v čase
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Výroba tv obsahů v čase
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Zdroje
• ATO – Asociace televizních organizací
• Nielsen Admosphere, a.s.
• Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR

• Web stránky provozovatelů MUX
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Děkuji za pozornost.

