Technické podmínky pro vysílání reklam a sponzorských vzkazů v České televizi
Pro technické parametry zde neuvedené platí v plném rozsahu „Všeobecné technické podmínky pro pořady
dodávané a vyráběné v České televizi“ v platném znění.
Materiál musí být pořízen, postprodukován a dodán podle následující specifikace:
Obraz
 Rastr 1920 x 1080 pixelů s poměrem stran 16:9.


25 snímků (50 půlsnímků) za sekundu prokládaně (1080i/25) lichý půlsnímek první (EBU systém S2).



Vzorkování 4:2:2.



Barevný prostor podle ITU-R BT.709.



Rozsah hodnot videosignálu (digitálních vzorků) 16 -235 (8bitová kvantizace).

Tento formát je kompletně specifikován v ITU-R BT.709.
Zvuk
 Zvukový signál musí být digitalizován v souladu s doporučením EBU R85, tedy vzorkovací frekvencí
48 kHz, v bitové hloubce 24 bitů, v celém výrobním procesu zpracováván a do souborové podoby
mapován v nekomprimované podobě.


Programový mód STEREO. S ohledem na nutnost kompatibility s mono signálem nesmí fázový rozdíl
mezi kanály v delším časovém intervalu přesáhnut 90º v celém pásmu.



Hlasitost podle doporučení EBU R128. Přípustné parametry platné a měřené v celé stopáži pořadu
jsou: Hladina hlasitosti (Programme Loudness) -23.0+/-1.0 LUFS, Dynamický rozsah (Loudness
Range) < 18 LU, maximálně přípustná špičková úroveň signálu (Maximum True Peak Level) < -3.0
dBTP.



V rámci celého materiálu nesmí být časový posun mezi obrazem a zvukem subjektivně
postřehnutelný a podle doporučení EBU R37 nesmí přesáhnout 40 ms v případě předbíhání zvuku
a 60 ms při zpoždění zvuku za obrazem.



Monofonní zvuk, musí být zaznamenán ve stereofonní stopě jako duální mono, aby mohl být
zpracován a šířen stereofonní přenosovou cestou. Identické monofonní signály v obou stopách
nesmějí vykazovat úrovňovou odchylku přesahující 1 dB a fázovou odchylku 15 stupňů / 10 kHz.

Souborový formát
Datový kontejner MXF OP1a s datovým tokem 50Mbit/s, kodek MPEG-2, 422P@ML podle specifikace
SMPTE-RDD9 a s parametry uvedenými výše.
Příspěvek lze dodat těmito způsoby:
 Prostřednictvím
dálkového
přístupu
aplikace
České
televize
dostupná
na
https://spoty.ceskatelevize.cz (přístupové údaje obdržíte na vyžádání na emailu spotyproct@czechtv.cz).


Na odpovídajícím nosiči dat – Hard disk, Flash disk…
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Video příspěvek je možné dodat též na na disku XDCam – uspořádání souborů na disku musí být
podle tabulky 1 a záznamový stroj musí mít při zápisu nastaven parametr „NAMING FORM“ na
hodnotu „C****“ nikoliv na „Free“.

Grafické příspěvky:
Statická grafika
 Velikost grafiky musí být Full HD 1920x1080 bodů


Přípustné formáty jsou z důvodů celistvosti pokrytí plochy jednolitou barvou pouze
nekomprimované bitmapové formáty TARGA (*.tga) nebo TIFF (*.tif)) a Windows Bitmap (BMP). v
signálovém tvaru RGBK (tj. s klíčem).



Alphakanál je vyžadován u grafiky v 32-bitové hloubce (24 bitů barvy + 8 bitů alphakanál). Barevné
rozlišení – True Color

Dynamická grafika (animace)
 Velikost animované grafiky musí být Full HD 1920x1080 bodů.


Přípustné formáty animované grafiky jsou pouze nekomprimované. Grafiku je možné dodat jako
jediný soubor videosekvence nebo jako sekvenci za sebou jdoucích očíslovaných statických snímků.
Formáty videosekvencí: TARGA (*.tga) nebo TIFF (*.tif) v signálovém tvaru RGBK (tj. s klíčem).



Alphakanál je vyžadován u grafiky v 32-bitové hloubce (24 bitů barvy + 8 bitů alphakanál). Barevné
rozlišení – True Color



Snímková frekvence musí být 25 snímků / sekundu

U sponzorského vzkazu musí levý horní roh obrazu zůstat volný pro IDENT programu, kterým musí být ze
zákona opatřeny veškeré sponzorské vzkazy. Logo musí být doplněno nápisem „SPONZOR POŘADU“ v
dostatečné velikosti.
Minimální výška textu ve všech příspěvcích je 40 řádků, u příspěvků určených pro injektáž 80 řádků.
Příspěvky určené pro Injektáž musí respektovat výše uvedená pravidla a zohlednit ve svém obsahu
skutečnost, že budou ve vysílání zmenšeny na 1/16 původní velikosti.
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Tabulka 1

Struktura klipů a stanovení start adres XD CAM
XD CAM - celý pořad na jednom nosiči, nebo první část pořadu
MXF klip
IN
OUT
DUR
Obsah klipu
C0001
09:59:00:00
09:59:29:24
00:00:30:00 Test pruhy
C0002
09:59:30:00
09:59:59:24
00:00:30:00 Černá
C0003
10:00:00:00
10:59:16:24
00:59:17:00 Pořad
C0004
10:59:17:00
10:59:46:24
00:00:30:00 Černá konec 30 sec

XD CAM - druhá část pořadu
MXF klip
IN
C0001
19:59:00:00
C0002
19:59:30:00
C0003
20:00:00:00
C0004
20:59:17:00

OUT
19:59:29:24
19:59:59:24
20:59:16:24
20:59:46:24

DUR
00:00:30:00
00:00:30:00
00:59:17:00
00:00:30:00

Obsah klipu
Test pruhy
Černá
Pořad
Černá konec 30 sec

XD CAM s více pořady na jednom nosiči
MXF klip
IN
OUT
C0001
09:59:00:00
09:59:29:24
C0002
09:59:30:00
09:59:59:24
C0003
10:00:00:00
10:21:59:24
C0004
10:22:00:00
10:22:59:24
C0005
10:23:00:00
10:42:59:24
C0006
10:43:00:00
10:43:29:24

DUR
00:00:30:00
00:00:30:00
00:22:00:00
00:01:30:00
00:20:00:00
00:00:30:00

Obsah klipu
Test pruhy
Černá
Pořad 1
Černá mezi pořady musí mít minimálně 20 sec
Pořad 2 musí začínat od celé minuty
Černá konec 30 sec
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