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Přílohy 

Příloha č. 1: Technické zakotvení 

Předložený výčet technických parametrů slouží k bližšímu seznámení 

s variabilitou způsobů příjmu televizního obsahu. Technické okénko bylo 

zařazeno do příloh z důvodu odlehčení hlavního textu, ale je vnímáno jako 

důležitý prvek k vykreslení probíhajících změn na poli televizního vysílání.  

Představené cesty zmiňují nejčastěji volený výběr, nikoliv veškeré dostupné 

prostředky. Diváci mají zároveň možnost představené přístroje či aplikace a jejich 

dostupné služby příhodně kombinovat.  

Na technické zázemí televizního vysílání spojeného s rozvojem digitálního 

signálu je nahlíženo z hlediska 3 skupin. (1) Způsob šíření TV signálu představuje 

technologii, jakým způsobem je přenos videa zajištěn. (2) Přijímače 

televizního/AV obsahu ukazují rozvětvené možnosti technického zázemí 

televizního přijímače. (3) Skupina Obraz a zvuk popisuje, jaké proměny se udály 

v rámci kvality přenosu samotného digitálně distribuovaného obsahu.  

1/ Způsob šíření TV signálu 

Televizní obsah, jeho obrazový a zvukový signál byl převeden do 

digitálního formátu a spolu s přidruženými službami (Teletex, …) je přenášen 

společným datovým tokem v podobě jednoho balíku tzv. multiplexu. Informace v 

datovém toku jsou sloučené a redukované. (Legíň) Digitální vysílání – DVB  

(Digital Video Broadcasting) se dále klasifikuje podle způsobu šíření signálu na: 

DVB–S / Satelitní/družicové vysílání (satelit), 

DVB–T / Terestriální – pozemní vysílání (terestrial), 

DVB–C / Kabelové vysílání (cable), 

DVB–H / Mobilní zařízení (handheld). 
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Rozvoj internetové kapacity po roce 2005 přináší možnost šíření AV 

obsahu přes internetový protokol zkráceně nazýván jako IPTV. Ideální množství 

přenosu dat pro sledování internetové televize je připojení s minimální 

propustností alespoň 5 Mb/s. Čím vyšším rychlostním připojením klient 

disponuje, tím může mít kvalitněji zobrazovaný obsah. Podle rychlosti připojení 

jsou distribuovány AV formáty v SD, HD i Full HD kvalitě (Kvalitní internet, 

2017) 

Digitální televizní obsah je komprimovaný pomocí formátu MPEG-2 

(Moving Picture Experts Group) v rámci první vlny digitalizace DVB-T a jako 

HEVC (High Efficiency Video Coding) u druhé vlny DVB-T2. Data jsou posílána 

v Multiplexu, vysílací síti, která zajišťuje kvantitativnější využití vysílacího 

spektra. Jeden multiplex v rámci DVB-T umožňoval šířit až 8 TV kanálů ve 

standartním rozlišení obrazu (SD). Po druhé vlně digitalizace se tato kapacita 

téměř zdvojnásobí (Svoboda, 2018). 

 

2/ Přijímače televizního/AV obsahu 

Televize/televizor/televizní přijímač – zařízení pro příjem vysokofrekvenčního 

televizního obrazového a zvukového signálu, který je zpravidla přenášen 

koaxiálním kabelem z laděné antény nebo satelitního přijímače. Pro zobrazení AV 

obsahu je zapotřebí přijímač nebo anténa.  

Ruku v ruce se zavedením digitálního a internetového TV vysílání se objevila celá 

paleta přídavných zařízení, aplikací či televizních přístrojů. Pro lepší orientaci 

v nabídcce poskytovaných způsobů jak přijímat signál jsou níže uvedeny častější 

volby: 

Set-top-box – přidavné dekódovací zařízení, jež umožňuje příjem digitální TV 

vysílání jak pro pozemské, kabelové, tak satelitní signál. 
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iDTV – integrovaný digitální turner (místo Set-top boxu – přijímač již v 

televizoru). 

Smart TV1– přijímač s interaktivními doplňkovými služby (přes SmartHub lze 

stahovat aplikace jako např. VOD portály, předpověď počasí, Fitness, Kids, 

FamilyStory apod). Musí být připojen k vysokorychlostnímu připojení. Televizi je 

možné ovládat hlasem či gesty.  

Google Chromecast, MiraCast – malé přídavné zařízení, jež se připojí přes vstup 

HDMI do TV a propojí ji s internetovými službami. Zařízení obdrží, např. 

z mobilního telefonu, instrukce napojeném ve stejné síti, co a jak má z internetu 

přehrát. Ten se následně spustí již nezávisle na mobilu či tabletu. Přehrávaný 

internetový obsah nezatěžuje lokální síť, ani neprochází dalším bezdrátovým 

zařízením.  

AppleTV – přídavné zařízení, jež umožňuje spustit audio, video, foto a jiné 

aplikace. Zároveň umožňuje zrcadlit obrazovku z jiných zařízení na obrazovku 

TV. Z hlediska příjmu TV signálu umí dekódovat pouze IPTV příjem, a to jen v 

případě, pokud poskytovatel IPTV a OTT řešení vyvinul aplikaci pro AppleTV 

(Čermák, 2020). Mezi ně patří např. kuki.tv, sledovani.tv, digi.tv, HBO GO či 

půjčování filmů v iTunes, případně prostřednictvím aplikace AppleTV včetně 

jejich původního obsahu. Disponuje vysokou kvalitou rozlišení.  

HbbTV – Technologie zabudovaná buď v TV nebo v STB, jež umožňuje přístup k 

aplikacím – VOD portály, počasí, sněhové zpravodajství, oheň v krbu, autoškolu, 

skype apod. Může se ovládat ovladačem – spouští se červeným tlačítkem. Lze 

hovořit o propojení televizních signálů a internetového prostředí (Herwig, 2014). 

 

                                                
1 Smart TV disponuje operačním systémem (OS) a ten je zpravidla postavený na Linuxu nebo 

freeBSD. Příklady OS a různých výrobců: Android TV – Philips, Sony, Tizen OS – Samsung, 

Web OS – LG. 
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3/ Obraz a zvuk 

DVB umožnilo lepší technické parametry pro širokoúhlé obrazovky, 

ostřejší obraz, sytější barvy. Výhoda spočívá zejména v hustější síti bodů, z nichž 

se skládá televizní obraz. Zatímco běžný SD obraz tvoří maximálně 720 svislých 

sloupců a 576 vodorovných řádků, u HDTV to je nejčastěji 1280×720 a pro Full 

HD 1920×1080 v širokoúhlem poměru stran 16:9 jako u filmů. Taková kvalita si 

logicky žádá i výkonnější přijímače. Formát 2K disponuje rozlišením 2048×1080 

a UltraHD též známé jako 4K 3840×2160.  

Digitální vysílání přineslo díky vícekanálovému přenosu schopnost 

poskytnout více formátů zvuku, jelikož neexistuje standard elektronické konverze 

signálu z vyšší verze na nižší přímo v divákově zařízení a současně má každý 

divák jinak kvalitní přístroje pro jeho příjem. Musí se tedy zajistit i přenos starších 

zvukových formátů jako je monofonní (vychází z jednoho místa) či stereofonního, 

dvoustupňový běžně dostupný zvuk od roku 2013. Po zavedení vysílání DVB je 

favoritem  prostorový zvuk Dolbi Digital 5.1 nebo 5.0.  

Pojem digitální kvalita je diskutabilní. Provozovatel disponuje možností 

vybrat si stupeň komprese pro obraz a zvuk svého programu. Obecně platí čím 

nižší míra komprese, tím lepší kvalita obrazu a zvuku. Ale s tím souvisí potřeba 

většího datového toku. A jelikož za každý vysílaný bit platí televizní stanice 

distribuční společnosti, je nastavení míry komprese vždy kompromisem mezi 

finančními náklady a kvalitou programu (Digitalni televize, 2020). 

 


