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1.  Úvod 
 

Bakalářská práce, obsahuje problematiku návrhu jednofrekvenčních a vícefrekvenčních 
digitálních televizních sítí podle standardu DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial).  
Během následujících let by na standard DVB (Digital Video Broadcasting) mělo přejít většina 
evropských států, které prozatím používají současného analogového televizní vysílaní většinou 
v normě PAL (Phase Alternation Line). Některé státy Evropy, jakož i Česká Republika, již 
s digitalizací začaly. První zmínka v  ČR (České Republice) o pozemním digitálním vysílání 
DVB-T je z  května roku 2000, kdy společnost České Radiokomunikace spustila zkušební 
provoz vysílání v Praze, který trval 5 let. Dne 21.října 2005 bylo v Praze spuštěno první 
veřejné digitální vysílání. Na počátku února 2006 se k veřejnému vysílání přidaly i města Brno 
a Ostrava, v listopadu téhož roku Domažlice, a v červnu 2007 Ústí nad Labem. V současném 
stavu (polovina roku 2008) jsou to jen tyto města a jejich okolí, kde lze digitální televizní 
vysílání v ČR přijímat. Přesnější mapy pokrytí obsahuje samotná bakalářská práce.    
 Na přelomu roků 2007 a 2008 byl vládou České Republiky vydán dokument jménem 
Technická plán přechodu (TPP), který řeší otázky spojené s digitalizací televizního signálu. 
Tento dokument rozděluje ČR na územní oblasti, který jsou přiděleny radiové kanály pro 
uvažované sítě číslo 1-4. TPP doporučuje datum, kdy by v každé z územních oblastí mělo být 
digitální vysílání spuštěno, jak dlouho by mělo trvat souběžné vysílání DVB-T s vysíláním 
analogovým, a datum definitivního vypnutí analogové televize - ASO (Analog Switch Off), 
které je v celé ČR stanoveno na 11.11.2011. V druhé řadě dokument TPP vymezuje parametry 
pro vysílání digitálního signálu, a seznamuje čtenáře se základními pojmy, s touto 
problematikou spojenými. 

Podle evropského průzkumu na konci roku 2007 je standard DVB-T druhý 
nejrozšířenější způsob příjmu digitální televize. Prvenství bylo připsáno satelitní televizi podle 
standardu DVB-S (Digital Video Broadcasting - Sattelite), který přijímá 35 milionů 
domácností, druhý je DVB-T se 25 miliony domácností, třetí je kabelová televize DVB-C 
(Digital Video Broadcasting - Cattelite) se 13 miliony domácností a poslední skončilo televizní 
vysílání přes internetový protokol IPTV (Internet Protocol TeleVision) s pouhými 4 miliony 
domácností, zastoupené drtivou většinou ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii a Velké 
Británii. Na následujícím obrázku 1 je naznačeno jak si standard DVB-T vede v konkurenci 
ostatních pozemních digitálních systémů, na celosvětové úrovni. Fialovou barvou jsou na 
obrázku naznačeny oblasti, zastoupené více než jedním z uvedených standardů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1 Zastoupení standardů pozemní digitální televize ve světě [9]. 
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2. Teoretická část 
 
2.1 Terestrický příjem 

      
2.1.1 Obecný model sítě DVB-T 
 

Zemská digitální televize, jinak řečená digitální televize terestriální (DVB-T) 
je z hlediska šíření elektromagnetických vln v zemském prostředí nejsložitější a nejobtížnější, 
než její satelitní a kabelová verze, ovšem v některých zemích, stejně jako i v České Republice 
je také ze všech standardů digitální televize nejrozšířenější. Nevyžaduje totiž pevné stanoviště 
nebo stálou orientaci jako satelitní systém DVB-S, nebo pevné spojení s kabelem jako DVB-C. 
Obecný model vysílání a příjmu DVB-T zachycuje následující obrázek 2. 
 

 
Obr. 2 Model sítě DVB-T [6]. 

 
TV 1 … TV n  (TeleVision) - jednotlivé TV programy i radio stanice.  
MUX   (Multiplexer) - programový slučovač. 
FEC   (Forward Error Correction) - dvouúrovňová protichybová ochrana. 
PRBS   (PseudoRandom Binary Sequense) - pseudonáhodná funkce. 
OFDM   (Orthogonal Frequency Division Multiplex) - modulace subnosných vln. 
A   (Amplifier) - výkonový zesilovač vf signálu s tranzistory LDMOS. 
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2.1.2 Porovnání analogového a digitálního zpracování obrazu 
 

Systém digitální i analogové televize vycházejí ze shodných, dlouhodobě prověřených 
principů, a proto byly některé parametry u digitální televize ponechány, některé se však liší.   
 
Co mají oba systémy společné: 

Analogový i digitální systém, mají snímkování a řádkování kompatibilní se systémem 
televize černobílé. Snímková frekvence fS = 25 Hz, snímek se skládá ze dvou půlsnímků. 
Obraz je rozložen do 625 řádků s řádkovým prokládáním. Z celkových 625 řádků je 50 řádků 
zatemněno, a tyto řádky slouží k návratu do výchozí pozice řádkování. Prokládání řádků 
znamená, že sudý půlsnímek následující po půlsnímku lichém má řádky mezi řádky snímku 
lichého. Signál takto vzniklý odpovídá celkovému jasu ve snímaném místě a označuje se 
jako Y. Řádkování a snímkování je řízeno synchronizačními impulzy. Barevný odstín se 
snímá rozkladem na tři základní barvy, a to červenou, zelenou a modrou. Z barvonosných 
a jasového signálu, se pak vytvoří signály rozdílové U, V (U = R-Y, V = B-Y), usnadňující 
jejich zpracování v technické režii, ve vysílači a v přijímači. K přenosu jsou tedy připraveny tři 
analogové signály U, V a Y. 
 
V čem se oba systémy rozcházejí: 

V digitální televizi je studiový barevný obrazový digitální televizní signál vytvořen tak, 
že každá část televizního řádku mezi řádkovými synchronizačními impulzy je rozdělena na 
720  vzorků jasového signálu Y a dvou barevných rozdílových signálů U, V. Hodnoty jasu 
a rozdílových barev se zjišťují ve 256 hodnotách, tudíž ve 256 vzorkovacích úrovních. 
Každému vzorku je přiřazeno 8 nebo 10 bitové slovo kódu impulsně kódované modulace 
PCM. V obrázku běžného formátu je jasový signál Y vzorkován kmitočtem 13,5 MHz, a oba 
rozdílové barevné signály s polovičním vzorkovacím kmitočtem 6,5 MHz. Vznikne tok 
digitálního obrazového signálu, kterému odpovídá při 625 řádcích, 50 půlsnímcích za sekundu    
a  daných   vzorkovacích   kmitočtech  bitová   rychlost   216  až  270  Mbit/s  před kompresí, 
a 3-5 Mbit/s po kompresi. K tomu se přidá zvukový digitální signál s bitovou rychlostí 
podstatně menší, 1,5 Mbit/s před a 200 kbit/s po kompresi. 
 
 
2.2 Standard DVB-T 
 

Systém DVB-T vychází z normy ETSI EN 300 744 (systém zdrojového kódování 
redukce dat, které obsahuje zdrojové kódování MPEG-2 (Motion Pictures Experts Group - 2)). 
Technická kritéria, principy a postupy koordinace kmitočtů DVB-T a T-DAB (Terrestrial -
Digital Audio Broadcasting)  pro jednotlivé regiony byly naposled řešeny na konferenci 
RRC 06, která proběhla 15.-16.5.2006 v Ženevě, zastoupená 104 státy světa. 
 
Takto vytvořený digitální tok podléhá dalšímu zpracování: 
 

• Datový tok videa je zbaven nadbytečných informací a je komprimován metodou DCT. 
Datový tok audia je komprimován metodou MPEG-1 Audio Layer II MUSICAM. 
Audio i video toky jsou následně spojeny (multiplexovány) v jeden televizní 
programový tok (MPEG-2 PS). 
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• Několik televizních programových toků spolu s několika rozhlasovými a datovými toky 
je sloučen v jeden transportní tok MPEG-2 TS (MPEG-2 Transport Stream), podle 
pravidel standardu MPEG-2, který je uspořádán do paketů po 188 bajtech, a následně 
tvoří vstupní signál do vysílače systému DVB-T 

• Ve vysílači je MPEG-2 TS doplněn o protichybovou ochranu FEC ve dvou stupních: 
a) První stupeň protichybové ochrany tvoří Reed Solomonův kód, který je také 
označen RS 188/204/8, což udává že daný kód přidá k 188 bajtům MPEG-2 TS dalších 
16 bajtů, a opraví tím až 8 bajtů. 
b) Druhý stupeň protichybové ochrany tvoří binární Konvoluční kód, který slouží 
k opravě jednotlivých chybných bitů. Kódový poměr lze nastavit od 1/2 (největší 
zabezpečení) až po 7/8 (nejmenší zabezpečení). Poté následuje prokládací stupeň 
(Interlaver).  

• Takto upravený MPEG-2 TS je rozptýlen pomocí pseudonáhodné funkce (PRBS) 
do celého spektra kanálu. 

• Sériový MPEG-2 TS je v bloku mapování převeden na paralelní skupiny – modulační 
symboly – a tyto symboly jsou následně použity v modulační metodě OFDM, jak 
je naznačeno na obrázku 3. 

 

 
Obr. 3 Skupinové zapojení modulátoru OFDM s IFDT [1]. 

 
V praxi se místo k modulátorů ve větvích demultiplexovaných symbolů s0 až sk-1, 

používá integrovaný obvod nebo signálový procesor, který zpracovává tyto symboly podle 
pravidel IDFT (Inverzní diskrétní Fourierovy transformace). Každý bit n bitového symbolu 
je přiveden na vstup obvodu IDFT a těmto vstupům se přiřazují ortogonální frekvence 

 
f = n * fS                                                             (1) 

 
poté se signály z výstupů modulátoru  kmitočtově multiplexují, čímž se vytváří výsledný 
průběh.  

 
• Modulační metoda OFDM (spolu s protichybovými ochranami je označována jako 

COFDM) dovoluje zpracování více programů v jednom TV kanálu vysílače a spolu 
s protichybovými ochranami a ochranným intervalem chrání signál při přenosu proti 
nežádoucímu vlivu mezisymbolových  interferencí ISI (InterSymbol Interference), 
které ohrožují pozemní digitální vysílání vlivem odražených signálů, od různých 
překážek na zemském povrchu. Odražené signály mají pak v místě příjmu různá časová 
zpoždění i různé amplitudy. 
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• Pro zvýšení spektrální účinnosti se pro modulaci subnosných vln používají modulace 

QPSK, 16QAM nebo 64QAM. Jednotlivé datové subnosné vlny jsou vysílány 
současně. Kmitočtová spektra jednotlivých subnosných se překrývají tak, že první 
minimum výkonového spektra se kryje s maximem spektra sousední subnosné vlny.  
Kmitočtový rozestup Δf maxim (minim) jednotlivých subnosných vln je roven 
celočíselnému násobku převrácené hodnoty doby trvání symbolu TS, a tímto je splněna 
podmínka ortogonality. Trvání ochranného intervalu se udává v poměru k celkové době 
symbolu. Modulace v DVB-T je členěná na tzv. rámce (frames). Jeden rámec je tvořen 
68 OFDM symboly. 4 rámce tvoří tzv. superrámec (superframe). Jeden superrámec 
pak obsahuje množství MPEG-2 TS, tak jak je naznačeno v následující tabulce 1. 
 

Tab. 1 Počet MPEG-2 TS paketů v superrámci [3]. 

kódový poměr QPSK QPSK 16QAM 16QAM 64QAM 64QAM 
 2K 8K 2K 8K 2K 8K 

1/2 252 1008 504 2016 756 3024 
2/3 336 1344 672 2688 1008 4032 
3/4 378 1512 756 3024 1134 4536 
5/6 420 1680 840 3360 1260 5040 
7/8 441 1764 882 3528 1323 5292 

 
Superrámce jsou dále sdružovány do megarámce (megaframe). Jeden megarámec 

obsahuje 8 superrámců v 2k módu, a 2 superrámce v 8k módu. Délka superrámce záleží 
na hodnotě ochranného intervalu a také na šířce přenosového kanálu (8,7 nebo 6 MHz). 

 
• Modulace OFDM obsahuje více nosných kmitočtů, a to 1705 v 2k a 6817 v 8k módu. 

Jeden OFDM symbol je tvořen okamžitým stavem všech namodulovaných subnosných 
vln. K modulačnímu procesu subnosných vln modulačními symboly se používá 
signálový procesor pracující podle pravidel IDFT, přímo převádějící okamžitý stav 
modulovaných subnosných vln do časové oblasti jako analogový signál o dvou 
kvadraturních složkách I(t) a Q(t). 

• Analogovým signálem s kvadraturními složkami I(t) a Q(t) je modulována obvykle 
mezifrekvenční vlna ve vysílači. Tato je překládána na konečný výstupní kmitočet 
vysílače, zesílena na požadovanou úroveň, prostřednictvím vysílací antény převedena 
na elektromagnetické vlnění a vyzářena do prostoru.  

• Vysílaný signál směřuje od vysílací antény k přijímací anténě přes přenosové prostředí 
zatížené nežádoucími rušivými signály. Přijímací anténa přijímá všechny signály, tedy 
i  signály rušivé a přivádí je na vstup přijímače DVB-T – Set Top Boxu (STB) nebo 
na televizi s digitálním tunerem. 

• V STB dochází k selektivnímu příjmu příslušného vysokofrekvenčního kanálu, 
k dekódování kanálu, dekódování zdrojového signálu a podle potřeby buď k převodu 
na  výstupní analogový signál ve standardu PAL, nebo k demodulaci na signály RGB. 
Připojený televizor pak zobrazí obraz a zvuk zvoleného televizního programu. 

 
Zdánlivě složitý postup zpracování signálu ve vysílači DVB-T umožňuje realizovat výhodné 
vlastnosti digitální televize – vysílání několika TV a rádio programů současně v jednom 
vysokofrekvenčním kanále, na což pak postačuje jediný vysílač a jediná frekvence. Další 
výhodou je značná ochrana signálu proti rušení.   
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2.3 Parametry vysílání DVB-T 
    
2.3.1 Současná verze vysílání DVB-T 
 

• komprese obrazu:   MPEG-2 MP@ML, MPEG-4 AVC 
• komprese zvuku:  MPEG-1 Layer II 
• formát obrazu:  4:3, 16:9 
• šířka kanálu:   8 MHz 
• ochranný kód:   RS 188/204, konvoluční kód 
• kódový poměr:  2/3 
• modulace:   64-QAM 
• COFDM mód:  8k 
• ochranný interval:  1/4 
• hierarchický mód:  ne-hierarchický 

 
a její základních parametry: 
 

• Vysílání více televizních programů v jednom TV kanálu (multiplexu), obvykle 3-5 TV 
programů ve standardní kvalitě SDTV (Standard Definition TeleVision), odpovídající 
analogovému přenosu PAL s rozlišením obrazu 720x576 pixelů, nebo jeden 
TV program v  HDTV (High Definition TeleVision) kvalitě s rozlišením 1920x1080 
pixelů.  Počet programů v jednom kanálu tedy závisí na požadované kvalitě. Podle 
způsobu řízení přenosové rychlosti, je tudíž  možno provést pružnou volbu kvality 
obrazu a zvuku až do maximálního přenosového toku vybraného módu DVB-T. 
V současné době je pro video použita komprese MPEG-2 MP@ML a do budoucna 
je uvažováno o MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding).  

• Možnost přenosu několika zvukových doprovodů, ve kvalitě od monofonního až po 
prostorový zvuk Dolby Digital AC3 (Advanced Codec 3). Pro audio může být použita 
komprese MPEG-1 nebo MPEG-2, Layer I, II nebo III. V současnosti se používá 
MPEG-1 Layer II. 

• Možnost přenosu jiných datových toků, např. rozhlasové programy a toky dalších 
služeb pro účely zábavy, nebo obchodu prostřednictvím platformy MHP. 

• Vysoká bezpečnost metod ochrany pro podmíněný přístup k placeným programům 
či službám (Conditional Access). 

• Zlepšení kvality přijmu zejména v oblastech s odrazy, které jsou při analogovém 
přenosu rušivé. Při digitálním přenosu, díky ochrannému intervalu, nemají takový 
rušivý vliv. 

• Možnost budování sítí SFN (Single Frequency Network), kde se vysílá stejný multiplex 
programů sítí vysílačů na jediném kmitočtu, vysílače se vzájemně neruší, a při 
podmínce dodržení rozmístění vysílačů, s maximálními vzdálenosti udanou 
(viz. tabulka 5),  se úrovně signálů sčítají, a tím je podporována kvalita signálu. Tato 
skutečnost má zásadní vliv na úsporu kmitočtového spektra.   

• Možnost používat přenosné přijímače s jednoduchými anténami, např. v dopravních 
prostředcích. 

• Na pokrytí stejného území signálem DTV postačují vysílače s menším výkonem než 
u ATV. 
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2.3.2 Radiové kanály 
 

Digitální televizní vysílaní je realizováno v současně používaných TV pásmech, 
obsahujících III. TV pásmo VHF,  IV. a V. TV pásmo UHF. I. TV pásmo vysílající 
analogovou televizi a II. TV pásmo používané analogovým FM rozhlasem,  pro digitální 
vysílání použito nebude.Ve III. TV pásmu se v současné době střetávají dva evropské 
standardy – šířka kanálů 7 MHz a 8 MHz. Je pravděpodobné, že v III. TV pásmu budou kanály 
pro digitální televizi sjednoceny na šířku kanálů 7 MHz (jedná se pouze o šest kanálů). 
Ve IV. a V. TV pásmu je již teď ustanovená šířka v celé Evropě na 8 MHz, se kterou současně 
vysílají všechny analogové televize, a na kterou přejde také televize digitální. Dále je zde 
uvedena tabulka 2 rozsahu frekvencí pro hlavní TV pásma používaných digitální televizí. 
 

Tab. 2 Radiové kanály pro DVB-T [6]. 

TV pásmo TV kanál Frekvence
[ - ] [ - ] [ MHz ] 
III. C6 - C12 174 - 230
IV. C21 - C37 470 - 606
V. C38 - C69 606 - 862

 
 Vysílací frekvence vysílačů digitálních se od frekvence analogových odlišují. 
U televizních vysílačů analogových se pro daný kanál udáváno více frekvencí. Digitální 
vysílač zpracovává jeden společný transportní tok pro více televizních programů, 
reprezentovaných tzv. multiplexem, a vysílá na středním kmitočtu fSTŘ  daného kanálu, 
na rozdíl od ATV, u které je vysílána nosná frekvence nosné obrazu, barvonosné a nosná 
frekvence zvuku.   Tato odlišnost však na využití a rozdělení kanálů nemá žádný vliv. Při 
vysílání analogové televize je v 8 MHz kanálu, nosná frekvence obrazu vzdálená 1200 kHz 
od začátku kanálu, a nosná frekvence zvuku vzdálena o 250 kHz od konce kanálu, normy ATV 
D/K. Spektrum OFDM modulovaných frekvencí u digitální televize, s rovnoměrně rozloženým 
výkonovým spektrem, obsahuje „prázdná pásma“ pouze 200 kHz na počátku a na konci 8 MHz 
kanálu, tak jak je naznačeno na obrázku 4. Frekvenční rozsah jednotlivých TV kanálů jsou 
uvedeny v příloze F. Nosná vlna digitálního vysílače namodulovaná kvadraturními složkami 
digitální televize (I, Q) má kmitočet určený podle následujícího vzorce 2 [6]. 
 

fSTŘ = 474 + [(n-21) x 8]                                                    (2) 
 

kde n je označení přenosového kanálu IV. a V. TV pásma, a fSTŘ vychází v MHz. 
 

 
Obr. 4 Porovnání 8 MHz rádiových kanálů [8]. 
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2.4 Kritéria příjmu DVB-T 
 
2.4.1 Obecné poznatky 
 

U pozemní digitální televize standardu DVB-T se přenáší signál pomocí transportního 
toku MPEG-2 TS. Výsledná kvalita obrazu a zvuku na obrazovce televizního přijímače 
odpovídá kvalitě obrazu a zvuku na výstupu z televizního studia, protože nedochází 
k degradaci televizního signálu, jako u ATV (Analog TeleVision). 

Mezistav, kdy je obraz a zvuk digitálního signálu zhoršený, který je obvyklý v ATV, 
se u DTV (Digital TeleVision) téměř nevyskytuje. Příjem digitální televize se tedy jeví jako 
dvoustupňový – buďto kvalitní nebo žádný, hranici mezi těmito stavy určuje tzv. Cliff efekt, 
avšak jeho přesné určení není lehké. Proto byly k zajištění přijmu digitální televize 
experimentálně stanoveny nutné úrovně vstupního signálu pro přijímače při současném 
působení signálů nežádoucích vyjádřených poměrem nosná/šum C/N. 
 Při přijmu digitální televize je zjištěno, že do jisté úrovně C/N dekódovaný obraz 
a zvuk nepodléhají degradaci. Dojde-li však v průběhu přenosu k narušení skupiny bitů 
transportního toku a tuto závadu již nemůže odstranit do systému vložená dvouúrovňová 
protichybová ochrana, výsledný obraz nebo zvuk se začnou „rozpadat“ do bloků a makrobloků, 
přičemž jej nelze dále sledovat, a případně zcela vymizí. 
 Digitální televize je značně necitlivá proti příjmu odraženého od překážek, který dorazil 
později než stejný signál s lepšími podmínkami příjmu. Toto je zajištěno modulační metodou 
OFDM a ochranným intervalem Tu , které velmi efektivně zlepšují podmínky příjmu.  
 Kritériem dobrého či špatného přijmu v digitální televizi je chybovost přenosu jejíž 
hodnota je označována jako BER (Bit Error Rate). Hodnota chybovosti (BER) se udává jako 
počet chybně přenesených bitů z celkově přenášených bitů v transportním toku a to je prvořadý 
parametr digitálního přenosu. Experimentálně bylo zjištěno, že za standardní hodnotu BER 
při přenosu lze uvažovat hodnotu BER = 2 x 10-4 ( na vstupu do přijímače, před 
protichybovými ochranami, tedy před Viterbiho dekodérem), a že při vyšších hodnotách BER = 
5 x 10-3 až 2 x 10-3 se obraz začíná „rozpadat“ a zvuk je přerušován. Rozpad obrazu 
se projevuje jako „zamrznutí obrazu“, „čtverečkováním“ v obrazu nebo jeho krátkodobá ztráta. 
Dále bylo zjištěno, že vysokou hodnotu chybovosti BER způsobuje především rušení 
v přenosovém prostředí, nikoliv samotná zařízení jako TV kamera, zařízení pro zpracování 
signálu nebo vysílací anténa, pokud jsou kvalitně řešena.  

Ovšem i chybovost BER = 2 x 10-4 je stále vysoká hodnota, proto byla ve vysílači 
do MPEG-2 TS zavedena předsunutá dvouúrovňová protichybová ochrana FEC, po jejímž 
dekódování v přijímači se bitová chybovost podstatně zlepšuje (až o 7 řádů) a přibližuje se tak 
ideální hodnotě BER = (1-5) x 10-11  QEF (Quasi Error Free) [6]. Poté je signál téměř 
zbavený chyb, pokud se v kanálu dodrží poměr C/N pod přístupnou hodnotu.  

Sledujeme-li např. jeden ze čtyř programů v multiplexu, který má bitovou rychlost 
okolo 5 Mbit/s, pak při hodnotě BER = 2 x 10-11 se vyskytne jedna sekundová chyba, kterou 
protichybové ochrany nedovedou zachytit, asi jednou za 3 hodiny, což je přijatelná hodnota. 
Pod pojmem „dobrého příjmu“ u DTV můžeme považovat příjem bez výpadků obrazu 
či zvuku, tj. na vstupu přijímače je parametr BER < 2 x 10-4 a na výstupu za FEC BER = (1-5) 
x 10-11 (QEF).     
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2.4.2 Měření pokrytí signálem DVB-T 
 

Intenzita pole (označována E), kterou je potřeba měřit, indukuje napětí U0 na svorkách 
antény. Vztah mezi intenzitou pole a napětím indukovaným na přijímací anténě je funkcí 
kmitočtu. Výsledný anténový faktor K přijímací antény se pak spočítá jako podíl intenzity E 
a výstupního napětí U0 antény na nominální zátěži s odporem RN, viz. vzorec 3 [5]. 

 

0

EK
U

=                                                                   (3) 

 
Jestliže bereme v úvahu veličiny ac, af, pak je možné intenzitu pole uvést v logaritmické formě, 
podle vztahu 4 [5]. 

 
E = U0dB + KdB + ac + af                                             (4) 

 
kde ac je útlum kabelu a af  jsou útlumové články [dB]. 
 
 Při měření pokrytí signálem DVB-T je hlavní ověření teoretických výpočtů 
předpokládaného pokrytí. Na výpočet pokrytí se používá výpočtový software (v této bakalářské 
práci jde o software firmy CRC Data - Sítě SFN), který může vypočítat pokrytí samotného 
vysílače nebo sítě SFN podle předem vybrané výpočtové metody. Ověřování pokrytí spočívá 
v měření parametrů DVB-T signálu v několika měřících bodech (vybrané body v pokrývaných 
oblastech – např. 100 až 200 měřících bodů). Měření tohoto typu se standardně provádí 
s přijímací anténou umístěnou na stožáru ve výšce 10 m ( při nižší výšce se může použít 
korekční faktor) a nasměrovanou na maximum přijímaného signálu (intenzita a kvalita). 
Pomocí vybraného měřícího přístroje se v jednotlivých měřících bodech zajišťuje úroveň 
signálu, která se pak sčítá s anténním faktorem K přijímací antény a výsledek je intenzita 
elektromagnetického pole v daném místě. Dále se pak měří parametry DVB-T signálu jako 
BER, MER (Modulation Error Ratio), případně CSI (Channel Status Information) 
(v laboratořích VUT měřitelné přístroji Promax). Možnost příjmu se subjektivně hodnotí 
využitím běžného typu Set Top Boxu. Přesná geografická poloha měřícího bodu se určuje 
pomocí přijímače GPS.  
 Rozpory mezi měřením a teorií je možné vysvětlit skutečností, že běžně používaný 
teoretický model nebere v úvahu morfologii terénu (zástavbu, vegetaci atd.) a také odražené 
signály. Pomocí teoretického modelu nelze vyjádřit vliv zdrojů místního rušení na kvalitu 
příjmu. Zejména v případě velkých městských aglomerací jsou tyto, často opomíjené 
skutečnosti příčinou chybné interpretace map teoreticky vypočteného pokrytí. 
 
2.4.3 Teoretické výpočty příjmu 
 

Na konferenci evropských poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) v Chesteru 
1997 byly definovány podmínky pro výpočet předpovědi pokrytí území signálem DVB-T. Byl 
vytvořen předpovědní model, definovány antény a stanoveny mezní úrovně 
elektromagnetického pole pro různé podmínky příjmu, a to pro příjem na pevnou anténu, 
příjem na anténu přenosného přijímače vně budov a příjem na anténu přenosného přijímače 
uvnitř budovy. Podle dokumentu Evropské asociace výrobců spotřební elektroniky se určuje 
minimální výkon na vstupní zátěži 75 Ω, pro kanál 8 MHz, vyjádřený v dB, popisuje 
následující vzorec 5 [8].  

Pvst min = -97,2 dBm + C/N                                                 (5) 
Výpočty předpokládaly: 
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1) Příjem na pevně umístěnou venkovní anténu (fixed reception), výška antény nad 
terénem 10 m, zisk antény 10 dB, ztráta na svodu 3 dB, impedance svodu a vstupu 
přijímače  75 Ω. 

2) Vnější příjem mimo budovu na přenosný přijímač (outdoor portable) vybavený 
prutovou anténou ve výšce 1,5 m nad terénem, zisk antény 0 dB a vstupní impedanci 
přijímače 75 Ω. 

3) Příjem uvnitř budovy na přenosný přijímač (indoor portable) vybavený vestavnou 
anténou se ziskem 0 dB a vstupní impedancí opět 75 Ω. 

 

Pro poměr nosná/šum byla zvolena hodnota C/N = 20 dB. Vstupní impedance Zvst je 
normalizována, pokud je uváděn výkon na vstupu, myslí se vždy výkon na této impedanci, 
a platí následující vztah 6 [6], a tabulka 3 obsahuje přepočet hodnot vstupního výkonu na 
vstupní napětí.  

 

_ .vst ef vst vstu P= Z                                                        (6) 
 

Tab. 3 Přepočet vst. výkonu na vst. napětí [6]. 

Pvst uvst ef
[mW] [dBm] [dBμV] [μV] 

1 0 108,75 2,738x105

10-1 -10 98,75 8,659x104

10-2 -20 88,75 2,738x104

10-3 -30 78,75 8,659x103

10-4 -40 68,75 2,738x103

10-5 -50 58,75 865,9 
10-6 -60 48,75 273,8 
10-7 -70 38,75 86,59 
10-8 -80 28,75 27,38 

 
 
2.5 DVB-T vysílače 
 

Přenos analogových či digitálních televizních signálů je zprostředkováván sítí vysílačů. 
Vysílač převádí vysokofrekvenční napětí na elektromagnetické vlny, a přijímací anténa zase 
naopak převádí elektromagnetické vlny, šířící se prostorem, zpět na vysokofrekvenční napětí, 
které je následně demodulováno. O vlastnostech vysílacích a přijímacích antén platí vzájemná 
reciprocita, což znamená, že výstup z vysílací anténa (vysílače), je stejně koncepčně navrženo 
jako vstup přijímací antény. Tabulka 4 obsahuje základní parametry vysílačů DVB-T. 

Výkon vysílačů bývá často udáván tzv. efektivním vyzářeným výkonem - ERP 
(Effective Radiated Power) vyjádřený ve jednotkách W. ERP je dán součinem výkonu 
generátoru vysílače P a zisku vysílací antény GA viz. vzorec 7 [9]. 

. AERP P G=                                                               (7) 
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Tab. 4 Parametry vysílačů DVB-T [5]. 

rozsah pracovních kmitočtů UHF 21-69 K 
vstupní impedance  50   
standard pro digitální televizi DVB-T   
okolní teplota  -5 až 50 °C   
typ chlazení  ventilátory, vodní chlazení 
formát komprese vstupního signálu  MPEG-2, MPEG-4, popř. DV   
přenosová rychlost transportního toku 3,73 až 31,67 Mbit/s, podle komprese   
vnější ochrana  188 / 204 (16 redundantních bitů)   
COFDM mód  2k, 8k   
ochranný interval  1/4, 1/8, 1/16, 1/32   
kódový poměr (konvoluční kód) 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
digitální modulace  16-QAM, 64-QAM, QPSK 
šířka kanálu  8,7 a 6 MHz   

 
Signálové informace, které nese proměnlivé elektromagnetické pole z vysílací antény 

k anténě přijímací, bývá více či méně zkreslené. Elektromagnetické signálové pole je často 
zatíženo rušícím elektromagnetickým polem z různých zdrojů rušení. Také vf napětí 
naindukované na přijímací anténě obsahuje další rušivá napětí. Proto základními předpoklady 
dobrého příjmu analogové i digitální televize jsou dostatečná úroveň elektromagnetického pole 
nesoucího televizní informace, kvalitní přijímač s nízkým vlastním šumem a nízká úroveň 
rušivých polí v prostoru kolem přijímací antény. Přijímací anténa by měla být velmi citlivá 
na signálové pole a málo citlivá k polím rušivým. Tento předpoklad většinou splňují antény 
směrové. 

Na přijímací straně je rozhodující směrovost (zisk) antény GP. Úroveň kvality přenosu 
signálu se udává prostřednictvím výkonu vysokofrekvenční nosné vlny, přijaté na vstupu 
přijímače, která je označována C (Carrier). Kvalita příjmu je  ovlivněna  vzdáleností mezi 
vysílačem a přijímačem R a útlumem prostředí LTR. Nežádoucím jevem při přijmu je šum 
samotného přijímače, který je dán tzv. šumovou teplotou na vstupu přijímače T a celkovou 
šířkou přijímaného pásma BBVF. Výkon šumu se označuje N (Noise). Základním zdrojem tohoto 
šumu je tepelný neklid v součástkách zvaný Johnsonův šum. Jde o náhodný proces způsobený 
nežádoucí emisí elektronů, jejichž množství je tím větší, čím má součástka vyšší teplotu, tedy 
energii pro náhodnou emisi. Vstupní obvody přijímačů jsou proto necitlivějším místem pro 
vznik tepelného šumu, neboť se v nich požaduje velké zesílení a zpracovávají se nejnižší 
úrovně přijímaného signálu s poměrně velkou šířkou pásma. Kvalita přijímačů se určuje tak 
zvaným šumovým číslem F, obvykle vyjádřeném v jednotkách dB. Přepočet je na jednotky dB 
je naznačen na vztahu 8. Nedokonalost přijímače se tedy projeví F násobným zvětšením 
dosažitelného výkonu šumu oproti přijímači bez šumu. Čím je hodnota F nižší, tím je přijímač 
kvalitnější. Kvalitní Set Top Boxy mají šumové číslo menší než 8 dB.  

FdB = 10 x log F                                       (8) 

Pro příjem digitální televize je nejnebezpečnější tzv. impulsní rušení, který hlavně 
ovlivňje celkový šum přenosové cesty mezi vysílací a přijímací anténou. Impulzní rušení 
způsobují obvykle různé domácí točivé elektrické strojky (jiskření komutátorů), neodrušené 
zapalovací svíčky automobilů, blízko přijímače položený mobilní telefon a v přírodě bouřkové 
výboje. U elektrických strojků můžeme aplikovat odrušení, avšak proti impulsnímu rušení 
způsobeného přírodními jevy zakročit nemůžeme. Kvalitu přijmu definuje poměr výkonu 
přijímaného signálu a výkonu šumu, tedy poměr C/N. Experimentálně bylo dokázáno, že pro 
zaručený přenos vysokofrekvenčním kanálem vyhovuje u DTV poměr C/N = (10-20) dB. 
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2.5.1 Měření parametrů vysílačů DVB-T 
 

Parametry jednotlivých zařízení pro digitální televizi sjednocuje mezinárodně přijatý 
technický dokument ETSI (European Telecommunications Standards Institute) pod označením 
ETSI TR 102 377 z listopadu 2005 [13].  

Tento dokument uvádí měření a analýzu MPEG-2 TS (Motion Picture Experts Group 2 
Transport Stream), měření společných parametrů pro družicová a kabelová transportní média, 
specifická měření družicových zařízení a přístupné hodnoty parametrů pro zemský televizní 
systém (DVB-T). V přílohách A a B tohoto dokumentu lze nalézt doporučení k některým 
měřícím metodám.  

Vysílač DVB-T je jedním z hlavních článků zemského systému, který tvoří v podstatě 
článek, transformující digitální studiový signál obrazu a zvuku ze základního pásma 
na vysokofrekvenční signál o energii nutné k dokonalému přenosu v daném přenosovém 
kanálu. Jeho parametry zásadně ovlivňují kvalitu celého systému. 
 
2.5.2 Převaděče signálu DVB-T 
 

Operátoři DVB-T se budou ze strategických důvodů snažit hned v úvodu použít 
vysílačů s velkými výkony s cílem rychle pokrýt co největší území. V dalších krocích budou 
muset hlavně v morfologicky složitém terénu postupně pokrýt tzv. hluché území (nedostatečná 
úroveň signálu, množství odrazů, nekvalitní kolísající úroveň signálu, stíněné údolí apod.). 
  Ve druhém kole se stavějí převaděče, nebo opakovače digitálního signálu. Nově 
vyvíjené typy převaděčů pro DVB-T používají profesionální digitální přijímač, který dokáže 
digitální signál obnovit ( opraví všechny chyby po dekódování), obsahuje vlastní modulátor 
a zesilovač a tím se vytvoří úplně nový digitální signál. 
 Převaděč nebo opakovač digitálního signálu nejen zesiluje signál, ale taky 
ho kompletně regeneruje. Kvalita výstupního signálu z převaděče by měla být podobná kvalitě 
výstupního signálu na vysílači. To znamená, že ikdyž kvalita signálu na vstupu převaděče 
kolísá, výstupní signál by měl být na kvalitní a nezávislý na fázovém šumu výstupního signálu 
pocházejícího z lokálního oscilátoru daného převaděče. Několik digitálních převaděčů smí být 
zapojeno v kaskádě bez výraznějšího zhoršení a zkreslení signálu. 
 Velkým omezením (nevýhodou) je fakt, že celkové zpoždění signálu vůči vstupnímu 
může být větší než je délka ochranného intervalu, a tím se převaděč stává rušičkou a nelze jej 
použít v sítích SFN. Signál přijímaný z vysílače nesmí být dále opakován, pokud je jeho 
opoždění v síti SFN je větší než hodnota 224 μs  pro ochranný interval 1/4 (mód 8k).  
 Mezi hlavní výhody digitálních převaděčů a opakovačů tedy patří: 

• Celkové zlepšení pokrytí a kvality signálu v zastíněné oblasti 
• Zvýšení výstupní hodnoty MER > 33 dB 
• Zvýšení kvality signálu díky protichybové ochraně FEC, můžou být převaděče řazeny 

bez omezení. Jsou vhodné pro oblasti jako jsou zastíněná údolí. 
• V silně zastíněných místech, kde je signál velmi slabý nebo žádný, lze převaděč použít 

bez nutnosti synchronizace, a přitom bude pracovat na stejném kanálu jako kanál sítě 
SFN. Takový převaděč obsahuje interní paměť (buffer), který eliminuje účinky 
překrývání symbolů. 

 
Na převaděč může být nahlíženo jako na synchronizovaný vysílač malého výkonu. 

Analogový převaděč pouze existující signál zesiluje, avšak digitální převaděč jej musí 
regenerovat. Cílem použití převaděče je v podstatě maximálně zefektivnit využití 
kmitočtového spektra a pokrytí signálem. Může být použit i jako samostatný vysílač malého 
výkonu v síti SFN. 
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2.6 SFN sítě 
 

Pro vysílání DVB-T signálu lze vytvořit soustavu vysílačů, které používají stejný 
nosný kmitočet a vysílají stejný multiplex (stejnou programovou nabídku nebo stejné signály). 
Toto má zásadní vliv na úsporu přidělovaných kmitočtů v dané oblasti. Vysílače sítě SFN se 
navzájem nebudou ovlivňovat, pokud jejich vzájemná vzdálenost nepřekročí maximální 
hodnotu danou ochranným intervalem (viz tabulka 5 pro 8 MHz rádiový kanál). Ve skutečnosti 
je pak uplatňován vliv vzdálenějších vysílačů, které mají v dané chvíli příznivé podmínky pro 
šíření signálu. Síť bude správně pracovat použijeme-li vyrovnávací pamět a synchronizaci 
pomocí navigačního systému GPS, která nám zajistí podmínky přesného kmitočtu nosných 
pod 1%, synchronizaci multiplexu s přesností do 10% délky ochranného intervalu, a identický 
datový MPEG-2 TS v každém okamžiku, z každého vysílače, jak je naznačeno na obrázku 5. 

 
2.6.1 Výhody SFN sítě 
 

• Efektivní využití kmitočtového pásma, pokrytí velkého území jedním kmitočtem. 
• Postačuje menší vysílaný výkon signálu  
• V případě úniku signálu (např. hluboké údolí) v pokrytí, je možné tyto úniky vyplnit. 

 
2.6.2 Nevýhody SFN sítě 
 

• Vysílač, který porušuje pravidla SFN sítě je „rušičkou“ v oblasti pokrytí. 
• Je nutná synchronizace (čas, frekvence, informace). 
• Je nutné neustálé monitorování vlastností SFN sítě. 

 
2.6.3 Architektura SFN sítě 
 

Obr. 5 Architektura sítě SFN [5]. 
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V jednofrekvenčních sítích musí být každý vysílač synchronizován s ostatními vysílači. 
Signál je synchronizován v SFN adaptéru, signálem GPS (Global Position System) 
a vkládáním MIP (Megaframe Initializing Packet) v MIP inserteru. Do vysílaného MPEG-2 
TS jsou tudíž přidány další speciální TS pakety. MIP obsahují údaje časového čítače, který 
počítá čas od posledního vloženého MIP paketu. MIP paket rovněž obsahuje ukazatel  na 
začátek následujícího megarámce, pomocí kterého lze u každého modulátoru spouštět 
megarámce ve stejný čas. Pokud je přenos MIP paketů narušen, nebo z nějakého důvodu jsou 
MIP pakety porušeny, vysílač SFN pak ztrácí synchronizaci s ostatními vysílači v síti SFN.  

Na straně vysílače, kterou popisuje obrázek 6, jsou v  budiči se vytvořeny nosné signály 
COFDM, které jsou modulovány na výstupní vysokofrekvenční signál v analogové podobě. 
Ten je zesílen  na požadovanou výkonovou úroveň a pak filtrován (filtr harmonických, 
kanálový filtr). 
 

 
Obr. 6 Blokové schéma vysílače SFN [5]. 

 

a) modulátor/budič – Pro zajištění vysoce náročných požadavků daných standardem 
DVB-T se vyvíjí plně digitální budiče s integrovanými obvody pro zpracování MPEG-2 
TS, modulátorem COFDM. Používají se digitální signálové procesory a je využito 
postupu přímé digitální modulace. Modulátor/budič vytváří ze vstupního transportního 
toku, COFDM signál, který se pak konvertuje do analogového modulátoru. Jednotka 
obsahuje místní oscilátory, které vytvářejí subnosné kmitočty OFDM a pak nosný 
kmitočet ve III., IV. a V. TV pásmu. 

b) výkonový zesilovač – Výkony u digitálních vysílačů se mohou pohybovat v rozmezí 
zhruba od 50 W do 20 kW, výjimečně může vysílač mít výkon až 100 kW, jako je to 
v případě vysílače v Ústí nad Labem. Zvýšené požadavky systému DVB-T donutili 
výrobce vysílačů přejít na nové typy tranzistorů LDMOS (Lateral Double Diffuse 
MOS), které oproti běžně používaným bipolárním mají podstatně lepší linearitu 
převodní charakteristiky a tím menší zkreslení, nižší úroveň intermodulačních produktů 
a vyšší účinnost. 

c) výstupní filtr -  Velmi významnou roli budou hrát při zavádění DVB-T výstupní filtry 
pro vysílače a frekvenční sdružovače. Filtry zapojené za výstupem zesilovače 
zabezpečují dodržení požadavků nekritické nebo kritické masky. Měření také souvisí se 
spektrální maskou. 
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2.6.4 Parametry SFN 
 

Jednofrekvenční vysílače nesmí mít zpoždění daného signálu vůči přijímači větší než je 
hodnota ochranného intervalu, jinak zde mohou nastat interference. Když tak nastane, 
přijímač vyhodnotí signál vysílače jako šum. V tabulkách 5, 6 a 7 jsou uvedeny i vypočtené 
hodnoty maximálních vzdáleností vysílačů SFN pro jednotlivé používané šířky rádiového 
kanálu. 
 

Tab. 5 Parametry SFN při šířce kanálu 8 MHz [2]. 
Mód Symbolová Ochranný Ochranný Vzdálenost 

  perioda interval interval  vysílače 
[-] [μs] [-] [μs] [km] 
2K 224 1/4 56 16,8 
2K 224 1/8 28 8,4 
2K 224 1/16 14 4,2 
2K 224 1/32 7 2,1 
8K 896 1/4 224 67,1 
8K 896 1/8 112 33,6 
8K 896 1/16 56 16,8 
8K 896 1/32 28 8,4 

 
Tab. 6 Parametry SFN při šířce kanálu 7 MHz [2]. 
Mód Symbolová Ochranný Ochranný Vzdálenost 

  perioda interval interval  vysílače 
[-] [μs] [-] [μs] [km] 
2K 256 1/4 64 19,2 
2K 256 1/8 32 9,6 
2K 256 1/16 16 4,8 
2K 256 1/32 8 2,4 
8K 1024 1/4 256 76,7 
8K 1024 1/8 128 38,4 
8K 1024 1/16 64 19,2 
8K 1024 1/32 32 9,6 

 
Tab. 7 Parametry SFN při šířce kanálu 6 MHz [2]. 
Mód Symbolová Ochranný Ochranný Vzdálenost 

  perioda interval interval  vysílače 
[-] [μs] [-] [μs] [km] 
2K 299 1/4 75 22,4 
2K 299 1/8 37 11,2 
2K 299 1/16 19 5,6 
2K 299 1/32 9 2,8 
8K 1195 1/4 299 89,5 
8K 1195 1/8 149 44,8 
8K 1195 1/16 75 22,4 
8K 1195 1/32 37 11,2 
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3.  Praktická část 
 
3.1 Software firmy CRC Data 
 
  Celá bakalářská práce byla zpracována v software české vývojářské firmy CRC Data. 
Programový balík obsahuje 3 programy, a to RadioLab 3.0, RadioBase 2.3 a Sítě SFN 5.0. 
Systém RadioLab se používá pro zobrazení viditelnosti na jednotlivých stanovištích. Systém 
RadioBase je určen k zadávání parametrů pro vytvoření databáze vysílačů DVB-T. Systém Sítě 
SFN je výpočetní i zobrazovací program, pro vizualizaci diagramů pokrytí s rušením pro sítě 
SFN i MFN. Všechny zmiňované programy sdílí některé vzájemné komponenty celého 
software (např. funkci pokrytí).   
 
3.1.1 RadioLab 3.0 
 

RadioLab je systém pro analýzu a vizualizaci šíření rádiových signálů. Jedná se 
o inženýrský systém pro řešení základních úloh při analýze a návrhu radiokomunikačních 
systémů pro služby plošného pokrytí (mobilní služby, analogová a digitální televize a rozhlas), 
systémů point to multipoint a mikrovlnných směrových spojů.  
  

Základní funkčnost systému RadioLab zahrnuje: 
 

• Profil – nástroj pro zobrazení terénního profilu. Slouží k zobrazení a tisku profilu 
daného dvěma vysílači. Volitelně je možné zobrazit například morfologické kategorie, 
Fresnelovu zónu, překážky a úhel otevření antén. Nástroj obsahující podporu pro 
analýzu odrazů. 

• Mapový server – tento server obsahuje jádro pro zobrazení rádiových objektů (stanice, 
skoky,…) a výsledků výpočtů (diagramů viditelnosti a pokrytí) na podkladu 
digitalizovaných map rastrových, vektorových nebo libovolných mapových podkladů. 

• Výškopisnou mapu – tato mapa je určena zejména k zobrazení stanic, skoků a diagramů 
viditelnosti a pokrytí v longitude / latitude (zeměpisná délka/zeměpisná šířka) projekci, 
tedy v zobrazení jako podklad slouží DTM (digitální model terénu) nebo MO 
(morfologická mapa). 

• Databázi stanovišť – nástroj umožňující editaci, vyhledávání, třídění a zobrazení 
databáze stanic na obou mapách. 

• Výpočet viditelnosti – výpočet diagramu viditelnosti pro zadanou stanici s možností 
zobrazení výsledku na obou mapách. 

• Výpočet pokrytí – výpočet pokrytí signálem pro zadanou stanici s možností zobrazení 
výsledného diagramu na obou mapách. Nástroj obsahuje podporu pro horizontální 
i vertikální vyzařovací charakteristiku antény. Lze zobrazit spádovou křivku a diagram 
efektivních výšek. 

 
Jednotlivé části systému jsou vzájemně propojeny. Systém RadioLab využívá služeb 

Vizualizačního manažeru – správce vícenásobných instancí jednotlivých vizualizačních 
serverů, popsaných výše v textu. Toto dává uživateli možnost rozhodnout o potřebném počtu 
instancí (formulářů) těchto serverů, zvolit danou akci pro konkrétní instanci, případně vytvořit 
instanci novou. Pokud titulek hlavního formuláře serveru neobsahuje číslo instance, daný 
server není pod správou Vizualizačního manažeru.   
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Radiolab obsahuje možnost rozšiřování funkčnosti systému pomocí modulů 
RadioLab Add-Ins. Při instalaci dalších výpočetních a administrativních systémů lze využít 
možnosti sdílených komponent – jako např. zobrazovat informace z více systémů v jednom 
vizualizačním serveru a docílit tak požadovaného výstupu. Nástroje systému RadioLab Add-
Ins využívají široké spektrum služeb systému RadioLab, zejména vizualizační služby obou 
mapových systémů, vizualizaci profilů, databázi stanic a jiné.  

Pomocí RadioLab Add-Ins lze řešit práci s již vypočtenými daty (Zobrazovač 
diagramů), import (export) z (do) jiných systémů, spolupráci s přístroji GPS (Zaměřovač GPS), 
a další. Standardní součásti jsou Zobrazovač diagramů, Zobrazovač tras, Barevné stupnice, 
Zaměřovač GPS, Ochranné poměry Chester 97 a Úrovňová rozvaha skoku bez podpory pro 
pasivní prvky. Ostatní RadioLab Add-Ins je třeba nainstalovat vlastním instalačním 
programem. 

Obrázky 18  a  19 - Výpočet viditelnosti v RadioLabu pro u zobrazený bez / s TDM 
(Digitální mapa terénu) v příloze A byly pořízeny zadáním devíti stanovišť vysílačů, a to 
okolo měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Ústí nad Labem, 
Jihlava, Zlín. Parametry jednotlivých stanovišť jsou uvedeny v tabulce 8, pro poloměr 
viditelnosti nastavený na 80 km. Při zobrazení viditelnosti více stanovišť se obrázky stávaly 
nepřehlednými.  
 

Tab. 8 Parametry stanovišť při zobrazení viditelnosti. 

Stanoviště Polarizace Longitude Latitude Výška Okres 
[-] [-] [X° X' X"] [X° X' X"] [m.n.m.] [-] 

Praha 3, Mahlerovy sady H 14 27 10 50 04 53 258 Praha 
Brno, Barvičova H 16 34 53 49 11 57 305 Brno-město 
Ostrava, Hošťálkovice-Aleje H 18 12 51 49 51 42 287 Ostrava 
Zlín, Tlustá hora H 17 38 53 49 12 31 457 Zlín 
Jihlava, Rudný H 15 34 59 49 26 08 613 Jihlava 
Krašov, Krašov H 13 04 52 49 59 46 711 Plzeň-sever 
Týn nad Vltavou, Semenec H 14 24 44 49 14 01 440 České Budějovice
Krásné, Krásné H 15 44 21 49 49 22 615 Chrudim 
Ústí nad Labem, Klíše H 14 00 19 50 40 34 335 Ústí nad Labem 

 
Na obrázcích 20 a 21 - Výpočet pokrytí v RadioLabu zobrazených bez / s MO 

(Morfologické mapa) v příloze A byly pořízeny se zahrnutými jen šesti stanovišti okolo měst 
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, a jejich parametry jsou udány 
v následující tabulce 9. Poloměr při zobrazení pokrytí byl nastaven na 60 km. Internetové 
stránky Českých Radiokomunikací ani jiná mnou použitá literatura neobsahovala údaj 
o výškách stožárů na jednotlivých stanovištích, proto byla  standardně nastavena na 20 m. 
  

Tab. 9 Parametry stanovišť při zobrazení pokrytí. 

Stanoviště Polarizace Longitude Latitude Výška Okres 
[-] [-] [X° X' X"] [X° X' X"] [m.n.m.] [-] 

Praha 3, Mahlerovy sady H 14 27 10 50 04 53 258 Praha 
Brno, Barvičova H 16 34 53 49 11 57 305 Brno-město 
Ostrava, Hošťálkovice-Aleje H 18 12 51 49 51 42 287 Ostrava 
Krašov, Krašov H 13 04 52 49 59 46 711 Plzeň-sever 
Týn nad Vltavou, Semenec H 14 24 44 49 14 01 440 České Budějovice
Krásné, Krásné H 15 44 21 49 49 22 615 Chrudim 
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3.1.2 RadioBase 2.3 
 

RadioBase je datový subsystém pro ukládání a správu  dat vysílačů plošného 
pokrytí. Zejména pro služby analogové a digitální televize a rozhlasu. Jedná se o serverový 
systém poskytující služby uživatelského rozhraní pro práci s daty vysílačů, služby funkční pro 
nadřazené systémy realizující výpočty pokrytí a rušení nad těmito daty (Sítě SFN, Delta SFN 
a další). 

Systém RadioBase umožňuje práci s více datovými zdroji – datovými kontejnery 
(databáze, skupina databází) a podporuje nezbytné operace pro organizaci, sdílení a vzájemnou 
výměnu dat na nejrůznějších úrovních. Systém je plně kompatibilní s databázemi CEPT – ERO 
[16]. Systém navíc umožňuje rozšiřovat základní sadu technických parametrů o další parametry 
administrativního charakteru (nevstupují do výpočtů). Uživatel má tedy možnost přizpůsobit 
obsah databáze svým specifickým požadavkům. Při operacích kopírování mezi datovými 
kontejnery může uživatel specifikovat zda a které administrativní parametry budou přeneseny 
a  tím např. chránit svá data privátního charakteru. 

RadioBase umožňuje doinstalování uživatelsky definovaných šablon pro tiskové 
sestavy. Pomocí úprav šablon pro tisk je možno docílit většiny požadovaných výstupů při 
zachování možnosti jednoduché úpravy vzhledu. RadioBase je kompatibilní s ostatními 
radiokomunikačními systémy CRC Data. Pro vizualizaci vysílačů a diagramů viditelnosti 
a pokrytí na mapách využívá komponenty systému RadioLab 3.  

Základní koncepce systému je architektura klient – server. V systému jsou 
implementovány jednotlivé komponenty - servery, poskytující přes definované rozhraní služby, 
které umožňují přístup k datům, uživatelskému rozhraní a konfiguraci. Základním elementem 
datového subsystému je datový server DS, implementující služby přístupu k datům pro 
konkrétní implementaci úložiště dat. Datový server spolu s vlastním úložištěm dat (zde např. 
soubor typu MDB) oznčujeme jako datový kontejner, který může být implementován pro různá 
databázová řešení (MS SQL Server, MySQL) nebo pro různé formáty souborových databází 
popř. import/export formátů (MDB, TVA, TVD, FMA, v dalších verzích ITU formáty). 
Základní verze systému obsahuje implementaci pro souborovou databázi formátu MS Access 
97. 

Datový manažér organizuje služby nad více datovými kontejnery. Požadovanou operaci 
buď přesměruje požadovaný datový kontejner (např. načtení dat vysílače) na aktivní, nebo 
provede kompilaci výsledků pro všechny aktivní datové kontejnery (např. výběr všech rušících 
vysílačů). 

Komponent Merge DS implementuje virtuální datový kontejner poskytující služby 
s daty více datových kontejnerů, pro účely současného zobrazení dat z více databází. 
Komponenty DUI a CUI obsahují formuláře pro práci s daty a formuláře pro konfiguraci 
datových kontejnerů. Pro zobrazení vysílačů na mapách a pro výpočty na daty digitálního 
modelu terénu (např. výpočet efektivní výšky) jsou použity komponenty systému RadioLab 3. 

 
 V  databázi vysílačů DVB-T vytvořené v RadioBase, která je zdrojem informací pro 

výpočty programu Sítě SFN,  byly zadány následující parametry TV signálu:   
 

• OFDM mód 8k. 
• Modulace QAM64. 
• Kódový poměr 2/3. 
• Ochranný interval 1/4. 
• Výška stožáru 20 m 
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Na obrázcích 22 a 23 - Zadávání parametrů vysílače v RadioBase v příloze B, byly 
vyznačeny jednotlivé čísla položek, které je nutno nezbytně zadat, jinak program Sítě SFN 
může hlásit chybu. Ostatní parametry jsou buď přednastaveny nebo jsou čistě 
administrativního charakteru a do výpočtů v Sítě SFN nevstupují. Čísla položek na obrázcích 
se odkazují na následující tabulku 10, kde je vysvětlen jejich význam. 

 
 

Tab. 10 Zadávání parametrů vysílače. 

Číslo Položka   Popis       
Záložka Vysílač 

    Vysílač 
1 Jméno Název vysílače, možno i s TV kanálem   
2   Lokalita         
3 Typ Rozlišení mezi analogovými a digitálními TV i rádii 
4 ERP H Hodnota výkonu pro horizontální polarizaci v dBW 
5 ERP H Hodnota výkonu pro horizontální polarizaci v kW 
6 K Výběr radiového kanálu       
7 Síť Nutno zadat pro výpočty SFN v Sítě SFN   
    Stanoviště 
8 Jméno Název stanoviště       
9 Nadm. Nadmořská výška, možno zjistit z TDM 

10 Lon Zeměpisná výška ve formátu [X° X' X"]   
11 Lat Zeměpisná šířka ve formátu [X° X' X"]   
12 Anténa rel. Výška stožáru vysílače       

Záložka Parametry 
13 Polarizace Použitá polarizace vysílače      
14 Systém Typ modulace s příslušným kódovým poměrem 
15 Subsystém OFDM mód s délkou trvání ochranného intervalu 

 
 
3.1.3  Sítě SFN 5.0 

 
Sítě SFN je výpočetní systém pro analýzu pokrytí a rušení pro služby DVB-T, T-

DAB, TV, FM,  analýzu a návrh jednofrekvenčních sítí DVB-T a T-DAB. Sítě SFN řeší 
obecně formulovanou úlohu výpočtu kritéria pokrytí s množinou vysílačů užitečného signálu 
a signálu rušícího. Pro jednotlivé vysílače jednofrekvenčních sítí lze modifikovat relativní 
časování v rámci sítě. Posouzením výsledků výpočtů pokrytí lze optimalizovat konfiguraci sítě, 
výpočetními algoritmy a  parametry, které vycházejí ze standardů konference RRC06, 
a souvisejících dokumentů.  

Vedle výpočetních postupů orientovaných na jednofrekvenční sítě tento systém 
realizuje výpočty pokrytí a rušení analogových  vysílačů TV a FM i digitálních vysílačů 
DVB-T a T-DAB. Pro zobrazení výsledků výpočtů v mapě, a pro zobrazení terénního profilu 
systém Sítě SFN využívá služeb vizualizačních komponentů, sdílených s ostatními 
radiokomunikačními systémy CRC Data, jako např. RadioLab, WinNORA, RadioBase, 
Databáze signálu apod. Systém Sítě SFN 5.0 pracuje s kontejnerově orientovaným 
databázovým systémem RadioBase 2. 
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Základní funkce a vlastnosti programu: 

• Výpočet a zobrazení diagramů intenzity signálu pro užitečné i rušící vysílače, využití 
blokových diagramů z RadioLab 3.0, pro zvětšení přesnosti a úspornosti.   

• Automatické vyhledání nebo manuální zadání rušících vysílačů pro zadanou síť.  
• Výpočet a zobrazení hraniční křivky pokrytí, s rušením a bez rušení.  
• Výpočet a zobrazení diagramů signálu s rušením (s možností barevného rozlišení tří 

kategorií intenzity rušení).  
• Zobrazení terénního profilu mezi rušeným a rušícím vysílačem.  
• Výpočet a zobrazení rastrového kriteria se sítí diagramů pokrytí - pokrytí maximálním 

signálem nebo násobnost pokrytí z více vysílačů.  
• Výpočet a zobrazení pokrytí jednofrekvenční sítě, bez rušení a s rušením (s možností 

volby vlastností přijímače).  
• Nastavení relativního časování v rámci SFN a výpočet pokrytí modifikované sítě.  
• Nastavení přesnosti výpočtu, nastavení všech parametrů výpočtů i zobrazení, možnost 

modifikace hodnot ochranných poměrů.  
• Uložení a načtení úlohy, včetně vypočtených diagramů pokrytí a rastrového kritéria.  
• Zobrazení podrobného strukturovaného záznamu o průběhu výpočtu, s informacemi 

o rozhodování systému.  
• Spolupráce s aplikací pro vyhodnocení pokrytí - výpočet procenta pokrytého území, 

resp. procenta pokrytí obyvatel.  
• Spolupráce s nástrojem pro zobrazení referenčních křivek šíření dle Chester 97.  

Systém Sítě SFN je koncipován otevřeně a univerzálně, a svou funkčností převyšuje 
základní cíle výpočtu – analýza a návrh jednofrekvenčních sítí. Otevřenost systému spočívá 
jednak v možnosti spolupráce s různými zdroji dat, a také v organizaci výpočetních bloků tak, 
aby bylo možné jejich jiným uspořádáním realizovat další ucelené výpočetní postupy. 

Vstupem pro výpočty jsou dvě množiny vysílačů - vysílače užitečného signálu 
a vysílače rušící, a sada parametrů určující metody výpočtů a jejich parametry. Celý postup 
výpočtů lze rozčlenit do několika základních kroků, se kterými souvisejí hlavní funkční bloky 
i  jednotlivé části uživatelského rozhraní. Tyto kroky lze aktivovat jednotlivě v sekvenci nebo 
opakovaně při změně některého parametru. 
 
Hlavní bloky výpočtů : 
 

• Definice množiny vysílačů užitečného signálu - vysílače lze individuálně přidávat nebo 
rušit pomocí služeb datového serveru. Sada vysílačů užitečného signálu (spolu s dalším 
nastavením výpočtů) může být uložena do souboru definice úlohy a později načtena. 

• Nalezení rušících vysílačů – manuální (uživatel zadá rušící vysílače obdobně jako 
užitečné) nebo automatické, kdy je proveden výběr potenciálních zdrojů rušení (dle 
kmitočtové podmínky) a následná eliminace vysílačů, jejichž příspěvek rušení je 
podprahový (práh lze nastavit). Při uložení úlohy do souboru je možné zároveň uložit 
i seznam rušících vysílačů. 

• Výpočet diagramů intenzity signálu – pro vysílače užitečného i rušícího signálu jsou 
vypočítány, dle zvolených parametrů, plošné diagramy intenzity signálu. Tyto 
diagramy lze zobrazit jak ve vlastní aplikaci, tak na výškopisné nebo rastrovém mapě. 

• Výpočet diagramů s rušením – pro každý bod diagramu signálu vysílače užitečného 
signálu je vyhodnoceno celkové rušení (metodou power sum). Pokud nejsou splněna 
kritéria nerušeného přijmu, je přiřazen atribut rušený příjem. Tyto diagramy s rušením 
mohou být rovněž zobrazeny na výškopisné mapě nebo mapovém serveru. 
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• Výpočet rastrového kritéria – pro každý bod zvolené obdélníkové oblasti je na základě 
vypočtených diagramů s rušením, vyhodnoceno zadané rastrové kritérium – absolutní 
maximální úroveň pokrytí, maximální pokrytí na minimální úrovní nebo násobnost 
pokrytí. 

• Výpočet pokrytí SFN sítě – tento výpočet navazuje na vypočtené hodnoty diagramů 
signálu. Pro každý bod v oblasti pokrytí je vyhodnocena celková hodnota signálu, 
od všech vysílačů SFN sítě, s uvažováním aktuální vzdálenosti a relativní časování 
jednotlivých vysílačů v rámci sítě. Jako rušící vysílače se uvažují pouze vysílače 
v rámci sítě SFN jejichž zpoždění signálu přesáhne velikost ochranného intervalu.  

• Výpočet pokrytí SFN sítě s rušením –  je stejný jako předchozí bod s tím rozdílem, 
že do výpočtů rušení jsou zahrnuty rovněž vysílače z množiny rušících vysílačů. 

• Výpočet rastrového kritéria ze SFN sítí – obdobně jako pro výpočet rastrového kritéria 
z diagramů pokrytí. 

 
Na obrázcích 24 a 25 v příloze C je pro představu zobrazen výpočet užitečného signálu 

s rušením vysílače v Brně a vysílače v Jihlavě se zadanými fiktivními parametry  (oba vysílají 
na 40. kanále, ikdyž vysílač v Jihlavě současně i do budoucna na 40. kanále vysílat nebude, 
právě kvůli vzniku rušení, tak jak je naznačeno na obrázcích. Tyto vysílače jsou od sebe 
vzdálené okolo 75 km. Ochranný interval byl proto nastaven na hodnotu 1/4 a jejich další 
parametry jsou udány v tabulce 11. Obrázky v příloze C popisují stejnou situaci, s rozdílem 
v zobrazeném modelu šíření. Na obrázku 24 (viz. příloha C) byl použit model ITU-R P.370 a 
na následujícím obrázku 25 model ITU-R P.370 s korekcí podle CA (Clearance Angle). 
V programu Sítě SFN jsou tyto standardy označeny jako ITU-370 a ITU-370 CA. Stupnice od 
tmavě modré po světle modrou, naznačuje intenzitu užitečného signálu (od 40 do 110 dBμV), 
hodnoty od 90 do 110 dBμV, by už mohly „zahltit“ tuner digitální televize nebo Set Top Box, 
ovšem Sítě SFN zobrazují tyto úrovně jako užitečný signál.  Stupnice naznačující rušení má 
barvu od zelené (< 5dB), přes žlutou (5dB až 10 dB) až po červenou (> 10dB).   

 
Tab. 11 Tabulka parametrů zobrazených vysílačů. 

Vysílač [-] Brno - město Jihlava - Rudný 
Výkon (ERP) [kW] 10 50 
Polarizace [-] H H 
Longitude [X° X' X"] 16-34-53 15-34-59 
Latitude [X° X' X"] 49-11-57 49-26-08 

Nadmořská výška [m.n.m.] 305 613 
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3.2 Technický plán přechodu 2008 
 
Technický Plán Přechodu 2008 [15] obsahuje nařízení vlády pro převod  zemského 

analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „přechod“), 
podle článku II, bodu 1, zákona č. 304/2007 Sb., který tímto mění některé zákony v souvislosti 
s dokončením přechodu. Termín dokončení přechodu zemského analogového televizního 
vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice je podle § 5 až 10 stanoven na 
11. října 2011. K tomuto datu musí být vybudována vysílací sítí 1, a zajištěno minimální 
pokrytí území zemským digitálním televizním signálem v rozsahu 95 % obyvatel. Vysílacími 
sítěmi 2, 3 a 4 pak v rozsahu minimálně 70 % obyvatel.  
 
3.2.1 Část první – Úvodní ustanovení 
 

Vysílací sítí je veřejná komunikační síť tvořená digitálními vysílači. Tato síť bude 
vysílat digitální multiplex, přenášející souhrnný datový tok MPEG-2 TS, obsahující dílčí 
datové toky náležející jednotlivým televizním, rozhlasovým programům, službám přímo 
souvisejícím s programy nebo dodatečným službám. Pro příjem  DVB-T signálu je potřeba 
Set-top-box, což je zařízení umožňující příjem zemského DTV vysílání na analogový televizor. 
Další možností je televizor již se zabudovaným DVB-T tunerem. 

Souběžným vysíláním se označujeme stav, kdy je na územní oblasti současně šířeno 
zemské analogové televizní vysílání a zemské digitální televizní vysílání, téhož televizního 
programu (dále jen „souběh“). Odborný termín „základní souběh“ označuje vysílání souběhu 
z téhož stanoviště vysílače. Celkový souběh označuje vysíláním souběhu s vysílačem na jiným 
stanovišti, vyskytující se ve stejné územní oblasti. 

V procesu digitalizace se postupuje po územních oblastech, pro něž  nařízení vlády TPP 
stanoví základní podmínky pro zahájení zemského digitálního televizního vysílání a vypínání 
analogového televizního vysílání. Územní oblasti jsou vymezeny spojnicemi vrcholových bodů 
a státní hranicí České republiky podle obrázku 7. Souřadnice vrcholových bodů jsou v tabulce 
12. Územní oblast Brno (Praha) se pro zajištění lepší návaznosti realizace přechodu 
v sousedních územních oblastech dále dělí na část Brno (Praha) a část Brno (Praha) město.  

 
Obr. 7 Rozdělení na územní oblasti [15]. 
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Tab. 12 Pozice vrcholových bodů [15]. 

Vrcholový  LON    LAT    Vrcholový   LON    LAT   
bod č.       bod č.     

 1    14° 01' 50"  49° 28' 25"  11    14° 58' 13"  50° 51' 37"  
 2    13° 45' 19"  49° 40' 29"  12    16° 33' 54"  50° 11' 57"  
 3    13° 47' 43"  50° 15' 42"  13    16° 29' 15"  49° 48' 00"  
 4    14° 47' 40"  50° 17' 50"  14    16° 02' 00"  49° 42' 16"  
 5    15° 15' 35"  49° 52' 43"  15    15° 52' 33"  48° 51' 52"  
 6    14° 47' 02"  49° 27' 27"  16    17° 26' 57"  48° 50' 37"  
 7    15° 01' 33"  49° 01' 08"  17    17° 18' 22"  49° 06' 37"  
 8    13° 32' 22"  48° 58' 35"  18    17° 35' 05"  49° 34' 42"  
 9    12° 56' 44"  49° 20' 22"  19    18° 26' 55"  49° 23' 39"  
 10    13° 20' 47"  50° 36' 43"  20    17° 54' 13"  49° 58' 41"  

 
 
3.2.2  Část druhá – Technický plán přechodu 
 

Označení a parametry rádiových kanálů jsou pro sestavení jednotlivých vysílacích sítí  
vyčleněny v souladu se závěrečným dokumentem Regionální radiokomunikační konference 
ITU (dále jen „Plán“). Zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T bude 
provozováno s následujícími parametry: 

 
a) modulační schéma 64-QAM, 
b) provozní režim 8K, 
c) kódový poměr 2/3, 
d) ochranný interval 1/4. 
 
Do vysílacích sítí 2, 3 a 4 se převádí stávající vysílací sítě A, B a C využívající 

skupinová přidělení rádiových kanálů podle plánu využití rádiového spektra, a to v rozsahu 
v jakém byly zajišťovány ke dni 31. prosince 2007.  

Vysílací sítě 2, 3 a 4 umožňují rovněž jejich využití pro regionální zemské digitální 
televizní vysílání, jako tomu je u veřejnoprávní sítě 1. Provozovatelé regionálního vysílání 
v souladu s licencí mohou převést stávající regionální zemské ATV vysílání na regionální 
zemské digitální vysílání na základě dohody s operátorem příslušné vysílací sítě, v níž 
je regionální vysílání umístěno, nejpozději do termínu dokončení přechodu(11.listopadu.2011). 
Úřad provozovateli místního vysílání přidělí na základě jeho žádosti pro místní zemské 
digitální televizní vysílání tentýž rádiový kanál, který je využíván pro místní zemské ATV 
vysílání. V případě, že takový rádiový kanál nebude pro místní zemské DTV vysílání 
v příslušné oblasti možno využít, Úřad v případě úspěšné mezinárodní koordinace přidělí 
tomuto provozovateli místního vysílání jiný použitelný rádiový kanál, a stanoví termín vypnutí 
analogového vysílače zajišťujícího místní zemské analogové televizní vysílání.  

V případě uvedení digitálního vysílače v příslušné územní oblasti do trvalého provozu 
se zpožděním, oproti termínu stanovenému tímto nařízením pro příslušnou územní oblast, 
se zkrátí doba základního souběhu, avšak ne na méně než na 6 měsíců, pokud není tímto 
nařízením stanoveno jinak. K ukončení základního souběhu může v každé územní oblasti dojít 
za předpokladu dosažení pokrytí příslušné územní oblasti signálem DVB-T, minimálně 
v rozsahu pokrytí stávajícím signálem ATV a trvání cílené informační kampaně alespoň 
3 měsíce před termínem vypnutí zemského ATV – ASO, vysílačů velkého výkonu, jak je 
naznačeno v tabulce 21 v příloze D.  
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Základní podmínky pro vypínání analogových vysílačů velkého výkonu, jsou uvedeny 
v Příloze č. 2 Technického plánu přechodu (Vysílače velkého výkonu – přehled po ucelených 
oblastech). V případě, že analogový vysílač velkého výkonu má být vypnut z důvodu vzniku 
škodlivé interference v termínu dřívějším, než je termín stanovený pro příslušnou ucelenou 
oblast, navrhne Úřad sám na základě požadavku provozovatele vysílání dané řešení. Vypínání 
analogových vysílačů malého výkonu bude probíhat po dohodě s příslušnými provozovateli 
vysílání podle technických možností držitelů individuálního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů v návaznosti na rozsah území pokrytého signálem zemského digitálního televizního 
vysílání, nejpozději však v termínu ukončení celkového souběhu v příslušné územní oblasti. 
V případě, že po zahájení zemského DTV vysílání dojde tímto vysíláním ke škodlivé 
interferenci přiděleného rádiového kanálu pro navazující analogový vysílač malého výkonu, 
jehož další provoz bude provozovatelem vysílání požadován, negativní dopad vzniklého rušení 
vyhodnotí provozovatel vysílání. Pokud provozovatel vysílání rozhodne, že negativní dopad 
rušení nelze akceptovat, zajistí Úřad na základě žádosti příslušného držitele  individuálního 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů jiný použitelný rádiový kanál pro pokračování jeho 
provozu.  

 
Pro využití rádiového kanálu na stanovištích, která nejsou uvedena v zákoně, žádá 

operátor vysílací sítě o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nejméně: 
a) 6 měsíců pro vysílače velkého výkonu, 
b) 2 měsíce pro vysílače malého výkonu 

před plánovaným uvedením takového vysílače do provozu. 
 
Na nátlak komerčních televizí, Český Telekomunikační Úřad (ČTÚ) zařadil do TPP 

jasné podmínky, za jakých lze v dané oblasti vypnout analogové vysílání, kterými je shodné 
nebo vyšší pokrytí digitálním signálem jako v analogového vysílání, a minimálně tříměsíční 
informační kampaň. Pokrytí digitálním signálem má měřit operátor multiplexu podle zvláštní 
vyhlášky ČTÚ a telekomunikační úřad bude dvakrát ročně toto měření vyhodnocovat. Vždy 
k 15. březnu a 15. září (poprvé 15. září 2008). Výsledky pak zveřejní na svých internetových 
stránkách. Analogové vysílání lze v každé oblasti vypnout dříve, než uvádí tabulky TPP, pokud 
tomu nebrání technické překážky. V takovém případě si ale daná televize sama hradí 
informační kampaň spojenou s tímto vypnutím. Také spouštění digitálních vysílačů může být 
rychlejší, než uvádí TPP. Záleží na tom, zda bude daný kmitočet k dispozici, zda by digitální 
vysílání nerušilo analogovou televizi nebo neexistovaly přírodní nebo technické překážky. 
V podstatě nejrychleji se může rozvíjet multiplex 4, který není v TPP nijak vázaný na vypínání 
analogových kmitočtů, ale zároveň má hustší síť základních vysílačů. Ten totiž bude využívat 
kanály 60 a výše, které dříve používala armáda. 

 
V digitální síti 1 nutí nedostatek rádiových kmitočtů Českou Televizi (ČT) přecházet 

v několika regionech tedy bez přechodného období. Tento problém se dotkne výhradně 
analogového programu ČT 2. Například v Plzni – městě na vysílači Krkavec, si nejprve ČT 1 
a ČT 2 prohodí analogové kmitočty, aby poté ČT vypnula ČT 2 a okamžitě na stejném kanále 
spustila vysílání veřejnoprávního multiplexu. Podobný případ nastává u šesti hlavních 
vysílačů, vyznačených v tabulce 13, prázdným políčkem u konce základního souběhu ČT 2. 
Toto nárazové vypnutí bude znamenat obtížnou komunikaci s diváky, protože ČT je bude 
muset přimět ke koupi set-top-boxů, na které ale před vypnutím ATV digitálně nic nenaladí. 
TPP doporučuje všem stanicím, aby zahájily informační kampaň alespoň 3 měsíce před 
plánovaným vypnutím analogového vysílače. 
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České televizi se podařilo do TPP prosadit vypínání analogového vysílání ČT 1 až  

současně s oběma komerčními stanicemi. Tudíž ČT 2 začne opouštět analogové vysílání už 
letos a takto uvolněné radiové kmitočty se použijí pro budování veřejnoprávního sítě 1, 
i ostatních sítí. ČT 1, Nova a Prima začnou s vypínáním analogového vysílaní až v příštím 
roce, přičemž ani jeden z této trojice programů by neměl být při opuštění analogu 
znevýhodněn.  

TPP také přímo umísťuje  komerčních televizí do konkrétních digitálních sítí. Nova 
bude vysílat v multiplexu 2, a Prima v multiplexu 3, tedy tak jak tomu je i nyní v přechodných 
stavech (sítích A, B, C). K tomu aby tyto komerční stanice v těchto multiplexech skutečně 
vysílaly, je samozřejmě potřeba je jejich souhlas s návrhem TPP, a předčasné vrácení 
analogových kmitočtů, neboť rozvoj digitálních sítí 2 a 3 je s tímto přímo svázaný.  

Oproti dřívějším verzím TPP počítá aktuální dokument s poměrně dlouhou dobou 
základního souběhu analogového a digitálního vysílání. Minimální souběh má trvat půl roku, 
pokud mu ovšem nebrání technické překážky. Najdou se ovšem i případy, kdy bude souběh 
trvat déle než dva roky, což se týká pěti oblastí u veřejnoprávního multiplexu a analogové ČT 1 
(dlouhý souběh je daný rychlejším zaváděním veřejnoprávní digitální sítě, kdy se bude 
zpočátku vypínat jen ČT 2). Analogový 12. kanál totiž měly české televize opouštět co nejdříve 
kvůli zavádění zemského digitálního rozhlasu T-DAB a vzájemnému rušení s digitálním 
rozhlasovým vysíláním z Německa.  
 
 
Síť 1 
 

Vysílací síť 1 pro šíření multiplexu veřejné služby je tvořena TV kanály 29, 32, 33, 34, 
36, 40, 43, 49, 53 a 54. Frekvenční rozsah těchto kanálů obsahuje příloha F. 

Vysílací sítě umožňuje členění vysílání v souladu s požadavky provozovatele vysílání 
ze zákona, pro oblasti v následujícím vymezeném územním rozsahu: 

 
Oblast č. 1 – hlavní město Praha, Středočeský kraj 
Oblast č. 2 – kraje Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Vysočina 
Oblast č. 3 – kraje Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický 
Oblast č. 4 – kraje Moravskoslezský, Olomoucký 
Oblast č. 5 – kraje Jihomoravský, Zlínský 
 
Na následující obrázku 8 je tučně bílou barvou uveden termín zahájení vysílání DVB-T 

v dané oblasti a bílou barvou standardně použitý rádiový kanál. Černou barvou tučně je zde 
uvedený konec základního souběhu v dané oblasti a černou barvou standardně doba základního 
souběhu programů ČT 1; ČT 2 v měsících. Celkový souběh je vždy do 11. listopadu 2011. 
V Praze a Brně jsou nejdřív termíny pro oblast město, pak pro zbytek oblasti. V tabulkách se 
shoduje finální použitý radiový kanál s radiovým kanálem určeným pro souběžné vysílání. 

Definitivní radiový kanál pro Brno-město i Brno je 29.  Z obrázku 8 lze zjistit, 
že vysílání DVB-T v Brně-městu začíná v roce 2008, ale pro region Brna je to až o rok později. 
Konec základního souběhu v Brně-městu je v září 2010, v Brně pak v červnu 2011. Vysílání 
DVB-T v Praze-městu začíná v srpnu 2008, pro oblast Praha je to o měsíc dřív. Konec 
základního souběhu v Praze-městě je v dubnu 2009, v Praze pak v říjnu téhož roku. 
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        Obr. 8 Parametry sítě 1 [8]. 

 
Rádiové kanály, termíny zahájení vysílání DVB-T, doba základního souběhu a termíny 

ukončení základního i celkového souběhu v územních oblastech pro vysílací síť 1 jsou 
uvedeny v tabulce 13. Prázdná pole v sloupci doby základního souběhu ČT 2 znamenají, 
že těchto šest z třinácti územních oblastí se bude přecházet na digitální vysílání ze dne na den, 
bez souběžného vysílání. Toto je zapříčiněno nedostatkem rádiových kmitočtů. 

  
Tab. 13 Parametry sítě 1 [8]. 

  Rádiový  Zahájení   Doba  Doba  Termín  Termín   Počet  

 Územní    kanál   vysílání   základního  základního   ukončení  ukončení   dotčených  

 oblast    DVB-T    DVB-T    souběhu   souběhu  základního   celkového    obyvatel  

   finální     ČT 1 ČT 2  souběhu   souběhu    (v tisících)  

 Praha   53 červenec 08 16 měsíců - říjen 09 listopad 11 1 920 

 Praha město   53 srpen 08 9 měsíců  2 měsíce  duben 09 listopad 11 1 165 

 Ústí  nad Labem 33 srpen 08 25 měsíců - srpen 10 listopad 11 839 

 Trutnov   40 srpen 09 23 měsíců - červen 11 listopad 11 1 525 

 Jeseník   36 září 10 10 měsíců - červen 11 listopad 11 414 

 Ostrava   54 červen 10 18 měsíců 18 měsíců listopad 11 listopad 11 1 170 

 Zlín   33 říjen 10 14 měsíců 14 měsíců listopad 11 listopad 11 565 

 Brno   29 listopad 09 20 měsíců - červen 11 listopad 11 1 678 

 Brno město   25 srpen 08 26 měsíců 26 měsíců září 10 listopad 11 370 

 Jihlava   33 červen 09 24 měsíců 24 měsíců květen 11 listopad 11 497 

 České Budějovice  49 červenec 08 24 měsíců - červen 10 listopad 11 523 

 Sušice   49 listopad 08 16 měsíců 10 měsíců únor 10 listopad 11 125 

 Plzeň  34 květen 08 17 měsíců 6 měsíců  září 09 listopad 11 951 
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Od září 2008 začnou programy České Televize opouštět současný multiplex A (síť 2), 
v němž vysílají společně s komerční televizí Nova, v současné době (polovina roku 2008) 
v Praze, Brně, Ostravě, Domažlicích a Ústí nad Labem. Veřejnoprávní multiplex by měl do 
konce roku 2011 pokrývat signálem 90 až 95 % území České republiky, jak je dáno podle 
Technického plánu přechodu. Převedení takového plánu do skutečnosti, ovšem do značné míry 
závisí na výsledku veřejné obchodní soutěže na technického realizátora multiplexu 1, 
a přístupu komerčních televizí Nova a Prima, k Technickému plánu přechodu. 

Tiskový mluvčí veřejnoprávní České Televize, nejprve prohlásil, že by síť 1 mohli 
vybudovat sami, avšak nakonec ČT vypsala veřejnou obchodní soutěž na technického 
realizátora této sítě. Favoritem v této soutěže jsou České Radiokomunikace, které se nijak 
netají zájmem provozovat nejméně dva celoplošné zemské digitální multiplexy (více jich jedna 
firma provozovat nemůže). Šance na vítězství má také Telefónica O2, která sice nemá takovou 
síť televizních vysílačů jako Radiokomunikace, ale má prostředky, aby ji v poměrně krátké 
době vybudovala, nebo si pronajala prostor na vysílačích Radiokomunikací. Nepoměrně hůř je 
na tom třetí vzadu, společnost Czech Digital Group. Rychlost zavádění veřejnoprávního 
multiplexu bude tudíž záležet na tom pro kterého se ČT rozhodne. Česká televize je klient 
s jistými penězi z koncesionářských poplatků, takže zájem o tendr bude obrovský. Zájmy 
České Televize jsou zachování stávajících vysílacích stanovišť, zajištění souběžného 
analogového a digitálního vysílání (možno technicky realizovat dvěma různými operátory), 
vysoká kvalita služeb a přijatelná cena. 

Diváci nemusejí mít strach, že by se jim nedostaly informace o tom jak dlouho budou 
ještě ve své územní oblasti přijímat zemský analogový televizní signál. V poslední fázi před 
vypnutím bude totiž vložena do obrazu rolovací lištu s textovou informací, kolik dní zbývá 
do vypnutí vysílače. Diváci budou dále informováni pomocí chystané informační kampaně 
v dostatečném termínu před ukončením základního (resp. celkového) souběhu. 

Bohužel diagramy pokrytí touto sítí ani parametry vysílačů pro simulování této sítě 
zatím nejsou k dispozici, tudíž zde není uveden stav současného pokrytí. Ovšem programová 
nabídka je již zveřejněna a uvedena v následující tabulce 14. Tabulka byla sestavena podle 
informací o multiplexu A (síť 2), s vynecháním stanice Nova, která zůstane v síti 2, a tyto 
programy budou vysílány v nově vybudované síti 1. 

 
 

       Tab. 14 Programová nabídka sítě 1 [8]. 

ČT 1   ČRo 3 - Vltava 
ČT 2   ČRo 4 - Rádio Wave
ČT 24   ČRo - D-Dur 
ČT 4 SPORT ČRo - Leonardo 
ČRo 1 - Radiožurnál ČRo - Rádio česko 
ČRo 2 - Praha     

  

O programovém složení sítí 2, 3, 4 rozhodne Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
v licenčním řízení, které ještě není uzavřeno. Proto jsou zde alespoň uvedeny simulované 
diagramy předpokládaného pokrytí zveřejněné na serveru digizone.cz . 
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Síť 2 
 

Vysílací síť A se převádí do vysílací sítě 2 dnem, kdy je ve vysílací síti A ukončeno 
šíření televizních programů provozovatele vysílání ze zákona. Vysílací síť 2 je tvořena 
následujícími rádiovými kanály: 35, 37, 38, 39,  40, 41, 49, 50, 53, 58, 61. Viz. obrázek 9. 

 
Obr. 9 Parametry sítě 2 [8]. 

 
Rádiové kanály, termíny zahájení vysílání DVB-T, doba základního souběhu TV Nova 

a termíny ukončení souběžných  vysílání pro vysílací síť 2 jsou zobrazeny v následující 
tabulce 15. Finální rádiový kanál DVB-T je pro všechny vysílače stejný jako kanál vyhrazený 
pro souběžné vysílání, kromě situace v územních oblastech České Budějovice a Sušice pro síť 
2, kde bude použit pro souběžné vysílání 50. kanál, ovšem finální je 39. rádiový kanál. 

 
Tab. 15 Parametry sítě 2 [8]. 

  Rádiový  Zahájení   Doba  Termín  Termín   Počet  

 Územní    kanál   vysílání   základního   ukončení  ukončení   dotčených   

 oblast    DVB-T    DVB-T    souběhu  základního   celkového    obyvatel   

   finální    TV Nova  souběhu   souběhu    (v tisících)  

 Praha   41 září 08 14 měsíců říjen 09 listopad 11 1 920 

 Praha město   41 září 08 8 měsíců duben 09 listopad 11 1 165 

 Ústí  nad Labem 58 září 08 24 měsíců srpen 10 listopad 11 839 

 Trutnov   61 srpen 10 11 měsíců červen 11 listopad 11 1 525 

 Jeseník   53 červen 11 - červen 11 listopad 11  414   

 Ostrava   37 duben 11 8 měsíců listopad 11 listopad 11 1 170 

 Zlín   49 květen 11 7 měsíců listopad 11 listopad 11 565 

 Brno   40 září 10 10 měsíců červen 11 listopad 11 1 678 

 Brno město   40 září 08 25 měsíců září 10 listopad 11 370 

 Jihlava   35 duben 10 14 měsíců květen 11 listopad 11 497 

 České Budějovice  39 srpen 09 11 měsíců červen 10 listopad 11 523 

 Sušice   39 září 09 6 měsíců únor 10 listopad 11 125 

 Plzeň  48 říjen 08 12 měsíců září 09 listopad 11 951 
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Síť 3 
 

Vysílací síť 3 je tvořena následujícími rádiovými kanály: 22, 25, 30, 39, 46, 48, 51, 52, 
55, 59, 60. Vysílání DVB-T v Brně-městu začíná už v tomto roce, pro region Brna je to až 
v září 2010. Pro oblast Praha-město platí rádiový kanál 46, pro Prahu pak 59. kanál.  

 
Obr. 10 Parametry sítě 3 [8]. 

 
Rádiové kanály, termíny zahájení vysílání DVB-T, doba základního souběhu a termíny 

ukončení základního i celkového souběhu v územních oblastech pro vysílací síť 3 jsou 
zobrazeny v tabulce 16, a současně na obrázku 10.  Parametr N u doby základního souběhu 
znamená, že v této územní oblasti se analogová Prima vůbec nevysílá. 

 
Tab. 16 Parametry sítě 3 [8]. 

  Rádiový  Zahájení   Doba  Termín  Termín   Počet  

 Územní    kanál   vysílání   základního   ukončení  ukončení   dotčených   

 oblast    DVB-T    DVB-T    souběhu  základního   celkového    obyvatel   

   finální     TV Prima  souběhu   souběhu    (v tisících)  

 Praha   59 září 08 14 měsíců říjen 09 listopad 11 1 920 

 Praha město   46 září 08 8 měsíců duben 09 listopad 11 1 165 

 Ústí  nad Labem 55 září 08 N srpen 10 listopad 11 839 

 Trutnov   60 srpen 10 N červen 11 listopad 11 1 525 

 Jeseník   51 červen 11 N červen 11 listopad 11 414 

 Ostrava   39 duben 11 6 měsíců listopad 11 listopad 11 1 170 

 Zlín   25 květen 11 7 měsíců listopad 11 listopad 11 565 

 Brno   59 září 10 N červen 11 listopad 11 1 678 

 Brno město   59 září 08 25 měsíců září 10 listopad 11 370 

 Jihlava   30 duben 10 14 měsíců květen 11 listopad 11 497 

 České Budějovice  22 srpen 09 11 měsíců červen 10 listopad 11 523 

 Sušice   52 září 09 6 měsíců únor 10 listopad 11 125 

 Plzeň  52 říjen 08 N září 09 listopad 11 951 
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Síť 4 
 

Vysílací síť 4 je tvořena následujícími rádiovými kanály: 42, 44, 45, 62, 63, 64, 65. 
 Multiplex 4, zobrazený na obrázku 11, je v Technickém plánu přechodu rozepsaný po krajích, 
nikoli po ucelených oblastech. Obrázek to zohledňuje pouze rozepsáním rádiových kmitočtů 
pro jednotlivé kraje tam, kde jedna ucelená oblast zahrnuje víc krajů. Se základním a celkovým 
souběhem vysílání Český telekomunikační úřad u multiplexu 4 vůbec nepracuje. 
 

 
Obr. 11 Parametry sítě 4 [8]. 

 
Tab. 17 Parametry sítě 4 [8]. 

Územní  Finální    Zahájení  

 oblast    kanál   vysílání   
   DVB-T    DVB-T   

 Praha   44 září 08 

 Praha město   64 září 08 

 Ústí  nad Labem 62 září 08 

 Trutnov   63 srpen 10 

Pardubice 45 srpen 10 

 Jeseník   44 červen 11 

 Ostrava   63 duben 11 

 Zlín   42 květen 11 

 Brno   64 říjen 10 

 Brno město   64 říjen 08 

 Jihlava   63 duben 10 

České Budějovice 65/63 srpen 09 

 Sušice   65/63 srpen 09 

 Plzeň  63 říjen 08 

Karlovy Vary 45 říjen 08 
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3.2.3  Část třetí – Společná ustanovení 
 

Operátor vysílací sítě předloží Úřadu na jeho žádost konkrétní časový harmonogram 
rozvoje své vysílací sítě navazující na toto nařízení. Technické parametry jednotlivých vysílačů 
určených pro další rozvoj sítě operátor předloží Úřadu alespoň 6 měsíců před předpokládaným 
uvedením vysílače do provozu. 

Úřad bude průběžně shromažďovat informace o průběhu přechodu zemského ATV 
vysílání na zemské DTV vysílání v jednotlivých etapách přechodu, které jsou nezbytné pro 
vyhodnocení průběhu přechodu, posouzení plnění časového harmonogramu přechodu 
a ostatních podmínek stanovených v tomto nařízení. 

Úřad na základě shromážděných údajů, informací a výsledků vyhodnotí pokrytí 
v příslušné územní oblasti zemským televizním vysíláním. Výsledky vyhodnocení Úřad 
uveřejní na svých webových stránkách . 

Úřad vždy k 15. březnu a k 15. září příslušného kalendářního roku vyhodnotí 
průběh realizace přechodu, výsledky uveřejní. K prvému vyhodnocení nařízení dojde 
nejpozději k 15. září 2008, vyhodnocení vezme v úvahu i zkušenosti a poznatky získané při 
vyhodnocení experimentu v oblasti Domažlice a pilotního projektu v oblasti Ústí nad Labem. 
 
3.2.4  Část čtvrtá – Závěrečná ustanovení 
 

V případě, že provozovatel vysílání s licencí nedoručí písemné prohlášení, že vrátí 
soubor technických parametrů vysílání stanovený v licenci, které je držitelem, platí nařízení 
s výjimkou těch částí ustanovením, v nichž jsou uvedeny rádiové kanály, shodné s rádiovými 
kanály tohoto provozovatele vysílání s licencí. 

Pokud to technické podmínky dovolí, Úřad zajistí pro územní oblasti a kraje, u nichž 
nebude možno využít rádiové kanály, náhradní rádiové kanály tak, aby bylo možno realizovat 
další vysílací sítě způsobem dovolujícím dodržet termín 11.11.2011. 
 
3.2.5 Část pátá – Účinnost 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti datem jeho vyhlášení v lednu 2008. 
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3.3 Mapy pokrytí 
 

V tabulce 18, jsou uvedeny mnou navržené pozice výstavby vysílačů DVB-T pro sítě 
číslo 1 až 4, i s přidělenými rádiovými kanály, získanými z finální verze Technického plánu 
přechodu. Do každé územní oblasti byl umístěn jeden vysílač, s výjimkou v územní oblasti  
Trutnov, kde byly 2 vysílače, kvůli nedostatečnému pokrytí dané oblasti. Vysílače byly 
navrženy na stanovištích současných analogových vysílačů velkého výkonu, jejichž zaměření 
pomocí GPS (systém WGS 84) a výšku paty stožáru, tabulka rovněž obsahuje. Výkony 
vysílačů byly nastaveny experimentálně, podle subjektivního dojmu o kvalitě pokrytí v dané 
oblasti. Mapy byly vytvořeny pro modely šíření ITU-R P.370 (v programu Sítě SFN označeno 
ITU-370) (viz. obrázek 12) a ITU-R P.370 s korekcí podle CA (ITU-370 CA) naznačených na 
obrázku 13. Tabulka 19 vychází z tabulky 18, do které byly doplněny vysílače malého výkonu, 
pro co nejefektivnější pokrytí České Republiky. Diagram pro model šíření ITU-370 je na 
obrázku 16 a pro ITU-370 CA na obrázku 17. 
 

Tab. 18 Parametry navržených vysílačů velkého výkonu [7]. 

  
 

Rádiový 
 

Rádiový 
 

Rádiový 
 

Rádiový         Výška 

 Územní    kanál    kanál    kanál    kanál  Výkon Stanoviště LON LAT  paty 

 oblast    DVB-T    DVB-T    DVB-T    DVB-T  [kW] vysílače [X°-X' -X"] [X°-X' -X"] stožáru 

  sítě 1 sítě 2 sítě 3 sítě 4         [m.n.m.]

 Praha   53 41 59 44 20 Jíloviště u Prahy, Cukrák 14-21-27 49-56-13 399 

 Praha město   53 41 46 64 20 Praha 3, Mahlerovy sady 14-27-10 50-04-53 258 

 Ústí  n. Labem 33 58 55 62 75 Verneřice, Buková hora 14-13-50 50-40-20 662 

 Trutnov   40 61 60 63 15 Janské Lázně, Černá hora 15-44-36 50-39-10 1299 

 Trutnov   40 61 60 63 20 Krásné, Krásné 15-44-21 49-49-22 615 

 Jeseník   36 53 51 44 15 Karlova Studánka, Praděd 17-13-58 50-05-00 1491 

 Ostrava   54 37 39 63 25 Ostrava, Hošťálkovice 18-12-51 49-51-42 287 

 Zlín   33 49 25 42 10 Zlín, Tlustá hora 17-38-53 49-12-31 457 

 Brno   29 40 59 64 20 Krásensko, Kojál 16-49-05 49-22-12 600 

 Brno město   25 40 59 64 10 Brno, Barvičova 16-34-53 49-11-57 305 

 Jihlava   33 35 30 63 20 Světlá, Javořice 15-20-28 49-13-18 834 

 Č. Budějovice   49 39 22 65/63 10 Chlum, Kleť 14-16-59 48-52-04 1060 

 Sušice   49 39 52 65/63 5 Sušice,Odolenov, Svatobor 13-29-29 49-14-07 823 

 Plzeň  34 48 52 63 75 Krašov, Krašov 13-04-52 49-59-46 711 

 
 

Je-li zapotřebí větší přesnosti vykreslení diagramů, síly signálu a kvality podmínek 
příjmu v určitých oblastech, než u způsobu výpočtů pokrytí standardem ITU-R P.370, můžeme 
použít korekci signálu podle „Terrain clearance angle“(„terénního úhlu hřbetu ”). Tento úhel 
θ,  je měřen v jednotlivých oblastech příjmu signálu, mezi přijímací anténou a pomyslnou 
čárou, která už nezaznamená žádné překážky do vzdálenosti 16 km od vysílače, ve směrech 
šíření, tak jak je naznačeno na obrázku 15. Výpočet korekce pro pásmo VHF se provádí podle 
vzorce (9) [14], a pro kmitočty v pásmu  UHF na podle vzorce (11) [14].  Korekční křivky pro 
hodnoty od θ  = -20° do +0,8° jsou zobrazeny na obrázku 14. Pouze v místech, kde je θ  
v těchto povolených mezích, můžeme použít korekci Terrain clearance angle, namísto 
používané Δh korekce.  
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Obr. 12 Diagram navržených vysílačů pro zobrazení ITU-370. 

 

 
Obr. 13 Diagram navržených vysílačů pro zobrazení ITU-370 CA. 
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Tab. 19 Parametry navržených vysílačů velkého i malého výkonu [7]. 

  
 

Rádiový 
 

Rádiový 
 

Rádiový 
 

Rádiový         Výška 
 Územní    kanál    kanál    kanál    kanál  Výkon Stanoviště LON LAT  paty 
 oblast    DVB-T    DVB-T    DVB-T    DVB-T  [kW] vysílače [X°-X' -X"] [X°-X' -X"] stožáru 

  sítě 1 sítě 2 sítě 3 sítě 4         [m.n.m.]

Vysílače velkého výkonu 
 Praha   53 41 59 44 20 Jíloviště u Prahy, Cukrák 14-21-27 49-56-13 399 

 Praha město   53 41 46 64 20 Praha 3, Mahlerovy sady 14-27-10 50-04-53 258 
 Ústí  n. Labem 33 58 55 62 75 Verneřice, Buková hora 14-13-50 50-40-20 662 

 Trutnov   40 61 60 63 15 Janské Lázně, Černá hora 15-44-36 50-39-10 1299 
 Trutnov   40 61 60 63 20 Krásné, Krásné 15-44-21 49-49-22 615 
 Jeseník   36 53 51 44 15 Karlova Studánka, Praděd 17-13-58 50-05-00 1491 
 Ostrava   54 37 39 63 25 Ostrava, Hošťálkovice 18-12-51 49-51-42 287 

 Zlín   33 49 25 42 10 Zlín, Tlustá hora 17-38-53 49-12-31 457 
 Brno   29 40 59 64 20 Krásensko, Kojál 16-49-05 49-22-12 600 

 Brno město   25 40 59 64 10 Brno, Barvičova 16-34-53 49-11-57 305 
 Jihlava   33 35 30 63 20 Světlá, Javořice 15-20-28 49-13-18 834 

 Č. Budějovice   49 39 22 65/63 10 Chlum, Kleť 14-16-59 48-52-04 1060 
 Sušice   49 39 52 65/63 5 Sušice,Odolenov, Svatobor 13-29-29 49-14-07 823 
 Plzeň  34 48 52 63 75 Krašov, Krašov 13-04-52 49-59-46 711 

Vysílače malého výkonu 
 Praha   53 41 59 44 1 Příbram, Pteč 14-06-18 49-35-06 633 
 Praha   53 41 59 44 1 Votice, Mezivrata 14-40-20 49-36-08 714 

 Ostrava   54 37 39 63 1 Valalšské Meziříčí, Radhošť 18-13-27 49-29-33 1125 
 Brno   29 40 59 64 1 Znojmo, Deblínek 16-06-06 48-53-15 354 
 Brno   29 40 59 64 1 Mikulov, Děvín 16-39-03 48-52-09 530 

 
 
 
 
 
Vzorce pro výpočet korekce podle Terrain clearance angle pro VHF a UHF pásmo: 
 

( )( 28.1 6.9 20log 0.1 1 0.1Korekce ν ν⎡= − + − + + −⎢⎣ ⎦)⎤⎥                                             (9) 

       kde      ( )4000 95 / 300ν θ= − ×                                     (10) 
 

 ( )( 214.9 6.9 20log 0.1 1 0.1Korekce ν ν⎡= − + − + + −⎢⎣ ⎦)⎤⎥      (11) 

   kde         ( )4000 650 / 300ν θ= − ×        (12) 
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Obr. 14 Korekční křivky intenzity signálu podle Terrain clearance angle [14]. 

 

 
Obr. 15 Měření úhlu Terrain clearance angle θ [14]. 
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Obr. 16 Optimalizovaný diagram navržených vysílačů pro zobrazení ITU-370. 

 
 

 
Obr. 17 Optimalizovaný diagram navržených vysílačů pro zobrazení ITU-370 CA. 
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4. Závěr 
 

Bakalářskou prací, kterou jsem zpracovával na téma návrhu SFN a MFN sítí digitálního 
televizního vysílání podle standardu DVB-T, se mi podařilo získat jak teoretické, tak 
i praktické znalosti o problému přechodu z analogového na celoplošné pozemní digitální 
vysílání.  
 V teoretické části jsem se věnoval popisu digitálního pozemního systému a jeho 
porovnání s analogovým, struktuře samotného standardu DVB-T a jeho transportního toku 
MPEG-2 TS. Uvedl jsem současně navrženou verzi vysílacích parametrů, vymezení rádiových 
kanálů (kmitočtů) a kritéria pro příjem DVB-T. Dále jsem nastínil vlastnosti pozemních 
vysílačů digitálního signálu, a v poslední části jsem se věnoval tématu, kterou přináší 
až digitální systémy, a to popis jednofrekvenčních sítí, které jsou klíčové pro úsporu 
přidělovaných rádiových kmitočtů.  
 V praktické části práce jsem provedl rozbor funkcí software od české firmy CRC Data, 
ve kterých byla bakalářská práce zpracovávána. V RadioLabu jsem simuloval zadávání 
stanovišť pro vysílače s výpočtem viditelnosti a pokrytí. Tyto dva diagramy jsem pak 
zobrazoval na Digitální mapě terénu a na Morfologické mapě, které jsou použity i pro ostatní 
software zmiňované firmy. V RadioBase jsem vytvořil databázi přibližně 30-ti vysílačů pro sítě 
1-4, s parametry podle informací dostupných z internetových stránek [7]. V programu Sítě SFN 
jsem pak s touto databází vytvářel mapy současného i teprve plánovaného pokrytí, digitálním 
signálem. Jednou z částí toho programu byl i výpočet sítě SFN, která je v ČR také zastoupena, 
v kombinaci se strukturou sítě MFN. V jednotlivých územních oblastech vysílače totiž vysílají 
na stejných rádiových kmitočtech, což představuje strukturu sítě SFN, ovšem sousední územní 
oblasti jsou navrženy tak aby měly kmitočet jiný, což se podobá struktuře MFN sítě.  

Dále jsem se snažil v bakalářské práci rozebrat obsah vládního nařízení o přechodu 
z analogového na digitální pozemní televizní vysílaní, reprezentované dokumentem 
Technického plánu přechodu. Tento dokument udává pro jednotlivé územní oblasti datum, kdy 
má být DVB-T spuštěno, dobu souběžně vysílajícího digitálního a analogového signálu, 
a datum definitivního ukončení vysílání pozemního analogového televizního signálu. 
Dokument dále určuje parametry digitálního vysílání a seznamuje čtenáře se základními pojmy 
z probírané oblasti.  

Na závěr bakalářské práce jsem navrhl zadání laboratorní úlohy, pro předměty spojené 
s digitálními televizními systémy, ve které by se měli studenti dovědět jak programový balík 
firmy CRC Data používat.  
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Seznam použitých zkratek 
zkratka úplné znění  význam v češtině 

Často použité zkratky 
ATV Analog TeleVision Analogová televize 
BER Bit Error Rate Poměr jedné chyby na počtu správných bitů 
C/N Carrier / Noise Poměr nosná k šumu 
DTV Digital TeleVision Digitální televize 

DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial Pozemní digitální televizní vysílání 
FEC Forward Error Correction Systém pro korekci chyb 
IDFT Inverted Discrete Fourier Transformation Inverzní diskrétní Fourierova transformace 
MFN Multi Frequency Network Vícefrekvenční síť 

MPEG Motion Pictures Experts Group Standard pro kódování v digitálních systémech 
MPEG-2 TS MPEG-2 Transport Stream MPEG-2 transportní tok 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex Ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením 
QAM Quadrature Amplitude Modulation Kvadraturní amplitudová modulace 
SFN Single Frequency Network Jednofrekvenční síť 
TPP Technický Plán Přechodu Dokument o přechodu na digitální vysílání 

Méně používané zkratky 
ASO Analog Switch Off Definitivní vypnutí analogové televize 
AVC Advanced Video Coding Pokročilý způsob komprese signálu 

COFDM Coded OFDM Kódovaná modulace OFDM 
CSI Channel Status Information Informace o stavu kanálu 
DCT Discrete Cosine Transformation Diskrétní kosinová transformace 
DVB Digital Video Broadcasting Standard pro digitální televizi  

DVB-C Digital Video Broadcasting - Cattelite Kabelové digitální televizní vysílání 
DVB-S Digital Video Broadcasting - Sattelite Satelitní digitální televizní vysílání 

ERP Effective Radiated Power Efektivní vyzářený výkon 
FFT  Fast Fourier Transformation Rychlá Fourierova transformace 
FM Frequency Modulation Frekvenční modulace 
GPS Global Position System  Globální navigační systém 

HDTV High Definition TeleVision Televize s vysokým rozlišením obrazu 
IPTV Internet Protocol TeleVision Internetové digitální televizní vysílání 
ISI InterSymbol Interference Mezisymbolové interference 
ITU International Telecommunications Union Mezinárodní telekomunikační unie 
LAT Latitude Zeměpisná šířka 

LDMOS Lateral Double Diffuse MOS Typ tranzistorů pro výkonový zesilovač vysílačů 
LON Longitude Zeměpisná délka 
MER Modulation Error Ratio Množství chyb v modulaci (v konstelačním diagramu)
MHP Multimedia Home Platform Standard umožňující přenášet různé aplikace 
MIP Megaframe Initializing Packet Spouštění a synchronizace megarámcových paketů 
MOS Metal Oxide Semiconductor Technologie výroby tranzistorů 
PAL Phase Alternation Line Standard analogové televize 

PRBS PseudoRandom Binary Sequence Pseudonáhodná binární sekvence 
QEF Quasi Error Free Signál absolutně bez chyb 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying Kvadraturní fázově posouvané klíčování 
SDTV  Standard Definition TeleVision Televize se standardním rozlišením obrazu 
STB Set Top Box Zařízení pro příjem DVB-T na analogový televizor 

T-DAB Terrestrial - Digital Audio Broadcasting Rozhlasové digitální vysílání 
TV TeleVision Televize, televizní 

UHF Ultra High Frequency Ultra vysoká frekvence, 300 MHz - 3 GHz 
VHF Very High Frequency Velmi vysoká frekvence, 30 MHz - 300 MHz 
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