
ČESKÁ TELEVIZE – Tiskový útvar 
Na Hřebenech II, 140 70  Praha 4 – Kavčí Hory 
Telefon: +420 261 133 312  |  fax: +420 261 218 599 
E-mail: pressct@ceskatelevize.cz 
Web: www.ceskatelevize.cz/press  |  RSS: www.ceskatelevize.cz/rss/tiskove-zpravy 

 
 
 TISKOVÁ ZPRÁVA  |  21. listopadu 2011 

 

Česká televize přeladí digitální dokrývač v Králíkách 

Česká televize k 23. 11. 2011 upraví digitální vysílač malého výkonu Králíky – Suchý vrch. 
Změní se jeho vysílací kmitočet z 32. na 43. kanál. Diváci budou muset přeladit přijímače. 

Česká televize průběžně reviduje provoz svých digitálních vysílačů malého výkonu. U digitálního opakovače 
Králíky – Suchý vrch spuštěného začátkem října 2011 byly kontrolními měřeními diagnostikovány některé 
nežádoucí aspekty jednofrekveční sítě SFN vyplývající z konkrétních lokálních podmínek. 

Česká televize proto rozhodla tento digitální dokrývač upravit, aby bylo z daného stanoviště zajištěno 
digitální zemské vysílání sítě 1 s nejvyšší možnou efektivitou poskytující divákům v Králíkách co možná 
nejlepší dosažitelné příjmové podmínky. 

Digitální dokrývač Králíky – Suchý vrch projde nejprve v pondělí 21. listopadu 2011 
mezi 12. a 15. hodinou sérií krátkých výluk potřebných pro další měření. Delší výluka přijde na řadu 
ve středu 23. listopadu 2011 zhruba od 12:00 do 15:00 hodin. V té době vysílací technologie dozná 
úprav. Změní se vysílací kmitočet, na němž bude ze Suchého vrchu šířeno digitální zemské vysílání 
multiplexu veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT. Signál sítě 1 se přesune z dosavadního 
32. nově na 43. kanál. Vertikální polarizace zůstane nezměněna. 

 

Vysílač Stanoviště 
Kanál 

do 23. 11. 
Kanál 

po 23. 11. 
Polarizace Okres Územní oblast 

Králíky Suchý vrch 32 43 Vertikální Ústí nad Orlicí Jeseník 

 

Diváci přijímající signál digitálního dokrývače ČT Králíky – Suchý vrch budou muset ve středu 
23. 11. 2011 po skončení výluky (po 15. hodině) znovu naladit své digitální přijímače (televizory 
a set-top-boxy DVB-T). U některých rozvodů společné televizní antény (STA) v bytových domech může být 
potřebná drobná úprava takového systému, jak ČT při spouštění digitálních opakovačů vždy upozorňuje. 

Vše o digitalizaci České televize na stránkách internetového speciálu www.digict.cz, v teletextu ČT1 
(strana 650) a v Diváckém centru ČT – horká linka digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin). 

Štěpán Janda, tiskový útvar ČT 
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