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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá přechodem na zemské digitální televizní vysílání ve 

Spojených státech. Jejím cílem je představit způsob, jakým ve Spojených státech došlo 

k zavedení digitálního vysílání a vypnutí analogového vysílání a jak se tato změna 

projevila na televizním trhu a využití rádiového spektra. 

V úvodní části je vysvětlen kontext, v jakém americký televizní trh vznikal a vyvíjel se až 

do počátku 90. let, kdy byla zahájena jednání o digitální televizní vysílání. Důvodem pro 

vývoj nové televizní normy byla touha vysílat ve vysokém rozlišení obrazu. Způsob, 

jakým byla ustanovena vysílací norma ATSC, je vysvětlen ve 4. kapitole. Následná 

kapitola popisuje, jak se postupně rozšiřovalo pokrytí digitální televize a jaké náklady to 

přineslo divákům. Práce dále popisuje aukce rádiového spektra a změny vysílacího trhu, 

které digitalizace televizního vysílání ve Spojených státech přinesla. Po dokončení 

digitalizace vyvstala potřeba znovu otevřít debatu o standardu pozemního vysílání, 

protože stávající norma již zastarávala a neumožňovala vysílání v ultra vysokém rozlišení 

obrazu, což vyústilo ve vývoj normy ATSC 3.0, která umožňuje umístit do pozemního 

vysílání větší počet programů a zároveň rozšířit televizní vysílání i na další zařízení. 

Abstract 

This thesis describes digital television transition in the United States. Its goal is to 

introduce the way how digital television broadcasting in the United States was formed 

and analog broadcasting was switched off, and how these changes affected American 

television market and usage of broadcasting spectrum. 

 In the first part I explain a context in which American television market has been formed 

and has developed until the beginning of 1990s, when the debate about digital television 

broadcasting commenced. Reason for a development of the new television norm was a 

desire to broadcast in high definition. Establishment of ATSC norm is explained in 4
th

 



 
 

chapter. Following chapter describes how digital television coverage grew and what the 

expenses were for viewers. The thesis then describes spectrum auctions and changes in 

the television market which digital television transition brought. When the transition 

ended need for a new debate about television emerged because current norm is becoming 

obsolete and did not allow broadcasting in ultra high definition. This lead to the 

development of ATSC 3.0 norm which allows broadcasting more programs in terrestrial 

television broadcasting and allows expanding terrestrial broadcasting to other mobile 

devices. 
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1 Úvod 

Už od samých prvopočátků televizního vysílání udávají v rozvoji televize Spojené 

státy americké směr. Americký televizní trh hrál od začátku vysílání klíčovou roli, ať již 

šlo o technologický vývoj nebo programovou nabídku. Zatímco v Evropě se diváci museli 

v lepším případě spokojit s nabídkou jednoho programu, zpravidla veřejnoprávního, a to 

jen pokud v jejich zemi už televize vysílala, američtí diváci si mohli vybírat z nabídky až 

čtyř
1
 programů. Tedy pokud měli štěstí a bydleli na severovýchodě USA. Programová 

nabídka v jiných oblastech byla omezenější, ale televizní společnosti rychle budovaly 

soustavy poboček i v menších městech, aby vybudovaly celoplošnou síť. 

Americké domácnosti tak ve srovnání se zbytkem světa měly k dispozici mnohem 

bohatší programovou nabídku, což motivovalo více Američanů k pořízení televizního 

přijímače a roztáčelo spirálu: více přijímačů totiž znamenalo větší atraktivitu televize 

coby média v očích zadavatelů reklamy a tím pádem i více prostředků pro televizní 

společnosti, které tak mohly svůj business nadále rozšiřovat. Více prostoru ve vysílání 

zase vyvolalo potřebu po větším množství obsahu. Televizní studia měla prostor ke 

tvorbě nových formátů, které kromě domácího trhu mohla exportovat, což vytvářelo 

základ americké kulturní převahy. 

Podobný scénář se opakoval i při zavádění kabelové a satelitní televize. Američtí 

spotřebitelé měli zájem o lepší příjem a hlavně o bohatší programovou nabídku, včetně 

prémiových kanálů. Satelitní a kabelová televize dosáhla v USA více než 

devadesátiprocentního rozšíření (Nielsen 2012). V případě digitalizace pozemního 

televizního vysílání byla situace složitější. USA sice patřily k prvním státům, které 

ukončily analogové pozemní televizní vysílání (alespoň pokud jde o vysílače s vysokým 

výkonem). Televize s nízkým výkonem pokračovaly v analogovém vysílání i v roce 2017, 

přechod na digitální vysílání se ovšem neobešel bez těžkostí a odkladů. Velkou roli hrál 

fakt, že pozemní vysílání je v Americe zcela minoritní metodou příjmu televizního 

vysílání, které navíc využívají převážně nízkopříjmové skupiny obyvatel, pro něž bylo 

pořízení set top boxu či nového televizoru výrazným zásahem do rodinného rozpočtu. 

                                                           
1
 Na americkém trhu se objevily čtyři stanice v televizní sezóně 1948-49, když se k již vysílající dvojici 

NBC a DuMont přidaly kanály CBS a ABC. DuMont pak přestal vysílat v srpnu roku 1956 a až do 80. let 

ovládala americký televizní trh trojice CBS, NBC a ABC. Jiné kanály, včetně veřejnoprávní PBS, 

existovaly, ale zdaleka nebyly všude dostupné a především, z pohledu sledovanosti hrály zanedbatelnou 

roli. 
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O digitalizaci televizního vysílání vzniklo mnoho prací. V české akademické sféře 

se téma tuzemského přechodu vysílání na digitální stalo velmi populárním předmětem 

zkoumání v rámci kvalifikačních prací. Pozornost byla věnována i přechodu ve Velké 

Británii, zjevně díky dobré dostupnosti zdrojů a bohatému zpracování tématu ze strany 

zahraničních kolegů. Americký přechod na pozemní digitální vysílání se však takovému 

zájmu zdaleka netěšil. 

Mým cílem je využít tohoto prostoru a popsat a analyzovat, jak přechod na 

pozemní digitální televizní vysílání ve Spojených státech probíhal. Dále se chci zaměřit 

na to, jak přechod na digitální vysílání ovlivnil americký televizní trh a zda se změnila 

pozice pozemního vysílání vzhledem ke kabelové a satelitní televizi. Krom toho také 

věnuji pozornost otázce, zda přechod na digitální vysílání umožnil i proměnu využití 

rádiového spektra. V následující kapitole představuji metodologii, výzkumné otázky a 

výzkumný design použitý při tvorbě této práce. V úvodu práce považuji za důležité 

věnovat se zasazení amerického televizního trhu do historického kontextu, abych 

ilustroval, co jeho podobu formovalo. Samotná historie amerického televizního vysílání 

by se zcela jistě dala zpracovat výrazně podobněji, ale to už učinila celá řada autorů a 

popis vývoje amerického televizního vysílání není tématem této práce. 

Hlavní těžiště práce leží v následujících kapitolách. První z nich popisuje 

ustanovení normy ATSC coby normy pro digitální vysílání. V další je pak zaznamenán 

samotný proces přechodu na digitální vysílání, tedy debata vedoucí k tomuto kroku, 

snahy o odklad ukončení analogového vysílání a postupný přechod na digitální. 

Následující kapitola věnuje pozornost otázce velmi aktuální a to nejen ve Spojených 

státech, a sice budoucnosti rádiového spektra, jehož část uvolněná přechodem na 

efektivnější digitální vysílání mohla být nabídnuta k jinému využití. Další kapitola pak 

hodnotí změny, které přechod na digitální televizní vysílání způsobil na americkém 

televizním trhu, tedy rozšíření nabídky a změnu pozice pozemního vysílání coby metody 

příjmu televizního signálu. V průběhu zpracovávání této diplomové práce vyvstala 

potřeba rozšířit ji o další kapitolu, ve které je v krátkosti představena nová norma pro 

digitální vysílání označovaná jako ATSC 3.0. Ta představuje budoucnost americké 

televize.  
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2 Metodologie práce 

2.1 Výzkumné otázky 

Základní výzkumná otázka se týká samotného procesu přechodu na zemské 

digitální vysílání a zní: „Jakým způsobem probíhal ve Spojených státech přechod na 

zemské digitální vysílání?“ Jejím zodpovězením si dávám za cíl komplexně popsat proces 

přechodu na zemské televizní vysílání v USA. Podobné komplexní práce již vznikly pro 

popis digitalizace v České republice nebo ve Velké Británii, ale americká digitalizace 

doposud nebyla v českém prostředí důkladně probádána. 

 Následně vznikne prostor i na další tři dílčí výzkumné otázky. První se snaží 

zjistit, „Jak se proměnil americký televizní trh po dokončení digitalizace?“, tedy zda 

rozšíření vysílacího prostoru umožnilo vznik nových kanálů. Druhá otázka ve znění „Jak 

se změnila pozice pozemního televizního vysílání coby způsobu příjmu televizního 

signálu v amerických domácnostech?“ pak logicky zkoumá pozici zemského vysílání 

coby metody příjmu televizního signálu a její změnu s proběhnuvší digitalizací. Poslední 

otázka zní: „Vedla digitalizace ke změně využití rádiového spektra?“ Odpovědí na ni 

získáme představu, jak byly v USA využity kmitočty uvolněné přechodem na digitální 

televizní vysílání. 

2.2 Využitá metoda 

Charakter výzkumu neumožňuje využít žádnou existující teorii a ani se o 

vytvoření teorie pokusit. Jejím cílem je ale případ důkladně prozkoumat a porozumět mu. 

Práce je tak jedinečnou případovou studií, protože se domnívám, že i studium tohoto 

jednoho konkrétního a ohraničeného případu má svou hodnotu i bez teoretického 

zobecnění, což přesně odpovídá definici jedinečné jednopřípadové studie
2
 (Kořan 2008: 

29).  

Samotný výzkum stojí na metodice historického výzkumu. Vzhledem k relativní 

absenci vhodné akademické literatury se části věnované přechodu na digitální vysílání 

v USA musí opírat o analyzované primární dokumenty. Jako zdroj dokumentů přitom 

slouží jednak zprávy pro americký Kongres a pak také dokumenty a směrnice vydané 

                                                           
2
 Používá se také termín „Intrinsitní případová studie“ (Hendl 2005: 107). 
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Federální komisí pro komunikace
3
. Vzhledem k tomu, že se jedná o dokumenty úřední 

povahy, můžeme předpokládat vysokou míru důvěryhodnosti dokumentu.  

Hendl (2005) a Berger (2014) považují historický výzkum za interpretativní. 

Hendl identifikoval šest důvodů, proč se provádí historický výzkum: 1. nalezení odpovědi 

na určité otázky; 2. odhalení neznámých souvislostí; 3. nalezení vztahu mezi minulostí a 

přítomností; 4. zaznamenání a vyhodnocení činů jedinců, skupin a institucí; 5. 

navrhování, uplatňování nebo hodnocení teorie při interpretaci událostí; 6. přispění 

k porozumění kultury, v níž žijeme nebo která nám je cizí (Hendl 2005: 135). 

Kromě zodpovězení výše položených výzkumných otázek by tato práce měla 

přispět k odhalení souvislostí mezi vývojem amerického televizního trhu a procesem 

digitalizace a nalézt vztahy mezi minulostí (vývoj a digitalizace) a současností (současný 

stav amerického televizního trhu). Věnuje se také roli skupin a institucí, konkrétně 

vysílatelů, vlády, Kongresu a FCC. Vzhledem ke specifičnosti jednotlivých televizních 

trhů nemůže navrhovat ani hodnotit teorie. Protože je televize důležitou integrální 

součástí americké kultury, věřím, že práce přispěje i k rozšíření chápání americké kultury. 

Proto považuji vybranou historickou metodu za vhodnou. 

Práce stojí na pomezí dvou typů historických studií tak, jak je definoval Hendl 

(2005: 136), tedy výzkumu historické události a výzkumu historického procesu. Ačkoliv 

by se digitalizace mohla zdát historickou událostí, v průběhu práce se snažím čtenáře 

přesvědčit o tom, že nešlo o událost nýbrž o proces. Zároveň však v práci zkoumám i 

události krátkodobého charakteru, jmenovitě například aukce vysílacího spektra, proto 

nelze práci označit výhradně za výzkum historického procesu. Pokud bychom chtěli práci 

charakterizovat podle dělení historických studií podle Phifera, zařadili bychom ji mezi 

selektivní studie „identifikující a věnující důkladnou pozornost speciální součásti 

komplexního procesu“ (Berger 2014: 185), v našem případě televizního vysílání. 

Pro metodologickou kapitolu byla konzultována i česká odborná literatura věnující 

se výzkumu médií. Trampota a Vojtěchovská (2010) sice věnují pozornost různým 

technikám použitelným při výzkumu médií, nikoliv však při výzkumu historie média 

nebo nějakého historického jevu či procesu. Respektive studium procesů chápou 

v souvislosti s metodou zakotvené teorie, ale Strauss a Corbinová (1999: 14 - 15) sice 

                                                           
3
 Anglicky Federal Communications Commision, zkráceně FCC 
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identifikují pojící prvky mezi metodou zakotvené teorie a historickým výzkumem, při 

použití prvního však předpokládají snahu o vytvoření teorie, což v tomto případě není 

možné. 

Publikace Renáty Sedlákové Výzkum médií se historické metodě věnuje z hlediska 

jejího komparativního potenciálu coby historicko-srovnávací metodě. Představuje přitom 

dvě možnosti, jak lze za pomoci historické metody něco srovnávat. Synchronní postup 

bychom aplikovali, kdyby byl proces americké digitalizace zároveň srovnáván 

s digitalizací v jiné zemi
4
. Sedláková (2010) jako příklad diachronního postupu udává 

srovnávání jednotlivých čísel stejného periodika. V našem případě se tato metodika 

objeví u posuzování jednotlivých dokumentů FCC a zákonů o digitalizaci. 

  

                                                           
4
 Jak činí Hernan Galperin v knize New Television, Old Politics: The Transition to Digital TV in the United 

States and Britain (Communication, Society and Politics), který porovnává přechod na digitální vysílání 

v USA a ve Velké Británii nebo Gregory Taylor ve studii Shut-Off: The Digital Television Transition in the 

United States and Canada srovnávající digitalizaci v USA a v Kanadě. 
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3 Historický kontext americké digitalizace 

3.1 Začátky televizního vysílání v USA 

Vznik a vývoj televizního vysílání v USA se odvíjel od procesů, které těsně po 1. 

světové válce formovaly americké rozhlasové vysílání. Během války se americké vládě 

podařilo získat nad novou technologií monopol. Ale Kongres jí neumožnil zachovat jej i 

po jejím skončení. Nicméně ministerstva války a námořnictva přišla na způsob, jak 

monopolizaci ve spřízněných rukách zajistit. K jednacímu stolu přivedla hlavní podniky 

vyrábějící elektroniku, které společně založily nový podnik Radio Corporation of 

America (RCA). Vláda pak zatlačila na Marconiho společnost, aby ji přinutila odprodat 

RCA její americkou divizi. Ta tak získala monopol na výrobu vysílačů a přijímačů. Úzká 

spolupráce s armádou, námořnictvem a největšími americkými obchodními společnostmi 

jej jen utvrzovala (Wittelbols 2004: 12). 

S Marconiho společností ovšem RCA koupila i jednoho jejího zaměstnance, který 

následně hrál nezastupitelnou roli při rozvoji rozhlasového, a později především 

televizního, vysílání v USA, Davida Sarnoffa
5
. Ten se v roce 1930 stal prezidentem RCA, 

ale ještě o čtyři roky dříve hrál důležitou roli při formování dceřiné společnosti National 

Broadcasting Corporation (NBC). NBC vznikla jako rozhlasová síť, když RCA v roce 

1926 odkoupila od AT&T newyorkskou rozhlasovou stanici WEAF. O tři roky dříve 

RCA od jedné ze společností, které ji vlastnily, konkrétně od Westinghousu, odkoupila 

rozhlasovou stanici WJZ, sídlící na newyorkském předměstí Newark. Z nich RCA 

zformovala zárodek první vysílací sítě, NBC. Později své stanice rozdělila do dvou sítí, 

prestižnější červené nabízející komerčnější program a soustředící se na velká města, a 

modré sítě vysílající v menších městech méně komerční program. 

RCA budováním rozhlasové sítě sledovala vlastní zisk. Přestože byla největším 

výrobcem rozhlasových přijímačů ve Spojených státech, zdaleka nebyla spokojena 

s objemem prodejů. Sarnoff předpokládal, že americké domácnosti kupují málo 

rozhlasových přijímačů prostě proto, že programová nabídka není dostatečná. 

Vytvořením vlastní rozhlasové sítě chtěla RCA zatraktivnit nabídku a zvýšit zisk 

                                                           
5
 David Sarnoff se nesmazatelně do historie zapsal už předtím. Byl to právě ok, kdo jako radista přijal 

v dubnu 1912 zprávu ve znění „Loď Titanic narazila do ledovce. Rychle se potápí“. Sarnoff, který pracoval 

u telegrafu v obchodě Wanamaker v New Yorku, přeposílal tísňové volání ostatním plavidlům v oblasti 

(Martin 1963) 
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z prodeje přijímačů. Zároveň vzhledem k rozloze Spojených států se jevilo nepraktické 

budovat jednu stanici s více vysílači, jejíž signál by pokryl větší území. Místo toho se 

NBC a ostatní velké společnosti rozhodly pro systém samostatných stanic, které by 

přenášely po určitou část dne centrálně produkovaný program, ale zároveň nabízely 

prostor pro lokální obsah a samozřejmě lokální inzerenty (Barnouw 1990). 

NBC začala obě sítě budovat stejným způsobem – skupovala rozhlasové stanice 

ve velkých amerických městech nebo zakládala nové, pokud rádio na požadovaném trhu 

ještě neexistovalo. Stejný způsob podnikání zvolila o rok později vzniknuvší Columbia 

Broadcasting System (CBS) u jejíhož raketového nástupu stála další významná osobnost 

pionýrských let amerického rozhlasového a následně televizního vysílání, tehdy ani ne 

třicetiletý William Paley, jehož otec koupil se svými obchodními partnery tehdy prakticky 

bezvýznamnou CBS, aby ji využil k propagaci své továrny na doutníky. Mladý Paley z ní 

vybudoval jednu z největších mediálních korporací na světě. Jiný způsob zvolila třetí 

velká síť, Mutual Broadcasting System. Ta vznikla jako dobrovolný svazek nezávisle 

vlastněných stanic. Další soukromé stanice pak přebíraly její obsah coby nezávislé 

pobočky. Tento model se později uplatnil i u amerického televizního vysílání. 

Televize začala ve Spojených státech přicházet na svět ve 20. letech 20. století. 

Prvním z významných vynálezců, kteří se věnovali snaze přidat ke zvuku šířenému po 

rádiových vlnách také obraz, patřil Charles Francis Jenkins. Na rozdíl od většiny 

ostatních vynálezců nebyl Jenkins zaměstnancem žádného technologického gigantu, ale o 

vývoj televize se snažil z vlastních prostředků. K tomu založil společnost Jenkins 

Television Corporation. První patent na prototyp mechanické televize získal v březnu 

1922. V červnu roku 1925 prezentoval první prototyp ministru námořnictva, řediteli 

patentového úřadu, veliteli vývojových laboratoří námořnictva a skupině novinářů. 

V tento den se uskutečnilo pravděpodobně první televizní vysílání v historii USA, když 

Jenkins pro své hosty odvysílal napříč Washingtonem D.C. z armádního vysílače do sídla 

své laboratoře desetiminutový přenos záběrů na větrný mlýn (Edgerton 2009). 

Jenkinse sice předběhl Skot John Logie Baird, který první televizní přenos na 

světě předvedl v Británii jen o pár měsíců dříve, mnohem větší výzvou však pro Jenkinse 

byla americká konkurence. Ta spočívala ve vynálezcích napojených na velké průmyslové 

koncerny, především Herbertu Ivesovi (pracoval pro AT&T) a Ernstu Alexandersonovi 

(zaměstnanec General Electrics). Jenkins vyhrál závod o to, kdo první představí 
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mechanickou televizi veřejnosti, když mu regulátor Federal Radio Commission udělil 25. 

února 1928 první licenci pro experimentální vysílání v oblasti kolem Washingtonu D.C. 

Jenkinsonova stanice W3XK začala vysílat v 2. července 1928 a vysílání trvalo do konce 

následujícího roku. Jenkins získal i licenci pro vysílání v New Jersey a jeho 

experimentální přenosy přilákaly 25 000 pravidelných diváků. Nicméně jeho společnost 

nepřežila hospodářskou krizi a i se všemi patenty ji odkoupila nejprve společnost Forest 

Radio Company, a když zkrachovala i ta, dostala se Jenkinsova práce do rukou RCA 

(Edgerton 2009).  

Významně se do vývoje televize zapsal ještě Ernst Alexanderson. Televizi vyvíjel 

pro General Electrics, která byla vlastnicky propojena s RCA a díky tomu se mu u Davida 

Sarnoffa a předních inženýrů RCA podařilo vzbudit zájem o nové médium. Z laboratoří 

GE v Schenectady ve státě New York zahájila experimentální stanice W2XAD pravidelné 

vysílání v květnu roku 1928. Vysílala třikrát týdně 90 minut a povedlo se ji zaznamenat 

několik milníků v televizním vysílání. Záhy se však ukázaly limity mechanické televize 

založené na Nipkowových discích, tedy technologii pocházející z konce 19. století. 

Budoucnost televizního vysílání ležela někde jinde (Edgerton 2009). 

Budoucnost představovala elektronická televize. Souběžně ji vyvíjeli nezávislý 

vynálezce Philo Farnsworth a zaměstnanec RCA Vladimir Zworykin. Farnsworth, 

talentovaný mormonský mladík z Idaha, mohl díky investici od přátel prezentovat 

novinářům elektronickou televizi 1. září 1928. O tři roky dříve představil ruský emigrant 

Vladimir Zworykin prototypy iconoskopu a kineskopu, ale jeho zaměstnavatel 

Westinghouse věřil mechanické televizi a Zworykina přesunul na jiné projekty. Ale 

projekt zaujal Davida Sarnoffa, který Zworykina přetáhl do RCA. V květnu 1930 začala 

NBC s experimentálním televizním vysíláním z New Yorku. Ve stejné době se americká 

vláda rozhodla rozbít technologický monopol RCA, GE, Westinghousu a AT&T, který 

sama jen o pár let dříve pomohla vytvořit a RCA se osamostatnila. 

Druhá polovina 30. let se nesla v duchu souboje Farnswortha a Zworykina o to, 

kdo představí dříve dokonalejší televizi. Farnsworthův tým měl zpočátku náskok a 

povedlo se mu uspořádat první veřejnou přehlídku televize, ale nemohl konkurovat 

Zworykinovu kapitálu a lidské síle získané díky podpoře RCA. Mezi oběma vynálezci 

zuřila patentová soudní bitva, z níž sice vyšel vítězně Farnsworth, ale RCA úspěšně 

zablokovala jeho snahu získat licenci pro komerční televizní vysílání. Tahanice s RCA se 
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podepsaly na Farnsworthově zdraví a mladý vynálezce nakonec v roce 1939 souhlasil 

s tím, že RCA poskytne své patenty, ovšem za podmínky, že mu RCA bude vyplácet 

pravidelné honoráře, což Sarnoff o 8 let dříve při snaze odkoupit Farnsworthovy patenty 

striktně odmítal (Edgerton 2009). 

Sarnoff slavnostně předvedl televizi na světové výstavě v New Yorku na jaře roku 

1939, tedy pět let poté, co Farnsworth prezentoval přijímače obdobné kvality na 

výstavách napříč USA. RCA se ovšem podařilo veřejnost zcela přesvědčit o tom, že oni 

jsou vynálezci televize. O deset dní Sarnoff předběhl zahajovací projev prezidenta 

Roosevelta, který televize také přenášela živě. K masovému rozšíření televize však vedla 

ještě dlouhá cesta, a velice záhy se na ní objevila nečekaná překážka. Hned po uvedení 

televize v New Yorku se Sarnoff snažil získat licence pro komerční vysílání a zahájit 

masový prodej televizních přijímačů. Ale masovému rozšíření zabránila 2. světová válka. 

Do cesty se navíc RCA poprvé v historii výrazně postavil regulační úřad – FCC. 

3.2 Bitva o televizní standard 

Následující měsíce proti sobě svedly Davida Sarnoffa, jehož společnost strávila 

posledních 10 let vývojem televize, za což utratila 10 milionů dolarů, a nového předsedu 

FCC Jamese Lawrence Flye. Liberálně smýšlející Fly měl o televizi jiné představy, než 

zástupci výrobců a vysílatelů, které měl řídit. Sám si představoval systém sloužící spíše 

na principu veřejné služby než komerčních zájmů vysilatelů, ale ačkoliv se o to během 

svého působení v čele FCC vytrvale snažil, zcela kočírovat nově se rodící průmysl, se mu 

také nepovedlo. 

Bitva se rozhořela nad dvěma otázkami – zda již v roce 1940 povolit komerční 

vysílání a pokud ano, zda bude neziskové (tedy, že sponzoři zaplatí pouze výrobu pořadů) 

nebo plně komerční (sponzoři si budou kupovat vysílací čas). Ještě významnější bitva se 

ovšem vedla o televizní standard. RCA navrhovala normu se 441 řádky a 30 snímky za 

vteřinu, tedy to, co představila v dubnu 1939 v New Yorku. Její továrny byly připraveny 

na okamžitou produkci těchto přístrojů a potají se jimi snažila pod rouškou 

experimentálního vysílání zaplavovat trh v oblasti New Yorku. Společnost DuMont 

navrhovala, aby se počet řádků mohl flexibilně pohybovat mezi 400 a 800
6
, ale její 

televizory měly snímkovou frekvenci jen 15 snímků za vteřinu. Systém navržený RCA, 

                                                           
6
 Horní hranice tohoto standardu by odpovídala parametrům televize ve vysokém rozlišení obrazu. 
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tedy 441 řádků, se zdál nedostatečný zástupcům armády. CBS pracovala na systému, 

který by umožnil zahájit vysílání okamžitě v barvě (Edwardson 1999: 43). 

FCC povolila omezené komerční vysílání v únoru 1940 s tím, že televizní norma 

stále není finalizovaná, takže vysilatelé měli být v propagování televize střídmí, aby 

nezaplavili americké domácnosti přístroji, které se okamžitě stanou zastaralými. RCA na 

to reagovala inzercí propagující televizi přes celé stránky v nejčtenějších newyorkských 

novinách a stejně postupovali i prodejci elektroniky. Představitele FCC jen těžko skrývali 

rozčílení. Záhy zrušili licence pro omezené komerční vysílání. Zamítli protest RCA proti 

udělení licenci pro FM rádio v té části spektra, kterou RCA využívala pro své televizní 

vysílání v New Yorku (což vedlo k nutnosti všechny vysílače a přijímače upravit). A 

nakonec během války FCC došla k závěru, že skutečnost, že RCA ovládá dvě celoplošné 

rozhlasové sítě, ohrožuje hospodářskou soutěž a přinutila RCA jednu ze sítí, konkrétně se 

RCA rozhodla pro modrou síť, prodat, čímž vznikl základ pro vznik dalšího televizního 

vysilatele, sítě ABC (Edwardson 1999). 

RCA nakonec našla s FCC kompromis a souhlasila se svoláním výboru, který měl 

vypracovat definitivní televizní normu, na níž by se shodli všichni výrobci. Výbor pro 

národní televizní normu (National Television System Committee – NTSC) se poprvé 

sešel v červenci roku 1940. Po několika měsíčním vyjednávání přednesl svůj závěr FCC – 

americká televizní norma bude mít 525 řádků, 30 snímků za sekundu a FM zvuk. Tedy 

více zobrazovacích řádků a lepší zvuk, než navrhovala RCA, ale větší snímkovou 

frekvenci, než navrhovali ostatní výrobci. RCA na tento kompromis přistoupila, aby 

konečně mohlo začít komerční vysílání. Sarnoff nabídl bezplatnou úpravu doposud 

prodaných přístrojů. První licence pro komerční vysílání udělila FCC 1. července 1941 

(Edwardson 1999, Edgerton 2009). 

3.3 Pomalý start americké televize 

Hned 1. července 1941 se experimentální stanice NBC a CBS v New Yorku 

změnily na stanice komerční. NBC ihned vyrukovala s ceníkem pro potenciální inzerenty, 

s nimiž již měla předjednané smlouvy. To nástup CBS byl pomalejší, vzhledem k tomu, 

že stanice stále vsázela na vývoj barevné televize, svoji komerční stanici v New Yorku – 

WCBW (později WCBS) vnímala spíše jako testovací platformu. Ještě v průběhu léta a 

podzimu roku 1941 23 televizních stanic napříč USA buď již vysílalo, nebo jejich 

vlastníci stavěli pro televize zázemí (Edgerton 2009). Ale rychlý nástup televize záhy 
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úplně zastavilo dění ve světě. Japonský útok na Pearl Harbor vtáhl USA do 2. světové 

války. Televize byla při tom a divákům v New Yorku přinášela první zprávy. Televizní 

průmysl ale přišel o část pracovníků, jejichž znalosti se hodily armádě. Další rozšiřování 

televize bylo oficiálně zakázáno 12. května 1942. Aby udržely licence, musely stanice 

vysílat alespoň 4 hodiny týdně. Válku přežilo celkem 7 stanic – tři v New Yorku, a po 

jedné v Schenectady, Filadelfii, Chicagu a Los Angeles. (Edgerton 2009). 

Když se válka začala vyvíjet ve prospěch spojenců, sešli se zástupci hlavních 

společností angažovaných v televizním vysílání s FCC, aby probrali restart televizního 

vysílání po válce. CBS byla v jiné pozici než konkurence, nestála za ní žádná společnost 

vyrábějící přijímače. Ty vyvinuly během válečných let velké výrobní kapacity a byly 

připraveny zahltit poválečný trh televizory. CBS se jim pokusila vzít vítr z plachet 

otevřením otázky televizní normy. Argumentovala tím, že předválečná norma NTSC je už 

zastaralá a že by mělo televizní vysílání začít rovnou v barvě. 

Vedle toho CBS chtěla, aby FCC zrušila současné licence vydané pro pásmo VKV 

(anglicky VHF) a přesunout vysílání na ultrakrátké vlny (anglicky UHF), čímž by se 

vytvořil prostor pro větší počet kanálů
7
. CBS přitom samozřejmě nemyslela jen na větší 

vysílací prostor, ale především chtěla smazat náskok konkurence a obrat RCA o zisk 

z patentů, které na soudobé televizní technologie vlastnila
8
. FCC ale podlehla tlaku 

většiny velkých výrobců, kteří před válkou utopili ve vývoji televize miliony, a v květnu 

1945 rozhodla o vysílání ve VHF, aby ti, kteří si již televizor stihli pořídit, jej mohli dál 

používat
9
. V UHF podpořila další vývoj a zkušební vysílání. (Boddy 1992). 

Rozhodnutí soustředit televizní vysílání do VHF spektra mělo dalekosáhlé 

následky. FCC původně určila, že vysílače vysílající na stejném kanále od sebe musí být 

vzdáleny alespoň 200 mil. Pro sousední kanály pak určila minimální vzdálenost 85 mil. 

V roce 1948 sice snížila minimální vzdálenosti na 150, respektive 75, mil, ale i tak byl 

počet dostupných frekvencí omezen. Například pro New York byly původně k dispozici 

čtyři kanály, pro Washington nebo Filadelfii jen tři (Boddy 1992). Počet žadatelů o 

licence strmě rostl. Vedle NBC budoval stejnojmennou vysílací síť výrobce televizorů 

                                                           
7
 I když CBS navrhovala větší šířku pásma, než s jakou počítala pro UHF pásmo FCC (16 MHz namísto 6 

MHz), takže místo 82 kanálů by se pásma vešlo pouze 27 kanálů (Boddy 1992). 
8
 RCA dostávala procenta z každého přijímače prodaného v USA a tyto prostředky mohla využít pro 

dceřinou NBC, hlavního konkurenta CBS v rozhlasovém a později i televizním vysílání. 
9
 Kdyby se FCC rozhodla televizní vysílání přesunout na ultra krátké vlny, postihlo by to asi 100 000 

domácností, polovinu z toho v New Yorku (Boddy 1992).  
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DuMont. Ten jako první spojil své dvě stanice v New Yorku (WARB) a Washingtonu 

(WTTG) koaxiálním kabelem a 14. dubna 1946 mohl vysílat stejný program na obou 

stanicích (Edgerton 2009). 

NBC musela během války odprodat svojí Modrou síť, z níž vznikla rozhlasová síť 

ABC
10

. I ona se brzy rozhodla vstoupit do světa televizního vysílání, byť vzhledem 

k pozdějšímu startu postrádala v prvních měsících klíčovou newyorskou stanici a spíše 

využívala kapacit nezávislých stanic a stanic šířících program DuMontu, aby rozvinula 

vlastní kapacity (Brooks – Marsh 2007). CBS se rychle vzpamatovala s neúspěšného 

pokusu přinést televizi v barvě a na ultra krátkých vlnách. Přesvědčil ji především 

ohromný úspěch, kterého se na podzim dostalo televizi s přenosy Světové série
11

. Zápasy 

mezi New York Yankees a Brooklyn Dodgers už mohli sledovat diváci v New Yorku, 

Schenectady, Filadelfii a Washingtonu. Potom se CBS rozhodla využít všechny své 

zdroje a vrhnout se naplno do televizního vysílání. Mohla se přitom opírat o prostředky, 

které generovalo rádio. Takové štěstí neměl DuMont, a ačkoliv se začal naplno televizi 

věnovat o dva roky dříve než CBS, kromě finančních prostředků nemohl využít ani 

zkušené rozhlasové hvězdy, které ostatní velké sítě rychle přesouvaly do televize. 

FCC v roce 1940 rozhodla, že jakákoliv společnost může vlastnit maximálně tři 

stanice. Tento limit v roce 1944 zvýšila na pět. Později povolila vlastnit další dvě stanice, 

pokud vysílaly v UHF pásmu (Boddy 1992). Tento limit se postupně navyšoval a kromě 

počtu stanic hrálo roli i celkové pokrytí obyvatelstva
12

. Tím FCC podpořila vznik 

systému, v němž televizní společnosti vlastní stanice na klíčových trzích a na ostatních 

šíří jejich programy stanice vlastněné jinými společnostmi, které fungují jako pobočky
13

 

vysílacích sítí. Ovšem tím, že zpočátku umožnila vysílání ve VHF, způsobila FCC 

zaplavení trhu televizory, které byly schopny přijímat jen VHF a v podstatě tak na 

desetiletí zničila možnost využívat efektivně pásmo ultra krátkých vln. Stávajícím 

společnostem zajistila oligopol. Profitovaly z něj především NBC a CBS mající možnost 

opřít se o rozhlasové sítě coby zdroj příjmu i personálu. ABC bohatší konkurenty dohnala 

až v 70. letech. 

                                                           
10

 American Broadcasting Company. 
11

 Finále americké baseballové ligy. 
12

 Od roku 2009 může společnost (nikoliv pouze televizní síť, ale jakákoliv společnost) vlastnit libovolný 

počet stanic, pokud jejich celkové pokrytí nepřekročí 39 % diváků (FCC 2009). 
13

 Anglicky affiliates. 
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Poslední hřebíček do rakve bohatší konkurenci zasadila FCC v říjnu roku 1948. 

Zavalena stovkami žádostí o licence k provozování televizního vysílání vyhlásila FCC 

původně šestiměsíční moratorium na udělování nových licencí. Ten, kdo ji stihl před 

vyhlášením moratoria získat, mohl zahájit vysílání. Jenže původně šestiměsíční přerušení 

licenčních řízení se nakonec protáhlo do roku 1952. NBC a CBS si už dokázaly 

vybudovat takový náskok, že vstup dalšího hráče na trh byl ekonomicky nereálný. 

Některé společnosti, kupříkladu Paramount či rozhlasová síť Mutual, své plány na 

vytvoření televizní sítě rychle opustily. DuMont se kvůli moratoriu nemohl dostat na 

některé klíčové trhy. Postupně tak omezoval počet hodin, kdy jeho síť stanicím nabízela 

nějaký společný obsah, až se nakonec v roce 1956 rozhodla společnost z televizního 

vysílání odejít a soustředit se pouze na výrobu televizorů. 

3.4 Nástup barevné televize 

Ačkoliv během moratoria nebyly udělovány nové licence, zaznamenala televize 

raketový nástup. Během tří a půl roku, kdy FCC neudělovala žádné další licence, počet 

stanic, které již vysílaly, vzrostl z 50 na 108. Počet prodaných přijímačů se více než 

zdesetinásobil. Zatímco v září 1948 bylo mezi americkou veřejností 1 200 000 televizorů, 

když v dubnu 1952 moratorium skončilo, bylo prodáno už 15 milionů televizorů. 

Televizor mělo už 34 % amerických domácností a z reklamního koláče si televizní stanice 

ukously už 70 % všech prostředků, které do vysílacích médií inzerenti dávali (Boddy 

1992). Přesto ve čtrnácti amerických státech doposud nebyla licencována žádná stanice a 

v sedmi z nich dokonce nebylo vysílání dostupné ani z území sousedních států 

(MacDonald 2009) 

Rok 1948 znamenal také výrazný nárůst nabídky. Zatímco v předchozích letech 

vysílaly pouze NBC a DuMont a ještě ve většině případů jen několik dní v týdnu, 

v průběhu roku 1948 si diváci mohli začít vybírat z nabídky čtyř sítí – NBC, DuMontu, 

CBS a ABC. A vyjma soboty nabízely všechny čtyři sítě program každý den. Ovšem 

takové nabídky se dostalo jen divákům, kteří přijímali signál z newyorkských vysílačů. 

V jiných městech také fungovaly pobočky hlavních sítí, či v nich televizní společnosti 

stanice přímo vlastnily, ale koaxiální kabel zatím dosáhl pouze do St. Louis. Dále na 

západ se programy dostávaly prostřednictvím nahrávek
14

. Kombinací mikrovlnných 

                                                           
14

 Což vzhledem k tomu, že velká část pořadů se stále vysílala živě, znamenalo mnohdy, že se k divákům 

mimo dosah vysílačů spojených koaxiálním kabelem dostávaly pořady s týdenním zpožděním. 
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přenosů a koaxiálního kabelu se obě pobřeží USA podařilo spojit až v roce 1951. Ve 

většině měst ale televize ještě nefungovala a i tam, kde již vysílala, fungovala pouze jedna 

stanice. Mnohdy však kombinovala programovou nabídku několika televizních 

společností
15

.  

Jeden z důvodů, proč se moratorium protáhlo z pár měsíců až na necelé čtyři roky, 

spočíval v tom, že se během něj FCC znovu rozhodla otevřít otázku vysílání v barvě. 

Slyšení ohledně nového standardu pro barevné vysílání započala 29. září 1949. CBS 

znovu přišla se svým upraveným systémem. Tentokrát ji k vysílání stačil jeden kanál o 

šířce pásma 6 MHz, tedy stejné, jakou pro UHF pásmo plánovala FCC. Systém CBS však 

nadále nebyl kompatibilní se stávajícími televizory přijímající signál podle normy NTSC. 

FCC je svěřila Společnému technickému poradnímu výboru (JTAC – Joint Technical 

Advisory Committee). Zájemci měli prezentovat své návrhy a výbor měl ten nejlepší 

doporučit k přijetí FCC. RCA vyvíjela systém plně kompatibilní se stávajícími televizory, 

ale v době svolání JTAC mohla prezentovat pouze teoretický koncept. Návrhy ostatních 

výrobců byly mnohem horší než to, co prezentovala CBS. A tak, ačkoliv její systém nebyl 

zdaleka dokonalý a nebyl kompatibilní s televizory, které si kupovaly americké 

domácnosti po tisících, FCC jej jako standard přijala. Argumentovala přitom tím, že není 

jisté, zda se RCA nebo komukoliv jinému podaří vyvinout systém zcela kompatibilní se 

standardem NTSC a že jakékoliv další zdržení bude zvyšovat náklady na přechod 

k barevnému vysílání. Rozhodnutí FCC vedlo k tomu, že se RCA odvolala k soudu 

(Donnelly 1997). Ačkoliv CBS vzdala původní plán začít vysílat rovnou v barvě, bylo pro 

ni stále výhodné být tím, kdo určí standard pro barevné vysílání. Pokud by ostatní výrobci 

museli používat její patenty, náležely by CBS podíly z každého prodaného televizoru. 

CBS přesto začala se zkušebním televizním vysíláním 25. června 1951. Postupně 

až do podzimu rozšiřovala čas, ve kterém vysílala v barvě, až na 20 hodin týdně (ale 

mimo hlavní vysílací čas, protože vysílání v barvě bylo sledovatelné pouze na 

televizorech umístěných ve veřejných budovách). Barevně vysílalo původně 5, nakonec 

až 11, poboček CBS (Reitan 2006). 
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 Taková stanice pak v hlavním vysílacím čase přenášela programy spadající do té vysílací sítě, jejíž hlavní 

pobočkou byla (nejčastěji NBC nebo CBS). V méně exponovaných časech, kdy její primární partner 

nenabízel program, a stanice by musela vysílací prostor vyplnit vlastním programem, vysílala vybrané 

pořady z nabídky menších sítí (ABC a DuMontu, v některých případech dokonce obou). 
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Do plánů CBS však kromě soudní tahanice mezi RCA a FCC zasáhla ještě jedna 

událost. Za rozbřesku v neděli 25. června 1950 překročila vojska KLDR 38. rovnoběžku a 

zahájila válku na Korejském poloostrově. Televizní průmysl nový konflikt sledoval 

s obavami, že jeho slibný rozlet zabrzdí další mobilizace zdrojů pro válečnou výrobu. 

Válka v Koreji naštěstí zůstala konfliktem omezeným a televizory se mohly dále vyrábět. 

Vláda však omezila používání kobaltu, který CBS potřebovala k výrobě barevných 

televizorů (MacDonald 2009). CBS stihla vyrobit 200 televizorů a přibližně polovinu 

prodat, než vládní zákaz přerušil další rozšiřování barevné televize
16

. Protože neměla pro 

koho vysílat v barvě, přerušila 19. října 1951 CBS barevné vysílání (Reitan 1997). 

 Paralelně se snažením CBS se v lednu 1950 začal znovu scházet Výbor pro 

národní televizní normu (NTSC), tentokrát, aby projednal a FCC doporučil nejlepší 

standard pro barevné vysílání. RCA na něm předvedla svůj vyvíjený systém. Ten ale ještě 

nestačil na systém zaváděný CBS. O měsíc později se inženýrům RCA podařilo vyvinout 

katodovou trubici, která samostatně zobrazovala tři základní barvy. Zatímco CBS 

nemohla rozšiřovat barevné televizory podle svého standardu, zaplavovala RCA trh 

televizory černobílými. Tím vytvářela tlak na FCC, aby konečný standard pro barevné 

vysílání musel být kompatibilní s dosavadním systémem, protože by jinak miliony 

domácností měly doma bezcenný přijímač. Zároveň televizory vyráběné RCA přijímaly 

pouze signál z VHF pásma. RCA si tak pojistila, že jej FCC nebude moci rychle opustit 

ve prospěch UHF a zároveň, že prostor pro konkurenci dceřiné NBC zůstane omezený. 

S drobnými modifikacemi pak v červenci 1953 doporučil NTSC přijmout nový standard 

pro barevné vysílání, plně kompatibilní s dosavadní černobílou normou. FCC tak učinila 

17. prosince 1953. 

NBC převzala po CBS otěže rozvoje vysílání v barvě. Vedl ji k tomu přirozený 

zájem: nabídnout divákům co největší spektrum barevně vysílaných programů, aby je 

motivovala k nákupu barevného televizoru, neboť mateřská RCA je potřebovala prodávat. 

První barevný přenos tak NBC přinesla už 1. ledna 1954. Ale trvalo to ještě téměř 15 let, 

než se barevný televizor stal standardem amerických domácností. Dřívějšímu rozšíření 

bránila vysoká cena a malá nabídka ze strany ostatních vysílatelů (Donnelly 1997). 
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 Později je všechny vykoupila zpátky, aby předešla žalobám nespokojených zákazníků. 
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3.5 Televize v UHF 

Sotva dořešila FCC otázku vysílání v barvě, musela svojí pozornost přesunout 

k dalšímu palčivému tématu. Možnosti VHF spektra byly v podstatě vyčerpány a všechny 

dostupné licence přiděleny. FCC ovšem zdaleka nebyla spokojena s nabídkou, kterou 

dosavadní vysílatelé divákům poskytovali. Spokojeni nebyli ani další zájemci o vysílání, 

pro něž nebyly licence. A spokojeni především nebyli diváci v oblastech přímo 

sousedících s velkými americkými městy, protože pro jejich region nebyly volné licence a 

oni museli spoléhat na příjem televize ze vzdálených vysílačů ve velkoměstech, což 

mnohdy dost dobře nešlo, protože na to, aby přijímali stabilní signál, byla velkoměsta 

vzdálená příliš, ale na to, aby zde mohla FCC udělit licenci pro jiného vysílatele, zase 

nebyla velkoměsta vzdálená dostatečně a v místě střetu signálu by docházelo k rušení. 

Nebo museli obyvatelé takových regionů televizi úplně oželet či se smířit s tím, že pro 

jejich region uvolnila FCC pouze jeden kanál, takže si nemohou vybrat, na co by se 

v televizi chtěli dívat. Tak jako tak i v případě, že by sledovali televizi díky dálkovému 

příjmu z velkoměsta, byli ochuzeni o lokální zpravodajství, což FCC považovala za 

nepřijatelné.  

Předsedkyně FCC Frieda Hennocková navíc razantně prosazovala, aby část 

spektra byla vyhrazena pro neziskové stanice vysílající vzdělávací programy. Jenže pro ty 

už ve VHF spektru prostě nebylo místo. FCC se tak snažila otevřít pro televizní vysílání 

také UHF pásmo, což by ke stávajícím kanálům 2 až 13 otevřelo pro televizní vysílání 

kanály 14 až 83
17

 (Liggett 1997, Barnouw 1990). 

Jako první začala v UHF komerčně vysílat stanice KPTV v Portlandu ve státě 

Oregon a to v září 1952. Jenže rychlý rozvoj dalších stanic brzdila nepřipravenost ze 

strany obecenstva. Televizory totiž většinou nebyly vybaveny k příjmu vysílání v UHF, a 

jak se rozvíjelo vysílání ve VHF, tak počet nových televizorů už z výroby připravených 

na příjem UHF se dokonce snižoval až na 5,5 % v roce 1961 (Longley 1969). Ve stejnou 

dobu už výrobci nabízeli konvertory, které umožňovaly převod signálu z UHF do VHF
18

, 

což je ještě motivovalo k tomu, aby televizory neuměly přijímat UHF signál – pro většinu 

                                                           
17

 Dosah vysílačů v UHF pásmu byl ale nižší oproti vysílání ve VHF. Dokonce i mezi kanály ve VHF 

panovaly velké rozdíly. Obecně kanály 2 až 6 nabízely lepší podmínky než kanály 7 až 13.  
18

 V podstatě se stejným principem přišli výrobci v průběhu digitalizace, kdy set top boxy konvertovaly 

digitální signál a přes AV vstup jej dodávaly televizoru. V některých případech se objevily i set top boxy 

s modulátorem, které digitální signál převáděly do analogového a do televize jej dodávaly prostřednictvím 

anténního kabelu. Tyto set top boxy fungovaly na stejném principu jako UHF konvertory v 50., 60. a 70. 

letech. 
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zákazníků mohly televizory mírně zlevnit, pokud přijímaly jen VHF pásmo, což znamená, 

že se televize mohla rychleji šířit do amerických domácností, a od zákazníků, kteří 

potřebovali přijímat televizi v UHF pásmu, dostali výrobci zaplaceno ještě jednou za 

konvertory. 

Za těchto podmínek se stanicím v UHF nedařilo. Většina stanic, které v 50. letech 

začaly vysílat, do konce dekády zkrachovala. Na trzích, kde soupeřily se stanicemi ve 

VHF pásmu, neměly nové kanály šanci. Tu měly alespoň tam, kde diváci neměli jinou 

možnost, než si pořídit konvertor. Ale i tam velké sítě mnohdy upřednostnily sdílení 

vysílacího času na jediné VHF stanici, než aby svůj program umístily do UHF. Stanicím 

v UHF se tak nedařilo nalákat inzerenty. FCC se na začátku 60. let snažila tento palčivý 

problém řešit, také proto, aby ochránila nově vznikající televize nabízející neziskové 

vzdělávací programy. 

Zatraktivnit UHF pásmo se FCC snažila kupříkladu tím, že velkým sítím nabídla, 

že místo 5 stanic mohou přímo vlastnit 7, budou-li ty dvě další v UHF. CBS i NBC to 

vyzkoušely, ale postupně své stanice v UHF odprodaly. Na začátku 60. let předložila 

Kongresu dva návrhy, jak UHF pásmo postavit na úroveň VHF. První počítal s tím, že se 

vysílací regiony v USA rozdělí a část bude fungovat pouze v UHF a část pouze ve VHF. 

Komise v tomto nebyla jednotná, protože ty, kteří nyní přijímali signál ve VHF, by 

v některých regionech čekala výměna televizorů. Proti tomuto návrhu se postavil i 

Kongres a schválil umírněnější návrh, na kterém se ale FCC shodla bez výhrad – 

výrobcům televizorů nařídil, aby všechny prodávané televizory obsahovaly tunery pro 

příjem obou pásem. Jako All-Channel Reciever Act byl tento zákon schválen v roce 1962 

(Longley 1969). 

Podobně jako v případě barevného vysílání byl rozvoj vysílání v UHF postupný. 

Ale zákon z roku 1962 umožnil postupné etablování se veřejnoprávní televize
19

, 

                                                           
19

 První pobočky National Educational Television začaly vysílat v roce 1952. V roce 1970 se celá síť 

přejmenovala na PBS – Public Broadcasting Service a pod tímto názvem funguje dodnes. Na rozdíl od 

velkých televizních sítí ale nevyrábí pro své pobočky centrálně jeden program, nýbrž mezi jednotlivými 

stanicemi distribuuje jimi vyráběný obsah. 
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televizních sítí vysílajících v jiném než anglickém jazyce
20

 a dalších anglicky vysílajících 

celoplošných sítí
21

. 

3.6 Druhý televizní věk 

Les Brown označil období od 70. let za druhý televizní věk. Klasický oligopol tří 

sítí v něm rozbila kabelová televize, větší počet syndikovaných pořadů
22

, čtvrtá a další 

celoplošné sítě, videorekordéry a satelity (Edgerton 2009). Tyto změny vedly k poklesu 

podílu trojice ABC, CBS a NBC na celkové sledovanosti, k výraznému rozšíření nabídky 

i k vlastnickým změnám, které postihly i velké televize. Především ale výrazně pozměnily 

způsob, jakým americké domácnosti televizní vysílání vnímaly. 

Ačkoliv zaznamenala kabelová televize svůj rozkvět až v druhé polovině 70. let, 

její kořeny sahají hned do poválečných let. V prvních dvou desetiletích televizního 

vysílání byl ovšem příjem televizního signálu přes koaxiální kabel omezen na izolované 

venkovské a horské komunity ležící příliš daleko od vysílačů, aby mohly přijímat 

televizní signál na normální anténu, případně tam, kde tento příjem znemožňoval hornatý 

terén. V těchto oblastech se už v druhé polovině 40. let začali objevovat podnikavci, kteří 

investovali do výstavby vysoké antény a z ní rozváděli signál kabelem do domácností. 

Pro tuto službu, za níž provozovatelé inkasovali nízký poplatek, se vžilo označení 

Community Antenna Television (CATV). Pro obyvatele těchto oblastí to byla jediná 

možnost, jak přijímat televizní vysílání. 

První takové systémy se ve Spojených státech objevily v roce 1948. V padesátých 

letech začali operátoři experimentovat také s přidáváním unikátního obsahu, tedy s extra 

kanály přehrávající filmové týdeníky, hollywoodské filmy či nahrané televizní pořady 

(Mullen 2003: 4). CATV ale převážně zůstala službou převádějící televizní signál 

z nejbližších vysílačů do kabelových rozvodů. Až zájem velkých společností jako 

                                                           
20

 Španělsky vysílající Spanish International Network začala vysílat v roce 1962 (první pobočka vysílala 

španělsky už od roku 1955). V roce 1987 byla přejmenována na Univision. Ve stejném roce se zrodila další 

španělsky vysílající síť Telemundo. 
21

 Fox (1986), UPN a The WB (1995, v roce 2006 spojeny v The CW), PAX TV (1998 – později i, dnes 

Ion) a MyNetworkTV (2006). 
22 

Syndikované pořady jsou zpravidla televizní seriály, které nějaký čas po odvysílání v premiéře v hlavním 

vysílacím čase na televizních sítích odkoupily jednak jednotlivé pobočky, aby jimi vyplnily čas, kdy síť 

nevysílá, nebo nezávislé stanice vysílající ať už prostřednictvím zemského vysílání nebo prostřednictvím 

kabelového a satelitního vysílání. Krom toho některé pořady byly rovnou syndikované, tedy neodbyly si 

premiéru na sítích, ale nezávislí producenti je rovnou nabídli k odkupu přímo televizním stanicím. 

Příkladem takové first-run syndication byly seriály Star Trek: The Next Generation a Star Trek: Deep 

Space Nine z produkce společnosti Paramount.  
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Westinghouse v 60. letech a růst uživatelů služby až na 850 tisíc vedl FCC k přísnější 

regulaci. FCC nařídila provozovatelům kabelových sítí, že v jejich rozvodech musí být 

všechny jinak terestricky dostupné programy
23,24

 a zakázala, aby případné programy 

přijímané ze vzdálenějších vysílačů duplikovaly lokální obsah
25

. V roce 1969 omezila 

FCC možnost kabelových operátorů začít podnikat ve velkých městech. Kabelovou 

televizi chtěla udržet na úrovni komunitní služby v odlehlých oblastech. Operátorům také 

výrazně omezila možnost vysílat filmy, sportovní přenosy a novější syndikované seriály. 

I přes regulaci rostl počet zákazníků kabelových operátorů rychlým tempem. V roce 1960 

fungovalo v USA 640 operátorů majících dohromady 650 000 zákazníků. Za deset let 

počet operátorů zvýšil na 2 490 a počet domácností přijímajících televizní signál přes 

kabelový rozvod stoupl na 4 a půl milionu. (Strover 1997). 

Období přísné regulace kabelové televize ale dlouho netrvalo. FCC začala 

pravidla zmírňovat už v roce 1972. Ve stejném roce nabídla v New Yorku působící 

společnost Sterling Manhattan Cable svým zákazníkům první prémiový kanál. 

Prostřednictvím mikrovlnných přenosů se jej snažila šířit i do dalších kabelových systémů 

na východním pobřeží. Kanál se jmenoval Home Box Office, neboli HBO. Tento způsob 

distribuce signálu byl ale vzhledem k výši poplatků telefonním společnostem vlastnícím 

přenosovou soustavu neúnosně vysoký a dovolit si jej mohla jen trojice velkých 

televizních sítí. HBO tak trvale prodělávalo. Jenže posun v technologiích umožnil 

vlastníkům vybudovat z něj doslova továrnu na peníze a odstartoval revoluci v příjmu 

televize. Významný technologický milník spočíval ve vypuštění prvního komunikačního 

satelitu Satcom-1 vyrobeného RCA a vypuštěného v roce 1975. HBO si na něm pronajalo 

transpondér. Ačkoliv příjem satelitního signálu zpočátku vyžadoval paraboly 

s několikametrovým průměrem, které muselo regionálním provozovatelům kabelových 

sítí HBO dotovat, nová služba se záhy stala populární. HBO se díky satelitům 

umožňujícím levnou distribuci signálu ze studia k provozovatelům kabelových rozvodů 

ještě v 70. letech stalo ziskovým. Pro nové stanice se záhy stalo vzorem (Edgerton 2009, 

California Cable & Telecommunications Association 2015). 

                                                           
23 

Princip „Must-carry“, který se rozšířil do celého světa a funguje i v České republice.  
24

 Povinnost se vztahovala na stanice vysílající ve VHF i v UHF. Jak se brzy ukázalo, tento krok měl 

zásadní vliv na budoucí rozvoj stanic v UHF, protože jim, společně s rozhodnutím z roku 1962, pomohl 

zajistit rovnoprávnost se stanicemi v atraktivnějším VHF spektru. 
25 

V síti tak nemohly být kupříkladu dvě stanice vysílající program CBS. Proč by o něco takového mohl mít 

operátor zájem? Protože pokud fungoval v blízkosti menšího města s vlastními televizními stanicemi, 

mohlo se stát, že ve vzdálenějším městě fungovala pobočka CBS nabízející v době, kdy CBS nevysílala a 

jednotlivé stanice byly zodpovědné za vlastní program, mnohem atraktivnější program než místní stanice. 
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S dalším úspěšným modelem přišel v roce 1976 podnikatel z Atlanty Ted Turner. 

Svoji místní nezávislou stanici WTBS
26

 změnil v první „superstanici“
27

 v USA. Její 

program totiž nechal vysílat přes stejný satelit, který šířil HBO. Operátoři kabelových 

systémů jej rádi přijali, protože za minimální poplatek jim umožňoval rozšířit nabídku u 

další kanál, který by jinak diváci mimo Atlantu přijímat nemohli. Turnerovi to zase 

umožnilo vybírat vyšší sumu za prodej reklamy, což mohl využít v reinvestování do 

programu. Další superstanice záhy následovaly (Edgerton 2009). 

Kabelová televize zažívala raketový nástup. Na konci 70. let už kabelový rozvod 

napojil 16 milionů domácností. O 10 let později to již bylo 53 milionů. V nabídce se 

objevovaly nové stanice – Showtime, The Movie Channel, ESPN, CNN, USA, A&E, 

Bravo nebo MTV. Oproti terestricky šířeným sítím, které se povětšinou snažily cílit na co 

nejširší publikum
28

, se mohly kabelové stanice profilovat tematicky. A tak kromě 

filmových kanálů (HBO, Showtime, The Movie Channel) mohly vzniknout stanice 

vysílající 24 hodin denně počasí (The Weather Channel), sport (ESPN), zprávy (CNN) 

nebo videoklipy (MTV). Ale i mezi kabelovými stanicemi se objevily ty pojaté jako 

plnoformátové televize (kupříkladu USA Network). 

3.7 Další celoplošné sítě 

Vlivem výše uvedených faktorů
29

 a také skutečnosti, že velké mediální domy 

nabývaly na hodnotě a mohly si dovolit investovat nemalé prostředky, prošlo americké 

pozemní televizní vysílání na přelomu 80. a 90. let výraznou změnou. Definitivně byl i 

v pozemním vysílání nabourán monopol trojice ABC, CBS a NBC. Zrodily se nové 

televizní sítě budované v pozemním vysílání, které se dokázaly velké trojice vyrovnat (v 

případě Foxu), případně alespoň vytvořit opravdu celoplošnou síť. 

Snaha vybudovat čtvrtou celoplošnou síť se objevovala průběžně od poloviny 

padesátých let. V omezené míře se to povedlo například miliardáři Howardu Hughesovi, 
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 Stanici koupil v roce 1970 jako WJRJ-TV. Pod tímto názvem spustila vysílání o tři roky dříve. Turner ji 

přejmenoval na WTCG (W Turner Communication Group). Po devíti letech změnila název na WTBS, pod 

nímž vysílala až do roku 2007. Nyní se jmenuje WPCH-TV. 
27

 Pro tento koncept objevený v roce 1976 Tedem Turnerem se v USA vžilo označení „Superstation“.  
28

 Byť se na přelomu 60. a 70. let se pokusily otočit směrem k městskému vzdělanějšímu publiku, čímž 

naštvaly střední třídu žijící v maloměstech a na venkově, když zrušily několik populárních seriálů. Právě 

toto byl jeden z důvodů úspěchu Teda Turnera. Jeho stanice WTBS totiž získala vysílací práva právě na 

starší seriály cílící na venkovské diváky, které se sice těšily popularitě, ale protože nebyly atraktivní pro 

inzerenty, tak je stanice především v sezónách 1969/70 a 1971/72 zrušily. 
29 

Především díky rozvoji kabelové televize a s ní spojených nových programů, které narušily monopol 

„velké trojky“ a také rozšířením televizního vysílání do UHF pásma.
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který se v 60. letech ucházel o odkoupení ABC, ale neuspěl. Ačkoliv jeho společnost 

nikdy nedokázala to, na co Hughes původně aspiroval, tedy konkurovat velké trojice, 

nabídla nezávislým televizním stanicím hodiny původního programu, většinou 

sportovních přenosů, které produkovala. Čtvrtá síť se v průběhu 2. poloviny 20. století 

skutečně v Americe etablovala, ale jednalo se o síť stanic nabízejících televizi 

veřejnoprávní služby. 

Z rozhodnutí FCC byly pro televize vysílající nekomerční program vyhrazeny 

frekvence už od začátku 50. let. Televizní stanice nabízející vzdělávací pořady skutečně 

začaly vznikat jako nezávislé stanice, které vzájemně sdílely program pod hlavičkou 

National Educational Television (NET). Tu vlastnila a financovala Fordova nadace. 

Změna přišla až koncem 60. let s administrativou prezidenta Johnsona a jeho programem 

Great Society. Jeden z posledních kroků, kterými se Johnson snažil zlepšit situaci 

nejslabších sociálních vrstev, měla být právě veřejnoprávní televize. Za její větší podporu 

lobbovaly i velké nadace (Horowitz 2010). 

V roce 1967 podepsal prezident Johnson zákon Public Broadcasting Act
30

. 

Vznikla soukromá společnost Corporation for Public Broadcasting, která jednotlivým 

stanicím rozdělovala, a stále rozděluje, peníze od daňových poplatníků. NET se v roce 

1970 transformovala v Public Broadcasting Service (PBS). Ta vyplnila mezeru v nabídce 

komerčních televizních sítí. Nabízí třeba dětské či vzdělávací pořady. Podmínkou pro 

jednotlivé stanice je, aby byly neziskovými subjekty. V mnoha případech je vlastní přímo 

konkrétní americké státy, jindy fungují prostřednictvím nadací či univerzit. Stanice 

spojené s PBS jsou přítomny ve všech amerických trzích, mnohdy si dokonce v rámci 

jednoho trhu konkurují dvě a více veřejnoprávních stanic vysílajících v rámci PBS 

(Aufderheide 1997). 

Ambice stát se další celoplošnou sítí měla také společnost Metromedia. Ta vznikla 

na konci padesátých let, když se společnost DuMont rozhodla ukončit vlastní televizní 

vysílání. Zůstaly jí ale licence a fungující stanice na dvou lukrativních trzích, v New 

Yorku a ve Washingtonu. Ty přešly pod novou společnost Metropolitan Broadcasting 

Corporation, v 60. letech přejmenovanou na Metromedia. Společnosti se podařilo 

odkoupit další nezávislé stanice. Byť některé zase prodala, v polovině 80. let vlastnila 7 

stanic v největších amerických městech – v Los Angeles, Washingtonu, Chicagu, 
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 Zákon o veřejnoprávním vysílání. 
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Bostonu, New Yorku, Dallasu a Houstonu. Část z nich navíc vysílala v atraktivním VHF 

pásmu. Ke startu sítě ovšem Metromedii chyběly dvě důležité věci – program
31

 a peníze.  

Do hry ale vstoupil někdo, kdo měl obojí: australský podnikatel Rupert Murdoch. 

V roce 1984 získal polovinu podílu ve studiích 20th Century Fox, což mu otevřelo cestu 

také k velkému množství seriálů, které 20th Century Fox vyráběla pro velké televizní 

stanice a na jejichž opakování teď vlastnila práva. Ačkoliv si majitel Metromedie John 

Kluge řekl za šest
32

 televizních stanic o neuvěřitelnou částku 2 miliard dolarů, Murdoch 

souhlasil
33

 (Kimmel 2004). 

Šestice stanic, které Murdoch odkoupil, se stala páteří nové sítě Fox. Ta 

debutovala v průběhu televizní sezóny 1986/87. Do roku 1989 vysílala pouze v sobotu a 

v neděli a na rozdíl od velké trojky nevysílala v třetím primetimovém slotu mezi 22. a 23. 

hodinou, nevysílala zpravodajské pořady, odpolední program ani ranní program. Fox ale 

postupně nabýval na síle. Své konkurenty totiž zasáhl ve chvíli, kdy zrovna hlavní 

televizní sítě prožívaly krizové období a musely restrukturalizovat, sahat po úsporných 

opatřeních a propouštět (Steinberg 2011). Management Foxu se nebál riskovat a v případě 

programu volit inovativní přístup. Cílil na mladší publikum, především mužskou část. Tu 

na počátku 90. let oslovily seriály jako Ženatý se závazky, Beverly Hills 90210, Akta X 

nebo Simpsonovi. Potvrzení toho, že se již Fox vyrovnal zaběhnutým sítím, přišlo 

v prosinci 1993. Foxu se podařilo přeplatit CBS a získat práva na přenosy Národní 

konference ligy amerického fotbalu NFL. Následky to mělo nedozírné. 

Fox ve městech, odkud pocházely týmy hrající národní konferenci NFL většinou 

měl pokrytí pouze skrze stanice v UHF nebo vůbec žádné. Ale díky atraktivním 

sportovním přenosům se mu okamžitě podařilo přilákat stanice, které léta přenášely 

program stanic velké trojky. Majitel dvanácti takových stanic, společnost New World 

Communications prodala 20 % svých akcí Foxu
34

 a jejích 12 stanic ve VHF, z nichž 8 

předtím přenášelo program CBS, začalo šířit program Foxu (Foisie 1994). 

                                                           
31

 Stanice sice vyráběly vlastní pořady, ale ne v takové míře a především atraktivitě, aby mohly naplnit 

ambice zaujmout diváky napříč celými Spojenými státy. 
32

 Na prodeji bostonské stanice WCVB-TV už byl dohodnut se společností Hearst Television  
33

 Předtím ale musel Murdoch vyřešit jednu komplikaci. Spoluvlastník 20th Century Fox Marvin Davis 

(kterého stejně v příštím roce Murdoch vyplatil a převzal nad studiem plnou kontrolu) se obchodu nechtěl 

zúčastnit. Podle americké legislativy ale televizní stanice mohli vlastnit jen občané USA. Murdoch, který 

Metromedii kupoval přes svou australskou společnost News Corp. tak musel nejdříve získat americké 

občanství, což se mu v průběhu roku 1985 povedlo. 
34

 V roce 1996 ji Fox odkoupil celou. 
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Fox se díky tomuto kroku nadobro vyrovnal svým třem zaběhnutým konkurentům. 

Zároveň je postavil před potřebu získat nové stanice na trzích, kde díky dohodě Foxu a 

New World Communications ztratili pokrytí. Sítě především hledaly cestu, jak upevnit 

vztah s jednotlivými stanicemi. Nejdále v tomto směru zašla CBS, která nejprve uzavřela 

exkluzivní smlouvu s vysílací divizí společnosti Westinghouse, která vlastnila několik 

stanic v různých městech, které vysílaly různý program. Po dohodě s CBS přešly všechny 

k CBS. Nakonec Westinghouse dokonce odkoupil celou CBS. 

Úspěch Foxu ale především inspiroval další zájemce. Dvě velká filmová studia 

začala paralelně připravovat start vlastní sítě. Studio Warner Bros., vlastněné mediálním 

konglomerátem Time Warner, se spojilo se společností Tribune Broadcasting vlastnící 

nezávislé stanice na důležitých trzích, a s Jamiem Kellnerem, jedním z ředitelů, kteří stáli 

za úspěchem Foxu, a připravilo na leden 1995 spuštění vlastní celoplošné televizní sítě – 

The WB, která by mohla využívat bohatou knihovnu studia Warner Bros. Na 

obrazovkách se logo nové sítě objevilo 11. ledna 1995. O pět dní tak Warner Bros. 

předběhl konkurenční filmové studio Paramount. To zvolilo podobný přístup jako Fox a 

postupně na počátku 90. let získalo kontrolu nad nezávislými stanicemi ve velkých 

amerických městech. Pak díky investici od společnosti Chris-Craft, která skrze dceřinou 

společnost United Television vlastnila další televizní stanice, mohl Paramount 16. ledna 

1995 spustit také vlastní televizní síť – UPN (United Paramount Network) (Cerone 1995). 

O vlastní celoplošnou síť orientovanou na rodiny s dětmi se na konci 90. let 

pokusil také Lowell Paxson, který v roce 1998 spustil síť Pax TV. Nové sítě ovšem záhy 

narazily na několik limitů. Předně se jim nedařilo proniknout do všech amerických měst, 

protože v některých nebylo dost kmitočtů pro všechny sítě, což vedlo UPN a The WB 

k nutnosti se v některých městech dělit o vysílací prostor na jedné stanici
35

. Poslední 

zlom, který doformoval americký televizní trh, přišel na přelomu století a vyvrcholil 

rokem 2006. 

                                                           
35

 Z počátku to nebyl až takový problém, protože v prvních letech vysílaly původní program obě sítě jen 

dva večery v týdnu, The WB v neděli a ve středu, UPN v pondělí a v úterý. The WB vysílala také v sobotu 

dopoledne dětské pořady, ale v tomto čase nevysílala UPN. Postupně se ale program obou sítí rozšiřoval na 

další dny, což vedlo k tomu, že program sítě, která byla z pohledu televizní stanice tou vedlejší, se do 

vysílání dostával se zpožděním pozdě večer nebo další den odpoledne. 
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CBS, respektive jejího vlastníka Westinghouse, odkoupila společnost Viacom
36

, 

v té době již vlastnící filmové studio Paramount a s ním i síť UPN. Krátce předtím 

upravila FCC legislativu, takže v jednom městě mohla jedna společnost vlastnit dvě 

televizní stanice. CBS se navíc dohodla se společností Time Warner na spojení kanálů 

UPN a The WB. Obě sítě tak ukončily vysílání a nahradila je jedna nová síť 

spoluvlastněná z poloviny CBS a z poloviny Time Warner – The CW. Jenže ve velkých 

městech, kde měly vlastní stanice The WB i UPN, přišla část stanic o program. Ve třech 

největších městech, New Yorku, Los Angeles a Chicagu šlo přitom o stanice, které 

vlastnil Fox. Ten se rozhodl ztrátu narychlo kompenzovat a spustil také v září 2006 

druhou síť MyNetworkTV. Jak se ale záhy ukázalo, americký trh není dostatečně velký 

na to, aby uživil další celoplošné sítě. MyNetworkTV tak přestala nabízet prémiový obsah 

a soustředila se pouze na nabídku syndikovaných pořadů z bohaté knihovny studia 20th 

Century Fox a stanice Fox. Podobný krok už předtím zvolila síť Pax TV, postupně 

přejmenovaná na i: Independent Television a od roku 2007 nesoucí současný název Ion 

TV. 

Na začátku digitalizace tak v Americe existovalo pět celoplošných sítí nabízejících 

originální program v angličtině (CBS, NBC, ABC, Fox a The CW), dvě sítě vysílající 

výhradně syndikované pořady (MyNetworkTV, Ion TV) a televize veřejné služby (PBS). 

Vedle toho existovalo několik dalších sítí, které nedosáhly celoplošného pokrytí, ale 

získaly kmitočty ve velkých městech. Nejvýznamnější z nich byly dvě sítě vysílající 

program ve španělštině pro hispánskou populaci – Univision a Telemundo, a pak sítě 

šířící náboženské pořady. 

  

                                                           
36

 Ta paradoxně vznikla v roce 1971 jako dceřiná společnost CBS obstarávající syndikaci pořadů CBS. 

V roce 2005 Viacom obě společnosti zase rozdělil na nový Viacom a CBS Corporation. 
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4 Cesta k digitálnímu televiznímu vysílání 

4.1 Televize ve vysokém rozlišení coby motivace k digitalizaci 

Technologický pokrok v televizním vysílání v 60. letech se naplno projevil při 

vysílání olympijských her. Jen pár týdnů před startem letních olympijských her 

z japonského Tokia byl v roce 1964 vypuštěn satelit Syncom 3, který umožňoval první 

transpacifický přenos televizního signálu. Diváci ve Spojených státech tak mohli část her 

z Tokia sledovat živě
37

, včetně zahajovacího ceremoniálu, který byl navíc poprvé 

přenášen v barvě. Přes území USA se televizní signál dostal také do Evropy, kam jej 

přenášel další satelit nad Atlantikem. 

Přenos her z Tokia ukázal v pozitivním světle Japonsko a především úroveň jeho 

televizního vysílání a elektrotechnického průmyslu. Japonským inženýrům také vnuknul 

myšlenku, že stávající standardy
38

 přestávají stačit a budoucnost televize tkví ve velkých 

obrazovkách a vysokém rozlišení obrazu. Laboratoře japonské veřejnoprávní televize 

NHK začaly na vývoji takového pracovat systému již v roce 1964 (NHK 2016). 

Televize s vysokým rozlišením obrazu (HDTV) byla zatím především snem 

v hlavách japonských inženýrů. Trvalo pět let, než mohli takový systém poprvé veřejně 

prezentovat. Až v polovině 80. let byl pak systém vyvinut a prezentován pod názvem 

MUSE
39

, respektive pod obchodní značkou Hi-Vision. S ohledem na kompatibilitu 

s filmy, zvolili autoři poměr stran 16:9, systém měl mít 1125 řádků. Japonci jej 

představili u příležitosti olympijských her v Soulu. Paralelně s finišujícím vývojem se jej 

japonští inženýři snažili prosadit u Mezinárodní telekomunikační unie coby standard pro 

HDTV (Tomek – Dvořák 2013: 11). 

Japonská snaha ale narazila na odpor evropského a amerického elektronického 

průmyslu. Evropa se snažila vyvíjet vlastní systém pro HDTV a zablokovala japonské 

                                                           
37

 Olympijské hry v televizi byly pro americké diváky stále novinkou. Sledovat soupeření na olympiádě 

mohli poprvé v roce 1960, kdy CBS nejdříve vysílala část programu zimních olympijských her 

z kalifornského Squaw Valley a následně v létě také z letních her v Římě. Vzhledem k neexistenci satelitů 

byl sestříhaný záznam odpoledne převážen letadlem do New Yorku a z přenosového vozu umístěného na 

letišti Idewild (dnes letiště Johna F. Kennedyho) distribuován do sítě CBS a také kanadské CBC a mexické 

Televisia a vysílán ještě týž den. Stejnou metodu zvolila o čtyři roky později stanice ABC u zimních her 

z Innsbrucku (CBC 2016).  
38

 Japonsko používalo americkou normu NTSC, kterou nuceně přijalo během americké okupace po 2. 

světové válce. Na rozdíl například od Kanady nikdy nepřešlo na modernější normu televizního vysílání 

PAL, která byla méně náchylná na barevná zkreslení. 
39

 Multiple sub-Nyquist sampling encoding 
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snahy kodifikovat Hi-Vision coby globální standard pro HDTV. Evropský systém HD-

MAC počítal s 1250 řádky (Tomek – Dvořák 2013). Amerika byla zpočátku nakloněna 

japonské snaze kodifikovat vlastní normu coby standard pro HDTV. Jenže Výbor pro 

lepší televizní normu (ATSC), který se začal scházet v roce 1982, byl složen primárně ze 

zástupců vysílatelů (Farrell – Shapiro 1992). Američtí výrobci v něm neměli dostatečné 

zastoupení. Proto sami společně s dalšími celkem 58 společnostmi 13. února 1987 oslovili 

regulátora FCC, aby zahájil slyšení o televizi ve vysokém rozlišení (Hart 2004: 101). 

Poradní výbor pro lepší televizní služby (ACATS – Advisory Committee on 

Advanced Television Services) se začal scházet v listopadu téhož roku. Vypořádat se 

musel hned s několika problémy. Předně, japonský systém byl nekompatibilní se stávající 

normou NTSC. Znamenalo to jednak nutnost výměny všech přijímačů ve všech 

amerických domácnostech (nebo dokoupení konvertorů, které by ale degradovaly obraz a 

de facto by tak celý proces přechodu na televizi ve vysokém rozlišení ztratil smysl), a pak 

také úpravu na straně rozdělení spektra, protože HDTV podle japonského standardu 

potřebovala kanály o větší šířce pásma, než NTSC
40

. 

FCC tak už 1. září 1988 učinila první důležité rozhodnutí, když určila, že 

„stávající vysílání v NTSC musí zůstat zachováno minimálně po dobu přechodu na nový 

standard“ (Hart 2004: 104). FCC zvolila ten postup, že stanicím, které přecházejí na nový 

standard, umožnila po přechodnou dobu paralelní vysílání programu v NTSC a v nové 

normě
41

. Další rozhodnutí ovlivnilo globálně budoucnost televizního vysílání. FCC 

rozhodla, že na rozdíl od japonského Hi-Vision a evropského HD-MAC, které fungovaly 

na bázi analogového vysílání, bude požadovat, aby standard pro televizi ve vysokém 

rozlišení obrazu ve Spojených státech byl na bázi digitálního vysílání. Evropské a 

japonské výrobce a příslušné regulační úřady to vedlo k zásadnímu přehodnocení vlastní 

strategie pro HDTV. 

Rozhodnutí požadovat po průmyslu, aby standard pro HDTV fungoval na bázi 

digitálního vysílání, významně ovlivnila politika. Proti sobě stály dvě sdružení výrobců 

elektroniky. Asociace elektronického průmyslu (EIA – Electronic Industries Association) 

sdružovala velké výrobce, včetně těch asijských a evropských, které měly v USA své 

                                                           
40

 8.1 megahertzů oproti 6 megahertzům u vysílání v NTSC.    
41

 Tzv. simulcastingový přístup. Vedle něj FCC zvažovala také tzv. augmentální variantu, kdy by vysílatelé 

na normálním kanále šířili obsah kompatibilní s NTSC a na dalším, užším, pak dodatečný obsah, který by 

obraz rozšiřoval na HD kvalitu. V březnu 1990 se FCC definitivně rozhodla pro souběžné vysílání obsahu 

kompatibilního s NTSC a obsahu v HD. 
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pobočky. Kdežto společnosti zastoupené v Americké asociaci elektroniky (AEA – 

American Electronics Association) mohly mít výhradně americké vlastníky. AEA 

v HDTV viděla příležitost, jak znovu vrátit americkému elektronickému průmyslu 

výhodu před především japonskou konkurencí. A zastání našla AEA u demokratů, kteří 

v HDTV viděli nástroj ke kritice administrativy prezidenta Bushe staršího a také nástroj 

k vytváření nových pracovních míst. Panovaly obavy, že pokud americké podniky 

nezachytí vlnu digitalizace, začne kolabovat celý elektrotechnický průmysl v USA 

(Castaneda 2007). Vůdčí roli amerického průmyslu v digitalizaci televizního vysílání 

považovalo za zásadní také ministerstvo obrany, které argumentovalo tím, že vývoj 

vlastního systému televizního vysílání ve vysokém rozlišení je v zájmu národní 

bezpečnosti (Springer 1993)  

V letech 1989 a 1990 se HDTV stala předmětem jednání Kongresu. AEA vycítila 

příležitost a požadovala nízkoúročné půjčky, granty a vůbec preferovaný přístup ze strany 

úřadů, což demokraté v čele s budoucím viceprezidentem Alem Gorem podporovali. 

AEA v květnu 1989 předpokládala, že bude potřebovat 350 milionů v přímé podpoře a 

další miliardu dolarů skrze bezúročné půjčky. Přes převahu v obou komorách Kongresu 

se však demokratům nepodařilo žádný z devíti návrhů, které by nějakým způsobem 

podpořily americký elektrotechnický průmysl, protlačit (Galperin 2007). 

Ještě v roce 1990 zvažovala FCC také variantu, že by místo televize ve vysokém 

rozlišení šla jen cestou mírného zlepšení stávajícího rozlišení obrazu, cestou EDTV – 

Enhanced Definition Television, která by majitelům nových televizorů nabízela lepší 

rozlišení obrazu, zároveň by ovšem byla zpětně kompatibilní také se stávajícími přijímači 

a jejich majitelé by tak mohli nadále používat své stávající televizory, byť samozřejmě 

s obrazem ve stejné NTSC kvalitě. Stejným způsobem bylo zaváděno ve Spojených 

státech vysílání v barvě. Společnosti, které ale systém EDTV zkoušely vyvinout, od toho 

záhy samy upustily (Huff 2001). 

Významný krok k HD televizi přišel v roce 1989, když velké televizní sítě ABC, 

CBS a NBC, veřejnoprávní PBS, Asociace nezávislých televizních stanic (INTV), 

Národní asociace vysílatelů (NAB) a EIA vytvořily nezávislé a neziskové Testovací 

středisko pro lepší televizi (ATTC – Advanced Television Testing Center), které testovalo 

jednotlivá technická řešení přenosu HD signálu. Pro asociaci kabelových televizí 

prováděla Cable Television Laboratories obdobné testy zaměřené na šíření HD signálu 
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prostřednictvím kabelových sítí v roce 1991. FCC deklarovala, že svůj návrh podloží 

závěry těchto testů. 

Když v červnu 1990 přišel termín, do kterého mohly jednotlivé společnosti 

navrhovat různá technická řešení, dostalo ATTC sedm návrhů. Tři konsorcia ale 

odstoupila ještě před začátkem testů, když společnost General Instruments v partnerství 

s univerzitou MIT deklarovaly, že mají dokonce dva návrhy na zcela digitální systém a 

FCC se vyjádřila ve prospěch ryze digitálního řešení. Jedním ze stažených návrhů byl i 

plán NHK na „úzký“ systém MUSE (Hi-Vision), který se měl vejít do 6 MHz kanálů. 

ATTC tak zvažovalo čtyři návrhy od tří týmů. Dva od Americké televizní aliance 

(General Instruments a MIT) a po jednom od konsorcia složeného ze společnosti Zenith, 

telekomunikačního gigantu AT&T a laboratoří v Atlantě, a návrhu od Konsorcia pro 

výzkum pokročilé televize, které vytvořily pobočky společností Thompson, Philips, 

stanice NBC a laboratoří Compression Labs a David Sarnoff Research Center. 

V červenci 1992 FCC stanovila čtyři cíle spojené s přechodem na digitální 

vysílání, v srpnu je pak ještě více rozpracovala. Potvrdila, že přechod bude probíhat 

formou simultánního vysílání ve stávající normě NTSC a v novém standardu pro televizi 

ve vysokém rozlišení, stávajícím vysílatelům garantovala také další kanál, aby mohli začít 

vysílat i v novém formátu. Chtěla pro přechod určit výhradně kanály v UHF. Všechny 

stanice vysílané ve vysokém rozlišení měly pokrývat oblast minimálně 55 mil od vysílače 

a měly mít obdobné pokrytí jako stávající analogové stanice. A konečně, v případě kolize 

mezi vysíláním v NTSC a vysílání nové televize ve vysokém rozlišení mělo vždy dostat 

přednost vysílání v HD (Huff 2001: 116, 124). 

Testy ATTC ukázaly, že všechny systémy jsou na srovnatelné úrovni, se 

specifickými benefity i nevýhodami. Proto ACATS, který měl FCC předložit konečný 

návrh, apeloval na FCC, aby buďto dala vývojovým týmům více času a pak přišla 

s druhým kolem testů, nebo aby týmy přiměla k fúzi a k předložení společného návrhu. 

Týmy se na spojení v tzv. Velkou alianci dohodly 24. května 1993, kterou tvořily AT&T 

Corporation, General Instrument Corporation, Massachusetts Institute of Technology, 

Philips Consumer Electronics, David Sarnoff Research Center, Thomson Consumer 

Electronics a Zenith Electronics Corporation (Hart 2004). Vítězný systém měl být podle 

podmínek FCC následně licencován také ostatním výrobcům elektroniky (Huff 2001). 
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4.2 Velká aliance a vývoj systému digitálního televizního vysílání 

Společný postup výrobců, vývojových laboratoří a vysílatelů zajistil, že nikdo 

nebude tím vítězem, jehož systém si vláda zvolí a nikdo poraženým, který se bude muset 

přizpůsobit systému vyvinutému konkurencí, jako v počátcích televizního vysílání a 

v době, kdy televizní vysílání zavádělo barevný standard. Zapojení amerických výrobců 

pak mělo zajistit, že nebudou ztrácet podíl na trhu ve prospěch konkurentů z Evropy a 

Japonska (Galperin 2004). 

 Sladit čtyři různé návrhy do jednoho výchozího systému ovšem zdaleka nebylo 

snadné a zainteresované strany čekaly měsíce dlouhého vyjednávání. Jedna z prvních 

třecích ploch, kterou bylo potřeba odstranit, byla otázka komprese obrazu, tedy jestli má 

využívat prokládané nebo progresivní skenování obrazu, případně, jestli má být schopen 

pracovat s oběma způsoby komprese obrazu. Proti sobě se postavily dva tábory. Na jedné 

straně stáli výrobci televizní techniky a vysílatelé a na straně druhé zástupci rozvíjejícího 

se počítačového průmyslu. 

Pro ten bylo totiž vhodnějším řešením progresivní skenování, které se ale zase 

nehodilo televizím a výrobcům televizorů. Argumentovali tím, že to výrazně prodraží 

nejen cenu televizorů pro koncové zákazníky, ale také přechod samotný. Pro použití 

progresivního skenování neexistovaly ani televizní kamery, podle výrobců navíc 

zákazníkům nenabízela tato technologie žádnou kvalitativní změnu. Zástupci 

počítačového průmyslu je obviňovali z toho, že se snaží zakonzervovat zastaralou 

technologii, aby nemuseli výrazně měnit stávající infrastrukturu. Ještě před formálním 

vznikem Velké aliance tak bylo rozhodnuto, že vznikající formát bude pracovat s oběma 

systémy komprese obrazu, tedy s prokládaným i progresivním skenováním (Hart 2004). 

Původně Velká aliance pracovala s návrhem na systémy se 720 řádky, 60 snímky 

za vteřinu a s progresivním skenováním a s 960 řádky, 30 snímky za vteřinu a 

s prokládaným skenováním. Proti tomu druhému se ovšem postavili producenti videa, 

kteří předpokládali, že systém s méně jak tisícem řádků s prokládaným skenováním pro 

ně bude nevýhodný, pokud budou chtít prodávat videoobsah v Evropě. Proto došlo u 

systému k úpravě na 1080 řádků. Což ale vedlo zastánce progresivního skenování 

k dalšímu tlaku na zavedení jednotného systému s progresivním skenováním, 1080 řádky 

a 60 snímky za vteřinu. Takový systém podporovala i většina Velké aliance, ovšem byl 
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jen těžko realizovatelný s technikou, která byla v dané době k dispozici, ale hlavně se 

nedal vysílat na kanálech, pro které aliance počítala s přenosovou rychlostí 19,3 Mbit/s. 

Mezitím FCC stále čekala na nového ředitele a s novým pohledem na využití 

technologie digitálního televizního vysílání přišli zástupci vysílatelů. Ti začali nahlas 

zpochybňovat, zda opravdu diváci stojí o televizi ve vysokém rozlišení a zda by nebylo 

lepší využít potenciál technologie jiným způsobem, buďto šířením více programů v rámci 

jednoho kanálu (multiplexu), využitím druhého kanálu určeného na přechod na digitální 

vysílání k šíření dalšího programu nebo k šíření dalších služeb, které digitální vysílání 

umožňovalo (Beacham 1995). To se FCC částečně snažila regulovat plánem, že se 

vysílací frekvence pro digitální vysílání budou dražit. Než se ale na způsobu distribuce 

licencí dohodla, přišli členové velké aliance s finální verzí nové televizní normy. Tu už od 

roku 1994 v různých podobách aliance testovala, v listopadu 1995 pak ACATS 

představila novou televizní normu. Ta se obratem dostala k FCC, která o ní zahájila 

veřejné slyšení. 

FCC v květnu 1996 informovala, že hodlá přijmout závěry, které vycházely 

z dokumentu ATSC A/53 vydaného 16. listopadu 1995. Standard pro digitální audio byl 

definován dokumentem A/52. FCC chtěla přijmout 18 různých formátů lišících se počtem 

řádků, pixelů, poměrem stran a snímkováním. Kompromis měl vysílatelům i výrobcům 

techniky umožnit přizpůsobit se lépe potřebám zákazníků. Šest formátů (1080x1920 

s poměrem stran 16:9 a snímkováními 60i, 30p a 24p a 720x1280 s poměrem stran 16:9 a 

snímkováními 60p, 30p a 24p) představovalo vysoké rozlišení obrazu. Ostatní formáty 

měly kvalitou zhruba odpovídat současnému vysílání v NTSC. Stanice je mohly využít 

kupříkladu v případě, kdy v rámci multiplexu chtěly šířit další kanály ve standardním 

rozlišení obrazu. 

Video mělo být komprimováno ve standardu MPEG-2, zvuk pak ve standardu 

AC-3 vyvinutého společností Dolby, později známého jako Dolby Digital, a to 

konfiguraci 5.1 kanálů s maximálním datovým tokem 384 kbit/s. Pro přenos obrazu určila 

FCC jedinou nosnou vlnu s amplitudovou modulací 8-VSB. Datový tok má kapacitu 

19,28 Mbit/s. Požadavky na to, co by měl splňovat přijímač, ovšem nebyly stanoveny 

(FCC 1996a). 

 



31 
 

Příloha 1 (Tabulka): Možná kombinace formátů obrazu v rámci standardů ATSC (ATSC 

2007): 

Počet řádků Pixely Poměr stran Snímkování 

1080 1920 16:9 60i, 30p, 24p 

720 1280 16:9 60p, 30p, 24p 

480 704 16:9 a 4:3 60p, 60i, 30p, 24p 

480 640 4:3 60p, 60i, 30p, 24p 

 

V rámci veřejných slyšení o nové normě vysílatelé avizovali, že se proti jejímu 

přijetí nebudou bránit, odmítali ale, aby byli nuceni překlápět své vysílání do vysokého 

rozlišení, což by vyžadovalo kompletní obměnu studiové techniky. Místo toho preferovali 

možnost využít digitálního vysílání k šíření více kanálů (Hart 2004). Zástupci 

počítačového průmyslu využili slyšení k pokusu zabránit přijetí normy, která by 

obsahovala také prokládané skenování obrazu. Největší počítačové společnosti – 

Microsoft, Apple, Compaq, Hewlett-Packard, Intel a Oracle se spojili v Koalici 

počítačového průmyslu o vyspělých televizních službách (CICATS – Computer Industry 

Coalition on Advanced Television Services. Argumentovali především tím, že přijímač, 

který si poradí s osmnácti různými formáty obrazu, jak navrhovala Velká aliance, bude 

velmi drahý, což zpomalí přechod na digitální vysílání (Galperin 2007). 

Zástupci počítačových firem navrhli, aby standardy byly pro výrobce jen 

doporučením, nikoliv normou. Podle jejich návrhu měl být základním standardem ten 

s rozlišením 480x640, tedy s poměrem stran 4:3 a s třemi různými snímkovými 

frekvencemi – 24, 36 a 72 snímků za vteřinu, u všech přirozeně počítali s progresivním 

skenováním (Hart 2004). Navrhovali tak, aby základem pro digitální vysílání byla 

televize ve standardním rozlišení obrazu. Argumentovali především nižší cenou set top 

boxů a nových digitálních tunerů, zastaralostí prokládaného skenování, a také tím, že 

diváci ve skutečnosti o vysoké rozlišení nejeví zájem. Oproti tomu se zdvihla kritika ze 

strany zastánců rozhodnutí učiněných Velkou aliancí, kteří CICATS a jejich návrhu 

vyčítali, že diváci nebudou mít zájem kupovat si nové televizory, když budou nabízet 

kvalitu obrazu srovnatelnou s NTSC. Za klíčový motivační faktor pro diváky považovali 

výrazně lepší kvalitu obrazu představovanou vysokým rozlišením. 
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Mezi kritiky digitalizace se přidaly také společnosti nabízející kabelovou televizi. 

Kromě toho, že místo VSB používaly modulaci QAM, a musely by tedy upravit vlastní 

infrastrukturu, odmítaly tyto společnosti sdružené v Národní asociaci kabelové televize 

(NCTA – National Cable Television Association) především rozšíření povinnosti „must-

carry“
42

 i na digitální vysílání. Počet programů, které by poskytovatelé kabelové televize 

museli nabízet v základních balíčcích, by se zvyšoval. Proti digitálním standardům se 

stavěla také část filmového průmyslu, byť největší profesní organizace systém Velké 

aliance podporovala, část filmařů v čele s režisérem Stevenem Spielbergem odmítala 

poměr stran 16:9 a místo toho prosazovala poměr 2:1 (Hart 2004). 

Mezitím se připravovaným novým televizním standardům začalo ve Spojených 

státech říkat „digitální televize“ nebo „vylepšená televize“, namísto označení „televize ve 

vysokém rozlišení“. Posun reflektoval skutečnost, že se vysílání v digitální normě dalo 

využít i k jiným věcem než k přenosu jednoho kanálu ve vysokém rozlišení, zejména 

k šíření více programů ve „standardním rozlišení“ (SDTV), tedy v takovém, které bude 

poskytovat obdobnou kvalitu jako NTSC, ale bude šířené na bázi digitálního televizního 

vysílání (Weiss 1995). Tento posun reflektoval zájem vysílatelů o flexibilní využití 

přiděleného kanálu, tedy aby si mohli určit, zda jej využijí k šíření více programů ve 

standardním rozlišení nebo jednoho programu ve vysokém rozlišení obrazu (Cianci 

2007). I v případě šíření programů ve standardním rozlišení by samozřejmě divákům 

neodpadla povinnost pořídit si konvertor případně novou televizi, která by signál 

zpracovávala. 

Digitalizace se v průběhu roku 1995 stala ještě více politickým tématem. Když 

FCC vydražila část spektra mobilním operátorům za 9 miliard dolarů, začali někteří 

kongresmani tlačit na to, aby provozovatelé televizního vysílání museli také o frekvence 

soutěžit a aby nedostali bezplatně druhý kanál určený k přechodu na digitální vysílání 

(Huff 2001). Republikánský kandidát na prezidenta Bob Dole byl velkým zastáncem 

dražeb spektra (Huff 2001) a tuto agendu přenesl do prezidentských debat ze Senátu, kde 

za dražby spektra bojoval coby vůdce většiny. 

Na stranu vysílatelů se stavěli také výrobci elektroniky, kteří v únoru 1996 

obhajovali bezplatné přidělení dalších kanálů stávajícím vysílatelům jako jediný způsob, 
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 Povinnost nabízet programy, které jsou v dané lokalitě dostupné prostřednictvím pozemního televizního 

vysílání. 
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jak zároveň umožnit sledování televize těm, kteří ještě mají starý analogový přijímač i 

těm, kteří si již pořídili nový digitální. Bez toho, aby stanice vysílaly stejný program na 

dvou různých kanálech, nebylo podle asociace výrobců možné přejít na digitální vysílání. 

Podle nich navíc nešlo o to, že by vláda stanicím zdarma rozdala další kanály, ale o 

pouhou výměnu kanál za kanál, tedy přidělení nového kanálu pro digitální vysílání 

výměnou za to, že se po dokončení přechodu stanice vzdá svého stávajícího analogového 

(Hart 2004). 

FCC proto začala zvažovat lhůtu, kterou pro digitalizaci vyhradila. Z původních 

10 až 15 let ji byla ochotna zkrátit na pouhých 7 let. Pak by došlo k vypnutí analogové 

televize a komise by dostala zpět uvolněné původní analogové kanály, které by následně 

mohla vydražit. 

Významným krokem k digitalizaci pak byla novela zákona o telekomunikacích 

z roku 1996
43

. Zákon umožnil společnostem podnikajícím v části telekomunikačních 

byznysu expandovat do dalších oblastí. Kupříkladu provozovatelé kabelové televize 

mohli nově poskytovat také připojení k internetu. Zákon ale také určoval, že stávající 

vysílatelé dostanou za účelem přechodu na digitální vysílání druhý 6 MHz kanál. Dále 

stanovil 31. prosinec 2006 jako datum, ke kterému má dojít k vypnutí analogového 

vysílání. O tom, co se stane s uvolněnými kanály po analogovém vysílání, měl následně 

rozhodnout Kongres. FCC dostala pravomoc vyžadovat po vysílatelích, aby určitý počet 

hodin vysílali obsah ve vysokém rozlišení. (Telecommunications Act of 1996 1996). 

S tím ale vysílatelé nesouhlasili. Argumentovali přitom tím, že by využití druhého 

kanálu, na kterém budou vysílat v digitální normě, mělo zůstat na jejich uvážení. 

Poukazovali zároveň na skutečnost, že v přechodném období budou nuceni platit za 

pronájem dvou vysílacích kanálů a nést náklady spojené s provozem dvou vysílačů. A 

přechod na digitální vysílání a vysílání ve vysokém rozlišení vyžadovaly významnou 

investici. Náklady byly odhadovány na 1 až 50 milionů dolarů na každou televizní stanici 

(Cianci 2012). 
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 Anglicky Telecommunications Act of 1996, Public law 104-104. Kompletní název zákona zněl „Zákon 

na podporu soutěže a redukci regulace, který má zajistit nižší ceny a vyšší kvalitu pro zákazníky 

telekomunikačních služeb a má podpořit rychlý rozvoj nových telekomunikačních technologií“.  Prezident 

Bill Clinton jej podepsal 8. února 1996. 
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4.3 První experimentální vysílání 

Přestože finální standard doposud nebyl potvrzen, televizní stanice začaly žádat 

FCC o experimentální licenci. Prvenství ve vysílání v novém standardu si připsala stanice 

WRAL-TV vysílající signál sítě CBS
44

 v oblasti okolo města Raleigh v Severní Karolíně. 

Ta 9. května 1996 podala FCC žádost o vydání licence pro vysílání ve vysokém rozlišení. 

FCC žádosti vyhověla 19. června. Za neuvěřitelně krátkou dobu, pouhých 34 dní, pak 

stanice připravila spuštění kanálu ve vysokém rozlišení. Ten začal vysílat 20. července 

1996 na kanále 32 s výkonem 100 kilowattů (WRAL 2014). 

Stanice viděla ve vysílání ve vysokém rozlišení šanci, jak bojovat s konkurencí 

v podobě satelitního a kabelového vysílání. První tři dny nevysílala stanice obraz, ale jen 

datový tok. První videopřenos ve vysokém rozlišení (1080i) odvysílala o tři dny později, 

23. července 1996 krátce po 10. hodině dopoledne. Přenos ale nemohl nikdo sledovat, 

dokonce ani personál stanice. V celých Spojených státech existovalo jen pár přijímačů a 

ty všechny byly ve Washingtonu
45

. Tam se totiž konsorcium technologických firem 

rozhodlo spustit jinou experimentální stanici ve vysokém rozlišení, WHD-TV, která měla 

sloužit jako modelová HD stanice určená k ověřování potenciálu nové technologie. 

Finančně její vznik a provoz podpořilo 260 televizních stanic z celých USA. Výrobci 

elektroniky zapůjčili techniku potřebnou k vysílání. Zázemí a také obsah poskytla 

washingtonská stanice WRC-TV, kterou přímo vlastnila síť NBC, logicky tak vysílala 

program právě této sítě. Stanici WRC vybrali, protože měla dostatek volných prostor 

k tomu, aby z její budovy mohla vysílat druhá stanice. 

S vysíláním stanice začala v srpnu 1996
46

, projekt za šest milionů dolarů měl trvat 

tři roky. Washington si zástupci vysílatelů a výrobců nevybrali náhodou. Takhle měli 

možnost ukazovat zákonodárcům novou televizi v praxi a lobbovat za její rychlé zavedení 

a také za přidělení druhého kanálu potřebného k přechodu na digitální vysílání (Huff 

2001). Signál z 32. kanálu sledovali inženýři na televizorech umístěných po celém městě. 

Prvním pořadem ve Spojených státech vysílaným ve vysokém rozlišení obrazu byla jedna 

z epizod politicko-zpravodajské relace Meet the Press vysílané tradičně v neděli 
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 Stanice zahájila vysílání v prosinci 1956 coby pobočka sítě NBC. V březnu 1985 vyměnila NBC za CBS. 

K NBC se ale na konci února 2016 vrátila. 
45

 Do komerčního prodeje se první modely podporující HD vysílání dostaly až v roce 1998. 
46

 Přípravy na start televize byly velmi krátké. O spuštění bylo rozhodnuto 2. dubna, žádost o licenci byla 

podána 31. května, FCC ji udělila 26. července. Poprvé odvysílala zkušební přenos 30. července, už 6. 

srpna přišla první veřejná ukázka. 
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dopoledne. Okamžitě se ukázalo, že nákup nové vysílací techniky nebude jedinou 

investicí, kterou televize budou muset udělat. Obraz byl oproti NTSC tak výrazně lepší, 

že okamžitě odhalil veškeré nedokonalosti kulis používaných ve studiu (Brinkley 1997). 

Během prvních experimentálních vysílání stále probíhal boj o potvrzení standardu 

pro digitální televizní vysílání. Počítačový průmysl založil novou lobbingovou asociaci – 

Američané za lepší digitální televizi
47

. FCC vyzvala 24. října zúčastněné strany, aby se 

nejpozději do 25. listopadu dohodly na kompromisu. Dohody bylo skutečně 27. listopadu 

dosaženo. Počítačový průmysl slíbil, že nebude zasahovat do aukcí spektra potřebných ke 

startu digitální televize a dále blokovat schválení standardu. Televize oproti tomu přidaly 

do podmínek možnost standard dále modifikovat a rozšířit, především o formát s 1080 

řádky a se snímkováním 60p. Standard ale musel být schválen do konce roku. FCC jej 

potvrdila na mimořádném hlasování na Štědrý den roku 1996 (Eilers – Sgrignoli 1999). 

V rámci tzv. Čtvrté zprávy a příkazu
48

 FCC přijala závěry, které doporučila už 

v rámci Páté zprávy o připravovaném rozhodnutí
49

 a které vycházely z kompromisu mezi 

počítačovým a televizním průmyslem. „Dospěli jsme k závěru, že standard pro digitální 

televizi bude sloužit veřejným zájmům. Poskytnutím určité úrovně jistoty vysílatelům, 

výrobcům techniky a zákazníkům, budou benefity digitálního vysílání patrné mnohem 

rychleji. Veřejnost dostane větší volbu programů v rapidně lepší video a audio kvalitě. 

Navíc nové a inovativní služby budou dostupné díky datovým přenosům v rámci DTV 

standardu. Krom toho, DTV standard umožní interoperabilitu s počítači a podpoří inovace 

a soupeření,“ uvedla FCC coby odůvodnění, proč považuje standard za přínos veřejnosti 

(FCC 1996b: 2-3). 
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 Americans for Better Digital TV. 
48

 Fourth Report and Order. 
49

 Fifth Further Notice of Proposed Rule Making 
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5 Zahájení vysílání 

5.1 Přípravy na první pravidelné vysílání 

Další klíčové dokumenty, které formovaly americké digitální televizní vysílání, 

vydala FCC v dubnu 1997. Pátá zpráva a příkaz potvrdila, že FCC plánuje stávajícím 

vysílatelům přidělit za účelem přechodu na digitální vysílání dočasně druhý 6MHz kanál. 

Nebylo v ní ovšem stanoveno, že by jej vysílatelé měli využít k vysílání ve vysokém 

rozlišení. Naopak, FCC v dokumentu uvedla, že digitální vysílání „umožňuje vysilatelům 

nabízet celou paletu služeb. Umožňuje vysílatelům přenášet jeden, za určitých podmínek i 

dva, kanály ve vysokém rozlišení. A umožňuje ´multicasting´, simultánní vysílání tří, čtyř 

nebo více digitálních programů. Umožňuje vysílat také zvuk v CD kvalitě,“ (FCC 1997a: 

10). 

Prvotní účel digitalizace byl tak tímto prohlášením výrazně popřen. A to v situaci, 

kdy panovalo očekávání, že FCC zavede konkrétní kvóty, které budou určovat, kolik % 

vysílání má být od počátku ve vysokém rozlišení. Za to bojovaly tři velké televizní sítě, 

HBO, Viacom, asociace výrobců přijímačů a asociace zákazníků. Argumentovali tím, že 

kvóty zajistí, že od začátku vysílání budou zákazníkům dostupné pořady ve vysokém 

rozlišení. O to stáli hlavně výrobci přijímačů. Opozice, representovaná kupříkladu 

Národní asociací vysílatelů, Microsoftem nebo španělsky vysílající sítí Telemundo, 

žádala FCC, aby o objemu vysílání v HD nechala rozhodnout trh. Kvótu považovala za 

zbytečnou, protože velké televize samy vysílání v HD podporovaly, pro nezávislé stanice 

by ovšem kvóty představovaly problém. Poukazovala také na výhodu dalších služeb 

spojených s digitalizací vysílání. Právě další služby podle NAB měly přilákat zákazníky, 

urychlit přechod a uvolnění radiového spektra. 

 FCC nakonec pouze požadovala, aby vysílatelé přešli na digitální normu a 

vysílali „ve srovnatelné nebo lepší kvalitě, než jakou disponuje současné vysílání, a ve 

stejném čase, v jakém vysílají analogově“ (FCC 1997a: 13). FCC podpořila vysílatele, 

aby využili volnou část kanálu k provozování dalších služeb, které pro ně přinesou další 

zisk, umožní jim zůstat konkurenceschopnými na televizním trhu, a které budou sloužit 

jako další motivátor pro zákazníky, aby si pořídili přijímače pro digitální vysílání. FCC 

uvedla, že její rozhodnutí umožní vysílatelům vybrat si, jestli chtějí upřednostnit HD nebo 
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více kanálů ve standardním rozlišení, což učiní podle preferencí diváků, které by jinak 

komise těžko odhadla (FCC 1997a). 

Dokument také určoval, jak rychle by měly televizní sítě spouštět stanice 

v digitální normě. FCC chtěla, aby za šest let vysílalo 50 % stanic simultánně v NTSC a 

ATSC, 75 % za sedm let a 100 % za osm let od zahájení digitalizace. Pro hlavní čtyři 

vysílací sítě navíc FCC určila, že k 1. květnu 1999 musí na 10 největších televizních 

trzích postavit infrastrukturu pro vysílání v ATSC. Do 1. listopadu stejného roku pak 

musí mít připravenou infrastrukturu už na 30 největších trzích. Ostatní komerční televize 

to měly stihnout do 1. května 2002, nekomerční stanice pak do 1. května 2003. Termín 

vypnutí analogu v roce 2006 se FCC zdál reálný. FCC se ale zavázala, že každé dva roky 

vyhodnotí, jestli se daří naplňovat cíle a dodržet stanovený termín (FCC 1997a). 

Šestá zpráva a příkaz pak řešila, jak FCC zabezpečí, aby všichni stávající 

vysílatelé dostali druhý kanál a jak po dokončení digitalizace dojde k úpravám vysílacího 

spektra. Rozhodla, že v budoucnu budou televizní služby koncentrovány mezi kanály 7 a 

51, které pro televizní vysílání považovala za nejlepší. Upozornila ovšem, že až do 

vypnutí analogového vysílání mohou být některé stanice nuceny vysílat i na kanálech 

mimo tuto část spektra. Zbývající kanály, tedy 2 až 6 a 52 až 69 měly být po vypnutí 

analogového vysílání uvolněny pro další využití. 

Celkem tak pro další využití mělo být uvolněno 138 MHz rádiového spektra. FCC 

nakonec ale rozhodla, že zváží ponechání kanálů 2 až 6 pro televizní vysílání a to i přesto, 

že jsou více náchylné na rušení, jsou ale televizními společnostmi z historických a 

propagačních důvodů více ceněné
50

. Kritériem, podle kterého měly být kanály 

rozdělovány, bylo, aby pokrytí stanice vysílající v ATSC co nejpřesněji kopírovalo 

pokrytí, které stanice měla v NTSC. Část uvolněného spektra byla přislíbena složkám 

integrovaného záchranného systému, zbytek měl být uvolněn pro další využití, které bylo 

na zvážení politické reprezentace (FCC 1997b). Přidělení kanálů dostal na starost počítač, 

do kterého zaměstnanci FCC zadali údaje o pokrytí a vysílacích parametrech všech stanic. 

Počítač pak určil parametry pro druhý kanál pro všechny stanice. Celkem FCC přidělila 
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 Byť v průběhu digitalizace vyvinuli výrobci techniky způsob, jak zařídit, aby se na přijímači zachycený 

program hlásil na jiném, virtuálním, kanálu, než na kterém ve skutečnosti vysílá. A tak třeba v New Yorku 

tradičně místní pobočka CBS (WCBS-TV) vysílá na 2. kanálu, byť po digitalizaci reálně vysílá na 33. 

kanálu, na přijímačích se stále hlásí, jakoby vysílala na 2. kanálu. 
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frekvence pro 1657 stanic. Z nich 1550 informovalo, že jejich pokrytí je srovnatelné nebo 

lepší, než jaké měly v NTSC (Cianci 2012). 

FCC se v obou dokumentech zabývala také pozicí televizí vysílajících s nízkým 

výkonem
51

. Ty vznikly na základě rozhodnutí komise z roku 1982, aby stávající nabídku 

televizních programů rozšířily o komunitně-orientovanou a lokální obsah nabízející 

televizi. Měly pokrývat zemědělské oblasti, kde retransmitovaly signál větších televizních 

stanic z nejbližšího města, který by jinak nebyl dostupný, nebo nabízet program pro 

jednotlivé komunity v městských oblastech. Vysílací výkon byl omezen na 3 kW ve VHF 

a 150 kW v UHF (FCC 2016). FCC si uvědomovala, že za téměř 15 let vysílání získaly 

určitou pozici. Přechod na digitální vysílání pro ně znamenal velké finanční náklady, 

které pro televize operující s minimálním rozpočtem, představoval těžko řešitelný 

problém. Navíc FCC potřebovala primárně přidělit kanály televizím vysílajícím s plným 

výkonem a ty se také rozhodla upřednostnit (FCC 1997a). V Šesté zprávě ovšem navrhla 

opatření, která měla dopad digitalizace na LPTV co nejvíce minimalizovat. 

Pokud LPTV přišla o svůj vysílací kanál kvůli přechodu televize vysílající 

s plným výkonem z NTSC na ATSC, zavedla FCC zrychlený proces, v němž LPTV 

mohly žádat o nový kanál a byly upřednostněny před ostatními žádostmi. Pokud 

kolidovalo více žádostí od různých LPTV stanic ve stejné oblasti, rozhodovalo se podle 

toho, kterou žádost FCC obdržela první. Vedle toho FCC zmírnila rozestupy, které mezi 

sebou měly jednotlivé kanály mít. Měření ukázala, že mezery jsou zbytečně velké. 

V případě dvou stanic s nízkým výkonem navíc FCC rozhodla přistupovat k jednotlivým 

trhům odděleně a stanicím umožnila využívat terén jako přirozenou bariéru bránící 

vzájemnému rušení dvou LPTV stanic vysílající na stejném kanálu (FCC 1997b). 

Na konci roku 1997 přišla FCC s řešením, jak divákům usnadnit orientaci 

v naladěných programech, a jak stanicím umožnit, aby nepřišly o značku často navázanou 

na původní analogový kanál. V listopadu začal ATSC pracovat na způsobu, jak zařídit, 

aby se digitální kanál zařadil na digitálním přijímači za původní analogový program. 

Divák by tak neměl programy CBS třeba na 2. a 43. kanálu, ale hned za sebou. Už 23. 

prosince 1997 vydal ATSC předpis A/67 „Program and System Information Protocol – 

PSIP“. Ten zaváděl standardy pro metadata, která měly jednotlivé kanály vysílat (ATSC 

2013). 
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Mezi informacemi vysílanými v rámci přenosového streamu byly i informace o 

kanálu. To umožňovalo, aby se přijímačům vysílaná stanice hlásila, jako by vysílala na 

jiném kanále, než který ve skutečnosti používala. Stanice přecházející na digitální 

vysílání z NTSC dostaly napevno přidělený kanál, který používaly před přechodem pro 

své analogové vysílání. Kupříkladu stanice WECT přenášející program sítě NBC v oblasti 

města Wilmington v Severní Karolíně vysílala v NTSC na kanálu 6. Pro digitální vysílání 

dostala od FCC kanál 44. Její analogové vysílání se na přijímačích zobrazovalo jako 

kanál 6.0, digitální vysílání pak jako 6.1. Další programy, které WECT přidala na volné 

pozice v rámci svého multiplexu, pak nesly označení 6.2 a 6.3. 

U programů, které před digitalizací vysílaly v analogu, platilo pravidlo, že musí 

využívat virtuální kanál odpovídající číslu jejich původního kanálu v analogovém 

vysílání. Nové stanice, které by začaly vysílat až po ukončení digitalizace, používaly 

virtuální kanál s číslem odpovídajícím jejich reálnému kanálu. Pokud došlo k tomu, že 

nová stanice začala vysílat na kanále, který jiná stanice používala jako svůj virtuální, 

dostala nová stanice virtuální kanál odpovídající reálnému kanálu druhé stanice (Eyer 

2003). 

Vzhledem k variabilitě video formátů musely televizní stanice jako první krok 

rozhodnout o tom, jestli pro HD vysílání dají přednost vyššímu rozlišení, ale 

prokládanému skenování, nebo jestli budou vysílat s progresivním skenováním v nižším 

rozlišení. Tři televizní společnosti – CBS, PBS a NBC se rozhodly pro 1080 řádků a 

prokládané skenování. V jiné situaci byly ABC a Fox. Majitel ABC, společnost Disney, 

vlastnila také sportovní kanál ESPN a jeho představitelé považovali formát 720p za 

mnohem lepší pro vysílání sportovních přenosů (Cianci 2012). Ačkoliv stejný formát 

podporoval i Fox, stanice zrovna nakoupila nové vybavení, které vysílání ve vysokém 

rozlišení nepodporovalo. Stanice tak vysílání ve vysokém rozlišení v podstatě ignorovala 

až do září 2004, kdy v HD začala vysílat ligu amerického fotbalu NFL. Do té doby 

vysílala ve standardním rozlišení, s progresivním skenováním a 30 snímky za vteřinu 

(480p30). 

Širší veřejnosti byla televize ve vysokém rozlišení poprvé představena v roce 

1998. Při úvodním zápase baseballové sezóny 31. března vysílala lokální texaská stanice 

KXAS zápas mezi týmy Texas Rangers a Chicago White Sox. Stanice vyráběla přenos 

souběžně ve standardním analogové kvalitě a také ve vysokém rozlišení. Ten ale mohla 
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sledovat pouze hrstka diváků na obrazovkách umístěných uvnitř stadionu texaských 

Rangers. 

Výrobci představili první přístroje v lednu roku 1998 na každoroční výstavě 

Consumer Electronics Show v Las Vegas. Prototypy předvedly Thomson, Philips, 

Mitsubishi, JVC, Panasonic, Zenith a Sharp. Stály v průměru o 1 000 až 1 500 dolarů více 

než standardní analogové televizory. Stanice KLAS-TV (CBS) a KLVX-TV (PBS) 

dodaly první materiály ve vysokém rozlišení, které mohli výrobci na výstavě promítat. 

Satelitní služba DirecTV pak dodala satelitní signál ve vysokém rozlišení (Cianci 2012). 

Jako první uvedl na trh televizor s obrazovkou ve vysokém rozlišení japonský 

Panasonic. Prodávat se začal v létě 1998. Jako první si jej 31. července koupil na výstavě 

v Denveru místní občan Sandor Hasznos. Model PT-56WXF90 měl obrazovku 

s úhlopříčkou 56 palců (Ultimate Electronics 1998). Dále jej 6. srpna začaly prodávat dva 

obchody na západním pobřeží USA. V obchodě Dow Stereo/Video si jej během prvního 

víkendu, kdy jej měl obchod v nabídce, prohlédlo 15 tisíc zájemců! Televizor 

s doporučenou maloobchodní cenou 6 000 dolarů prodávala společnost za 5 500 dolarů, 

k příjmu digitálního signálu ještě bylo nutno dokoupit set top box v hodnotě 1 700 dolarů. 

Přes vysokou cenu Dow Stereo/Video vyprodal prvních 30 přístrojů, které měl na skladě, 

během několika dní. Kolem 8 tisíc dolarů se ceny za televizor a digitální tuner 

pohybovaly i u ostatních výrobců (Brinkley 1998a). 

5.2 Zahájení pravidelného digitálního vysílání 

Vysílání v novém standardu začalo oficiálně 1. listopadu 1998. První stanice se 

ale začaly objevovat divákům s digitálními přijímači už v průběhu září a října. Krátce 

před oficiálním termínem startu se totiž televizím, výrobcům přístrojů a FCC naskytla 

skvělá možnost veřejně prezentovat novou technologii. K tomu měl posloužit start 

raketoplánu
52

 Discovery na historickou misi. Na jeho palubě byl totiž také první 

Američan, který obletěl Zemi. John Glenn se po pětatřiceti letech coby 

sedmasedmdesátiletý vrátil do vesmíru a stal se nejstarším astronautem. O start 

raketoplánu na misi s označením STS-95 tak byl velký zájem. 
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 Kosmonautika byla s rozvojem televize ve vysokém rozlišení propojena od počátku. První experimenty 

s kamerami ve vysokém rozlišení provedla NASA 13. března 1989 při startu raketoplánu Discovery (mise 

STS-29). Obraz byl přenášen na několik monitorů v rámci Kennedyho vesmírného střediska a také do 150 

km vzdáleného Orlanda (Cianci 2012: 88). Japonská NHK prezentovala svůj systém 9. ledna 1990 při startu 

raketoplánu Columbia (mise STS-32).  
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Start raketoplánu mohli ve vysokém rozlišení sledovat diváci v Atlantě, Bostonu, 

Charlotte, Chicagu, Cincinnati, Columbii, Columbusu, Dallasu, Detroitu, Forth Worthu, 

Houstonu, Indianapolisu, v Kennedyho vesmírném středisku, Los Angeles, Madisonu, 

Milwaukee, New Yorku, Philadelphii, Portlandu, Quincy, Raleigh, Seattlu, St. Louis a 

v hlavním městě Washingtonu. Výrobci elektroniky, konkrétně Philips, Samsung, Sharp, 

Zenith a Panasonic poskytli obrazovky, které byly většinou umístěny v sídle televizní 

stanice nebo ve veřejných budovách, kupříkladu v Muzeu věd (Boston), sídle NASA 

(Washington D.C.) nebo v budově střední školy (Quincy v Indianě). Přenos mohli diváci 

sledovat také ve vybraných obchodech s elektronikou, pokud ve městech, v nichž byl 

přenášen, byly obchody v dosahu televizního signálu (Caillouet 1998). 

Když digitální televizní vysílání ve Spojených státech 1. listopadu 1998 oficiálně 

odstartovalo, zahájilo vysílání už 42 stanic
53

. Skoro dvojnásobek oproti šestadvaceti, 

které s FCC v průběhu roku 1998 uzavřely dohody, že 1. listopadu budou vysílat a pak 

budou FCC každý půlrok detailně informovat o svém provozu. FCC chtěla, aby na 

hlavních trzích před Vánoci už vysílaly televize ve vysokém rozlišení, aby zákazníci byli 

motivováni k nákupu přístrojů. Ovšem na 42 stanic, které k 1. listopadu zahájily vysílání, 

připadalo jen okolo 100 prodaných přijímačů v celých Spojených státech (Zong – 

Bourbakis 2001). 

Ačkoliv ještě před rokem spekulovala, že vymění HDTV za možnost vysílat více 

programů ve standardním rozlišení, stala se ABC lídrem ve vysílání v HD v prvních 

měsících digitálního televizního vysílání ve Spojených státech. Hned 1. listopadu 1998 

odvysílala v rámci filmové antologie The Wonderful World of Disney film 101 dalmatinů 

převedený do vysokého rozlišení. V tom jej mohli sledovat diváci na osmnácti mediálních 

trzích. ABC těžila z bohaté knihovny mateřské společnosti The Walt Disney Company. A 

tak ještě před startem vysílání ve vysokém rozlišení lákala diváky na seznam 27 filmů, 

které v HD plánovala odvysílat v prvních měsících po spuštění digitálního vysílání. 
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 1. listopadu 1998 mohli digitální vysílání přijímat diváci v Seattlu (ABC, PBS, NBC), Portlandu 

v Oregonu (PBS), v San Francisku (ABC, CBS, NBC, Fox), Los Angeles (ABC, CBS, NBC, WB), 

Honolulu (ABC), Dallasu/Forth Worthu (NBC, ABC, Fox), Hostounu (CBS), Kansas City (PBS), 

Madisonu ve Wisconsinu (ABC), Milwaukee (PBS), Columbusu (CBS), Indianapolis (NBC), Cincinnati 

(NBC), Detroitu (ABC, Fox), Jacksonu v Mississippi (PBS), Atlantě (ABC, NBC), Harrisburgu 

v Pensylvánii (ABC), Carlotte (CBS), Raleigh (CBS), Washingtonu D.C. (ABC, CBS, NBC a PBS), 

Filadelfii (ABC, CBS, Fox, NBC), New Yorku (CBS), Bostonu (ABC) a Manchesteru v New Hampshire 

(ABC). 
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Převod jednoho filmu do vysokého rozlišení vyšel stanici na 100 000 dolarů
54

. Vzhledem 

k malému rozšíření přijímačů do domácností televize s vysíláním v HD nespěchaly. 

ABC, která plánovala každý týden vysílat průměrně tři hodiny ve vysokém 

rozlišení, nad ostatními výrazně vyčnívala. NBC na celý listopad naplánovala jen jedno 

vysílání v HD, převedený film Twister. CBS šla jinou cestou. Inspirovala se počátky 

televizního vysílání, kdy Američany v roce 1947 přesvědčily k nákupu televizorů zápasy 

finálové série Národní basebalové ligy. V průběhu podzimu tak nabídla čtyři přenosy 

zápasů Národní fotbalové ligy, první z nich 8. listopadu. Fox v nejbližších měsících 

vysílání v HD neplánoval. Za to veřejnoprávní PBS, jejíž stanice mohly s HDTV počkat 

až do roku 2003, nasadila první dokument už 9. listopadu 1998. Televize jinak na 

digitálním kanálu vysílaly svůj program ve standardním rozlišení nebo upscalovanou 

verzi, která ale nebyla skutečným vysíláním ve vysokém rozlišení (Brinkley 1998b). 

Prezident Bill Clinton ustanovil exekutivním příkazem z 13. března 1997 Poradní 

výbor pro závazek veřejného zájmu pro vysílatele digitální televize
55

, ten měl přijít 

s návrhy, jak zajistit, aby v rámci digitálního vysílání byl chráněn také veřejný zájem. 

Ačkoliv v exekutivním příkazu, kterým výbor ustanovil, uvedl prezident Clinton, že má 

mít maximálně 15 členů, nakonec jich bylo 22. Ve výboru zasedali zástupci mediálních 

organizací, neziskových společností a akademické sféry. Společně jej vedli Leslie 

Moonves, prezident a výkonný ředitel televize CBS, a Norman Ornstein, akademik 

z think tanku American Enterprise Institute. Protože měl výbor nejpozději 1. června 

1998
56

 podat viceprezidentovi návrhy, jaké závazky v rámci ochrany veřejného zájmu by 

vysílatelé měli přijmout, vžilo se pro něj označení „Gorova komise“ (Executive Order 

13038 1997). 

Clintonova administrativa doufala, že minimálním výstupem bude povinnost pro 

vysílatele poskytnout politickým kandidátům zdarma vysílací čas. Jednání výboru se ale 

většinou nesla v duchu ideologické bitvy zastánců státní regulace médií a zastánců 

volného trhu, který bude sám média regulovat. V rámci jednání výboru se objevovaly 

návrhy, aby stanice musely vysílat tři hodiny týdně věnované lokálnímu zpravodajství, tři 

hodiny týdně vzdělávacím programům a v období 30 dnů před volbami věnovaly pět 

minut zdarma videím politických kandidátů. Jiní členové výboru se obávali, že takováto 
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 Po připočtení inflace by v roce 2017 vycházel převod jednoho filmu na 154 tisíc dolarů. 
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 Advisory Committee on Public Interest Obligations of Digital Television Broadcasters, zkráceně PIAC. 
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 Termín byl nakonec přesunut na 1. října 1998. 
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pravidla vyvolají žaloby odvolávající se na první dodatek americké ústavy zaručující 

svobodu projevu (Galperin 2007). 

Výbor svou zprávu zveřejnil 18. prosince 1998 a přednesl v ní 10 doporučení. 

Definovat minimální veřejný zájem, který měli vysílatelé plnit, měla FCC. Vysílatelé 

měli například vysílat veřejná hlášení, třeba varování před extrémními meteorologickými 

jevy, měli vysílat „programy ve veřejném zájmu“, mezi které se řadilo i zpravodajství. A 

programy, primárně ty ve veřejném zájmu, měly obsahovat skryté titulky. Výbor také 

vyzval Kongres, aby ustanovil speciální fond pro veřejnoprávní vysílání. Prostředky z něj 

by umožnily veřejnoprávním stanicím nahradit příjmy z reklamy. Uvolněné kanály po 

ukončení digitalizace měl Kongres přidělit primárně nekomerčním projektům zaměřeným 

na vzdělávání. 

Pokud se stanice rozhodla místo jednoho kanálu v HD vysílat více kanálů v nižší 

kvalitě, měli jeden z těchto kanálů věnovat veřejnoprávnímu obsahu nebo platit poplatek. 

Vysílatelé si ale prosadili možnost, aby se této povinnosti vyhnuli jiným věcným plněním. 

Přidělení vysílacího času zdarma politickým kandidátům bylo nejprve podmíněné 

komplexní reformou zákona o politické kampani, v rámci které měl Kongres vyřadit 

pasáž nařizující vysílatelům, aby politickým kandidátům prodávali vysílací čas za nejnižší 

ceníkovou sazbu (PAIC 1998).  

Viceprezident Gore nad výsledky, které mu výbor předložil, neskrýval zklamání. 

Zopakoval názor, že by političtí kandidáti měli dostat zdarma prostor ve vysílání 

(Behrens 1998). Jenže svojí pozornost musel především soustředit na probíhající 

primárky Demokratické strany a následnou prezidentskou kandidaturu. V tu samou dobu 

navíc probíhalo jednání Kongresu o sesazení prezidenta Billa Clintona kvůli skandálu 

s Monicou Lewinskou, bojovníci za větší regulaci televizních stanic a větší zastoupení 

veřejnoprávních zájmů v televizním vysílání tak ztratili dva největší zastánce. 

Výsledná zpráva výboru byla velkým vítězstvím pro televizní společnosti. Už 

samotná existence výboru a výsledné zprávy pomohla umlčet kritiky, kteří Kongresu 

vyčítali, že vysílatelům poskytl druhý kanál pro přechod na digitální vysílání. Z výsledné 

zprávy pro stanice ale nevyplývaly žádné programové závazky nebo finanční 

kompenzace, které by musely platit. Stanicím se díky účasti svých zástupců ve výboru 

podařilo efektivně zablokovat poslední šanci zastánců větší regulace médií prosadit 

přísnější omezení do digitálního televizního vysílání. Navíc Gore požádal FCC o přijetí 
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závěrů výboru až v prosinci 1999. Po vítězství ve volbách v roce 2000 ovšem republikáni 

prosadili do čela FCC Michaela Powella, který by velkým odpůrcem regulace televizního 

vysílání a implementaci závěrů výboru zastavil (Galperin 2007). 

Krátce po zahájení vysílání hledaly televizní společnosti využití pro zbývající 

kapacitu svého multiplexu. Na to reagovalo několik společností snahou vybudovat 

celonárodní síť, v jejím rámci by se kapacita volných multiplexů využila k rychlým 

datovým přenosům, tzv. datacastingu. V červenci 1999 vznikla společnost iBlast, která 

uzavřela smlouvy s několika velkými provozovateli televizních stanic a pokryla 92 % 

amerických domácností. Stanice měly poskytnout několik Mb/s z kapacity svého 

multiplexu, které byly určeny k rychlým datovým přenosům filmů. Na tento plán 

reagovaly další společnosti, kupříkladu Geocast, Wavexpress nebo DTV Plus (Cianci 

2012). 

Společnosti, které chtěly přes televizní vysílače přenášet data, chtěly profitovat 

především z nízkých přenosových rychlostí tehdejšího internetu. Zákazník stále 

potřeboval i normální připojení k internetu, aby komunikoval se serverem. Na tom by si 

objednal vybraný film a ten by se mu během noci přenesl do počítače. Geocast i iBlast 

dokázaly shromáždit desítky milionů dolarů a zaměstnaly přes 100 zaměstnanců. Obě ale 

v roce 2000, respektive 2001, zkrachovaly. Aby služba opravdu naplnila potenciál, 

v který její tvůrci doufali, potřebovala by výrazně větší investici. Naráželi ale také na 

nedůvěru vydavatelů k digitální distribuci
57

. Po prasknutí internetové bubliny poklesla 

vůle investorů vkládat peníze do internetových projektů. Navíc telekomunikační 

společnosti postupně navyšovaly rychlosti připojení, až datacasting pozbyl na významu 

(Groticelli 2005, Halonen 2015). 

Ke konci roku 1998 prodali výrobci ve Spojených státech 13 tisíc přijímačů. 

V následujícím roce začaly televizní stanice nabízet další obsah ve vysokém rozlišení. Od 

dubna 1999 vysílala stanice NBC ve vysokém rozlišení pořad The Tonight Show with Jay 

Leno, populární večerní diskusní pořad. ABC držela práva na pondělní zápas ligy 

amerického fotbalu NFL vysílaný v hlavním vysílacím čase. Diváky se snažila nalákat 

k televizi ve vysokém rozlišení tím, že od sezóny 1999 začala nabízet pondělní přenosy 

v HD, konkrétně v 720p. Technickou podporu televizi poskytl Panasonic, který dodal 
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 K tomu přispěly také spory, do kterých se dostala hudební služba Napster s hudebními vydavatelstvími, 

která tvrdila, že vytrvale porušuje autorská práva, až přiměla majitele, aby Napster vypnuli. 
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kamery umožňující snímání obrazu v HD. Stanice vlastnila také práva na finálový zápas 

ligy, a tak 30. ledna 2000 mohli diváci poprvé sledovat ve vysokém rozlišení také 

každoročně nejsledovanější pořad na amerických obrazovkách, Super Bowl, konkrétně 

ten s pořadovým číslem XXXIV. Na něm souběžně pracovaly dva přenosové vozy, jeden 

vyráběl přenos v NTSC s poměrem stran 4:3, druhý v HD v 720p s poměrem stran 16:9 

(Yoshida 1999). 

5.3 Televize s nízkým výkonem (LPTV) a digitální vysílání 

V roce 1999 Kongres schválil zákonnou úpravu, která se týkala televizí 

vysílajících s nízkým výkonem (LPTV). Ta prošla coby přílepek k zákonu, který 

rozděloval finanční prostředky úřadům a vládním agenturám pro fiskální rok 2000. Zákon 

byl schválen 29. listopadu 1999. Stanovil, že do 120 dní od přijetí zákona musí FCC 

vytvořit přesné podmínky pro tzv. třídu A LPTV stanic. Stanic, které by získaly tento 

status, by se týkaly stejné licenční podmínky, jaké měly stanice vysílající s vysokým 

výkonem. Zákon určoval, že stanice třídy A musí splňovat následující podmínky: vysílat 

minimálně 18 hodin denně, alespoň tři hodiny týdně musely vysílat program vyráběný 

v místě vysílání, splňovat ostatní podmínky pro LPTV, zejména pokud jde o vysílací 

výkon. Stanice nesměly dostat licenci pro vysílání na frekvencích vyšších než 698 MHz, 

tedy od 52. kanálu výše. Musely ale prokázat, že jejich vysílání nebude rušit vysílání 

stanic vysílajících s plným výkonem. Stanice s licencí pro třídu A pak ale měly přednost 

před ostatními LPTV (Consolidated Appropriations Act of 2000 1999). 

FCC 13. prosince odeslala všechny LPTV s informacemi, jak mohou zažádat o 

status LPTV třídy A. Termín po podání přihlášek byl stanoven na 28. ledna 2000. Komise 

obdržela více jak 1700 žádostí o status třídy A (FCC 2000a). Prováděcí vyhlášku komise 

přijala 28. března a zveřejnila 4. dubna 2000. 

Ani LPTV třídy A neměly podle zákona z roku 1999 automatický nárok na druhý 

kanál určený k přechodu na digitální vysílání. FCC ale byla instruována, aby v případech, 

kdy to bude možné, žádostem stanic vyhověla a kanál určený k přechodu na digitální 

vysílání přidělovala. Na rozdíl od ostatních stanic neměly ty vysílající s nízkým výkonem 

povinnost vysílat simultánně analogově a digitálně, ale mohly přejít kdykoliv na digitální 

vysílání přímo.  (FCC 2000b). 

https://www.govtrack.us/congress/bills/106/hr3194
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5.4 Povinnost „Must-carry“ 

Povinnost mít v nabídce televizní stanice, které nabízejí místní obsah, zavedla 

FCC pro kabelové sítě už na přelomu 60. a 70. let. V roce 1972, kdy pravidlo začalo po 

několikaletém odkladu skutečně platit, FCC nařizovala provozovatelům kabelové televize 

mít v nabídce všechny stanice vysílající v okruhu 60, později jen 50, mil. Operátoři 

kabelových systémů se odvolávali na první ústavní dodatek, tedy právo na svobodu 

projevu. Soudy v 80. letech jim daly za pravdu, povinnost se tedy následně týkala jen 

nekomerčních stanic (Bittner 1994). S tím, jak na přelomu 80. a 90. let rostl počet 

předplatitelů kabelové televize, cítili zákonodárci nutnost zpřísnit regulaci. V roce 1992 

prošel Kongresem nový zákon o ochraně zákazníků kabelové televize a o konkurenci. 

Podle něj operátoři, kteří provozovali kabelový systém s méně jak 12 programy, měli 

vysílat alespoň tři místní komerční stanice. Pokud přenášel operátor více jak 12 

programů, měl povinnost vyhradit místním komerčním stanicím třetinu své programové 

nabídky (Cable Television Consumer Protection and Competition Act of 1992 1992). 

Provozovatelům kabelových sítí se samozřejmě nařízení nelíbilo, což vedlo 

k soudním sporům. Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu, který ve dvou případech 

řešil, zda nařízení povinně zařadit do nabídky lokální televizní stanice není porušením 

prvního dodatku americké ústavy. V prvním stání v roce 1994 rozhodl ve sporu FCC proti 

společnosti Turner Broadcasting System, že i kabelových společností se týká první 

ústavní dodatek. Spor o to, jestli jej pravidla must-carry porušují, ale soud nevyřešil (512 

U.S. 622 1994). Ve druhém stání v roce 1997 ale těsně poměrem hlasů 5 ku 4 Nejvyšší 

soud rozhodl, že rozhodnutí nařídit kabelovým operátorům, aby část programu vyhradili 

pro místní televizní stanice, není porušením prvního dodatku a má vést k zajištění příjmů 

pro tyto stanice. Jejich fungování bylo podle nálezu Nejvyššího soudu pro americkou 

veřejnost klíčové, protože stále 40 % domácností přijímalo signál výhradně přes pozemní 

vysílání (520 U.S. 180 1997). 

Otázka povinného vyhrazení části programové nabídky místním vysílatelům se 

znovu objevila právě v souvislosti s digitalizací vysílání. Operátoři oprávněně pokládali 

otázky, jestli mají přenášet analogový či digitální signál příslušné stanice. Obávali se, že 

v případě, že se stanice rozhodne vysílat současně více programů v rámci jednoho 

multiplexu, budou muset vyhradit další prostor, který by jinak mohli použít pro prémiové 

programy. Zároveň, když sami digitalizují vysílání a, stejně jako terestrická televize, 
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umístí na jeden kanál více programů, jak se bude třetina kapacity vypočítávat? Pravidla 

must-carry pro digitální televizi přijala FCC 18. ledna 2001. 

FCC rozhodla, že třetina kapacity kabelového systému se vypočítává tak, že se 

celkový rozsah frekvencí, na kterých kabelový systém operuje, vydělí třemi. Operátoři 

podle rozhodnutí FCC měli povinnost přenášet primární videopřenos
58

. Vedle něj měli 

přenášet také skryté titulky, informace pro tzv. „rodičovskou kontrolu“ a tzv. PSIP 

protokoly, které mimo jiné v digitálním zemském vysílání umožňují, aby se stanice na 

přijímačích zobrazovala na virtuálním kanálu, a data pro sběr sledovanosti. 

Komerční stanice, které po přechodnou dobu vysílaly analogově a digitálně si 

mohly vybrat, jestli pro svůj analogový program využijí právo vyjednat si s operátorem 

kabelového systému vlastní podmínky, za kterých bude program šířit
59

, nebo se odvolají 

na pravidlo „must-carry“ a nechají se zařadit do jeho nabídky bez nároku na jakékoliv 

plnění ze strany provozovatele kabelového systému. Pro digitální vysílání si takové 

stanice musely s operátory vyjednat podmínky, za kterých budou do jeho nabídky 

zařazeny. Komerční stanice, které vysílaly jen v digitálním vysílání, si pak mohly vybrat, 

jestli budou vyjednávat o podmínkách nebo se nechají do nabídky zařadit bez protiplnění. 

Pokud stanice ukončila vysílání v analogu, platilo pro ni stejné pravidlo. Nekomerční 

digitální televize neměly nárok vyjednávat s operátorem podmínky a musely být 

přenášeny bezplatně (FCC 2001).  

5.5 Teroristické útoky z 11. září a televizní vysílání 

V roce 2001 vznikl také první televizní kanál, který stavěl na tom, že vysílá obsah 

ve vysokém rozlišení. Majitel basketbalového týmu Dallas Maverics Mark Cuban a 

produkční společnost Colorado Studios vlastněná Philipem Garvinem založili satelitní 

prémiový kanál HDNet. Vysílat začal 6. září 2001 prostřednictvím satelitní služby 

DirecTV (Bounds 2001). Ve vysokém rozlišení nabízel zápasy baseballové MLB, 

hokejové NHL, přenosy z olympijských her v Salt Lake City, dokumenty, videoklipy a 

zpravodajství včetně exkluzivních HD přenosů z operací amerických sil během invaze do 

Afghánistánu (TV Technology.com 2002). 
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 FCC ve svém rozhodnutí upřesňovala, že v rámci digitálního vysílání mohou stanice nabízet v rámci 

multiplexu kupříkladu záběry z různých kamer během sportovního přenosu (obdobný systém, který český 

IPTV operátor O2 nazývá u svého sportovního programu jako tzv. multidimenzi) (FCC 2001: 25). 
59

 tzv. Retransmission consent. Většinou stanice za povolení šíření programu požadovala finanční částku, 

buďto fixní nebo se odvíjející od počtu předplatitelů. Některé ale v rámci plnění požadovali také, aby 

operátor šířil jejich další, zpravidla novější či méně atraktivní, programy, které chtěli dostat k divákům. 
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Teroristické útoky z 11. září 2001 zasáhly i přechod na digitální televizní vysílání. 

Oblast New Yorku je největším americkým mediálním trhem. A už v roce 1998 začaly 

být v New Yorku instalovány první vysílače pro digitální televizi. Umístěny byly na 

nejvyšší budovu ve městě – severní věž Světového obchodního centra, která měla na 

střeše 110 metrů vysokou anténu. Poslední, 110., patro věže bylo vyhrazeno vysílací 

technice televizních a rozhlasových stanic. Ze Světového obchodního centra vysílaly 

stanice WPIX (The WB), WCBS (CBS), WNBC (NBC), WABC (ABC), WNET (PBS), 

WWOR (UPN, jen digitální vysílač), WPXN(ION), WNJU (Telemundo). Poslední dvě 

stanice měly na věži Světového obchodního centra nainstalované nové vysílače pro 

digitální vysílání, které ještě ani nebyly v provozu. Zničení Světového obchodného centra 

prakticky odřízlo všechny diváky v oblasti New Yorku, kteří neměli kabelovou či satelitní 

televizi, od televizního příjmu. V provozu zůstala jen jedna stanice, WWOR, která 

vysílala z antény na střeše Empire State Buildingu. Při teroristickém útoku zahynulo také 

šest vysílacích techniků newyorkských stanic. 

V nejlepší pozici byla newyorkská stanice sítě CBS, která měla na Empire State 

Buildingu náhradní pětatřicet let starý vysílač, který předtím využívala k experimentům 

s digitálním vysíláním. Ostatní stanice postupně také zamířily na Empire State Building, 

byť některé musely několik měsíců vysílat z Armstrong Tower ve městě Alpine 

severovýchodně od Manhattanu (Collier 2017). Než bylo možné umístit všechny vysílače 

na Empire State Building, musely jeho anténa a elektrické rozvody projít úpravami. 

Stanice samozřejmě nejdříve opětovně instalovaly analogové vysílače. Vysílání z Empire 

State Buildingu ovšem znamenalo zhoršený příjem pro obyvatele žijící na středním 

Manhattanu, kde signálu stínily okolní mrakodrapy. Plnohodnotné náhrady se televize 

dočkaly teprve v květnu 2017, kdy byla spuštěna nová anténa na střeše mrakodrapu One 

World Trade Center (Butts 2016). 

5.6 Digitální přijímače 

Většímu rozšíření digitální pozemní televize bránila ale také malá penetrace 

digitálních přijímačů v domácnostech. Tuner schopný přijímat signál ATSC totiž neměly 

ani nové televizory, které umožňovaly jinak sledovat obraz ve vysokém rozlišení. 

Výrobci argumentovaly vysokou cenou ATSC tunerů, které by prodražily nový televizor. 

Pro 70 % domácností šlo o zbytečnou investici, protože pozemní televizní vysílání vůbec 

nevyužívaly. Výrobci upřednostňovali nižší cenu přístroje bez integrovaného ATSC 
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tuneru a žádný nechtěl ztrácet v souboji s konkurencí tím, že by na trh nasadil dražší 

přístroj s již integrovaným digitálním tunerem. 

FCC a zástupci vysílatelů ale byli přesvědčeni, že pokud nebudou mít výrobci 

televizorů povinnost integrovat digitální tunery přímo do nových televizorů, nikdy se 

nepodaří dosáhnout požadovaného rozšíření digitálního vysílání. Připomínali, že obdobná 

situace tu byla v 50. a na začátku 60. let s vysíláním v UHF, které se dostalo do 

obdobného bludného kruhu. Diváci neměli zájem kupovat přijímače schopná vedle VHF 

pásma přijímat také UHF, protože v UHF nebyla dostatečně atraktivní programová 

nabídka. Jenže o vysílání v UHF neměly televize zájem, protože k jejich příjmu nebyl 

vybavený dostatečný počet domácností. VHF a UHF zrovnoprávnil až zákon z roku 1962, 

který nařizoval výrobcům, aby nové televizory byly schopny přijímat kanály vysílající 

v obou pásmech. 

Výrobci televizorů se bránili, že zákon z roku 1962 se netýká digitálního vysílání, 

neboť to funguje na zcela jiném principu, než vysílání analogové. S tím ale FCC 

nesouhlasila a ve Druhé zprávě a příkazu z roku 2002 uvedla, že zákon nařizující 

výrobcům prodávat přijímače schopné zachytit i zobrazit
60

 vysílání na všech frekvencích 

se týká i digitálního vysílání. To, že doposud nevyžadovala důsledné plnění zákona, 

zdůvodňovala FCC také tím, že doposud nebyla dostatečná programová nabídka. V srpnu 

2002 ovšem FCC rozhodla, že postupně budou muset být digitálními tunery vybaveny 

všechny nové televizory a další zařízení, jako video a DVD rekordéry. 

FCC rozhodla, že v případě televizorů s úhlopříčkou větší jak 36 palců budou 

muset po 1. červenci 2004 konkrétní výrobci dodávat na americký trh minimálně 50 % 

televizorů vybavených digitálním tunerem a po 1. červenci 2005 takto budou muset být 

vybaveny všechny televizory s úhlopříčkou nad 36 palců. V případě televizorů 

s úhlopříčkou 25 až 35 palců budou muset výrobci dodávat k 1. červenci 2005 na trh 

alespoň polovinu televizorů vybavených digitálním tunerem, všechny pak od 1. července 

2006. U televizí s obrazovkou 13 až 24 palců platila podmínka, že od 1. července 2007 

budou muset mít všechny nové televizory digitální tuner. Ke stejnému datu platila tato 
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 Jedním z argumentů, proč by televizory neměly být povinně vybaveny tunery pro digitální vysílání, bylo, 

že zákonné nařízení specifikuje, že televizory musí přijímat všechny frekvence, nikoliv však, že musí být 

schopny je zároveň zobrazit. Na tento argument Asociace výrobců elektroniky (CEA  - Consumer 

Electronics Association) ale FCC odpověděla, že v zákoně je uvedeno, že televizory musí adekvátně 

přijímat všechny frekvence, tedy musí být schopny poskytnout divákům dostatečný příjem umožňující 

sledování (FCC 2002: 14)  
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povinnost také pro ostatní zařízení vybavená tunerem pro příjem pozemního televizního 

vysílání. Po stanoveném datu bylo ještě možné prodávat i televizory bez integrovaných 

tunerů, podmínkou ale bylo, že musely být vyrobeny před uplynutím lhůty (FCC 2002). 

Ve stejném dokumentu také FCC zdůraznila potřebu integrovat do nových 

televizorů také přijímač pro digitální kabelové vysílání, který by pro zákazníky 

kabelových operátorů eliminoval nutnost pořizovat si od operátora speciální přijímač. 

Výrobci se na integrování přijímačů pro digitální kabelové vysílání dohodli na konci roku 

2002. Klientům kabelové televize stačilo jen připojit kabel do anténního vstupu televize. 

Pro příjem kódovaných programů byla potřeba dekódovací karta, tzv. CableCARD. 

5.7 Zákon o digitalizaci a veřejné bezpečnosti z roku 2005 

V říjnu roku 2005 Kongres těsně schválil
61

 nový zákon o redukci státního deficitu. 

Jeho součástí byl i zákon o digitalizaci a veřejné bezpečnosti, který byl pro přechod na 

digitální vysílání klíčovou legislativní normou. Zákonodárci začali novelu projednávat 

v roce 2004. Vzhledem k možnosti vydražit nevyužité frekvence a získat za ně odhadem 

10 až 30 miliard dolarů, dostalo se digitalizaci televizního vysílání velké pozornosti 

novému Kongresu, který začal úřadovat v lednu 2005. 

Datum vypnutí analogového vysílání zákon posunul z 31. prosince 2006 na 17. 

únor 2009
62

. Ze zákona také vypadla podmínka, že vypínání analogu začne v dané oblasti 

ve chvíli, kdy bude digitálními přijímači vybaveno 85 % domácností. Zákon také určoval, 

že po 17. únoru 2009 skončí televizní vysílání na kanálech 52 až 69. Pro televize tak 

zůstanou vyhrazeny kanály 2 až 36 a 38 až 51. 

Novela zákona o digitalizaci byla předložena coby rozpočtové opatření kvůli 

výnosům z aukcí rádiového spektra. FCC zákon přikazoval, aby začala přijímat nabídky 

na odkup spektra nejpozději 28. ledna 2008. Nejpozději v roce 2009 měly aukce skutečně 

proběhnout a do konce fiskálního roku mělo být 5 miliard dolarů použito k redukci 
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 Ve Sněmovně zákon prošel o pouhé dva hlasy poměrem 217 ku 215 hlasům, v Senátu dokonce došlo ke 

shodě a rozhodující hlas měl viceprezident Dick Cheney. Předmětem sporů ovšem nebyla digitalizace 

televizního vysílání, nýbrž omezení týkající se sociálních programů Medicaid a Medicare. 
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 Přesunutí vypnutí analogového vysílání na polovinu února má své logické opodstatnění. Předchozí 

termín, kdy vysílání mělo být ukončeno s posledním dnem roku, totiž narážel na závažnou překážku, 

znamenalo by to, že domácnostem, které nechají vše na poslední chvíli a nebudou na přechod připraveny, 

bude vysílání vypnuto v době, kdy v televizi vrcholila finálovými zápasy sezóna vysokoškolské ligy 

v americkém fotbalu a blížilo se finále Národní fotbalové ligy, tzv. Super Bowl. 
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vládního deficitu. Na základě zákona Kongres spustil program dotovaných set top boxů, o 

které si mohla požádat každá americká domácnost. 

Část uvolněného spektra měla být přerozdělena mezi vládní agentury zajišťující 

bezpečnost a integrovaný záchranný systém a využita pro komunikaci v rámci těchto 

vládních agentur. Televize z oblasti New Yorku dostaly grant ve výši 30 milionů dolarů 

coby náhradu za vybavení zničené při teroristických útocích 11. září 2001. Podpory, a to 

konkrétně ve výši 10 milionů dolarů, se dočkaly také malé televize vysílající s omezeným 

výkonem (Digital Television Transition and Public Safety Act of 2005 2005).  

5.8 Program dotovaných set top boxů 

Podle zákona měl po jeho přijetí náměstek ministra financí připravit program 

určený k podpoře domácností při přechodu na digitální vysílání. Sloužit k tomu měly 

prostředky získané z aukcí rádiového spektra. To mělo ministerstvo financí umístit do 

speciálního fondu a použít je kupříkladu právě k podpoře nízkopříjmových skupin diváků. 

Zákonodárci se obávali, že s přechodem na digitální vysílání přijdou ty nejchudší 

domácnosti, které si nemohou dovolit placenou kabelovou či satelitní televizi, o možnost 

sledovat dál televizní vysílání, protože nákup nových televizorů byl mimo jejich 

ekonomické možnosti. 

Už v průběhu jara 2005 avizoval předseda senátního Výboru pro obchod Joe 

Barton, že v legislativě, kterou k digitalizaci televizního vysílání předloží, bude také 

opatření, které obyvatelům ohroženým chudobou umožní získat vládní podporu na nákup 

set top boxů potřebných ke sledování digitálního televizního vysílání na starším 

televizoru s analogovým tunerem. Barton předpokládal, že nárok na podporu budou mít 

jen domácnosti splňující určité ekonomické kritérium, kupříkladu ty, jejichž příjem bude 

maximálně o 50 až 100 % vyšší, než je vládou určená hranice chudoby (McConnell 

2005). 

Toto omezení se ale do finální verze zákona nedostalo. Každá americká 

domácnost mohla žádat o dva čtyřicetidolarové
63

 kupóny určené na pořízení digitálního 

set top boxu, tedy podle zákona „samostatného zařízení, které nemá jiné funkce kromě té 

nezbytně nutné k převodu jakéhokoliv kanálu digitální televize do formátu, který si 

zákazník bude moci zobrazit na televizoru určeném pouze k příjmu analogového 
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 Zákonodárci předpokládali, že v době, kdy bude možné využít kupóny na nákup set top boxů, klesne cena 

těchto zařízení na 50 dolarů.  



52 
 

vysílání“ (Digital Television Transition and Public Safety Act of 2005 2005). Zákon 

povoloval, aby byl set top box vybavený dálkovým ovládáním. 

Administraci programu měl na starosti Národní úřad pro telekomunikace a 

informace (NTIA) spadající pod ministerstvo financí. Ten přišel s návrhem, aby na kupón 

měly nárok jen domácnosti, které nejsou předplatiteli kabelové či satelitní televize, ale 

uznal argument, že by bylo velmi složité identifikovat, kdo je předplatitelem placené 

televize a kdo ne
64

. Rozhodl tedy, že v úvodní fázi může o kupóny žádat jakákoliv 

domácnost. Pokud po vyčerpání původně určené částky 990 milionů dolarů
65

 schválí 

Kongres uvolnění dalších 510 milionů dolarů, s čímž zákon počítal, budou muset 

domácnosti, které budou o tyto prostředky žádat, připojit k žádosti také prohlášení, že 

nejsou předplatiteli placených televizních služeb. Proti omezení dostupnosti kupónů jen 

pro domácnosti s nízkými příjmy se NTIA rozhodl i z důvodu, že ověřovat příjmy 

žadatelů by celý program prodražilo (NTIA 2007). 

Ne na všechny set top boxy na trhu se daly kupóny uplatnit. Požadavkem NTIA 

bylo, aby set top box, na který se dá uplatnit kupón, šel propojit s televizorem přes 

kompozitní video vstup nebo přes anténní kabel, tedy aby byl vybavený modulátorem. Set 

top box musel umět dekódovat zprávy vysílané prostřednictvím Národního výstražného 

systému, skryté titulky a informace pro rodičovskou kontrolu. NTIA také stanovila, že set 

top box nesmí mít ve vypnutém stavu větší spotřebu než 2 watty. Výrobci mohli set top 

boxy také vybavit podporou tzv. chytré antény, vícekanálové zvukové stopy, S-Video 

výstupem nebo podporou elektronického programového průvodce. Set top box také mohl 

propouštět dál analogový signál, protože i po roce 2009 mohly analogově vysílat stanice 

s nízkým výkonem. NTIA naopak zakazoval, aby se kupón dal uplatnit na set top boxy 

určené k příjmu digitálního kabelového nebo satelitního vysílání, které měly zároveň 

zabudovaný tuner pro pozemní vysílání. Kupón se nedal uplatnit ani na set top boxy se 

zabudovaným pevným diskem a na set top boxy vybavené některými moderními 

rozhraními
66

 jako DVI, HDMI, komponentní video, VGA nebo RGB (NTIA 2007). 
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 Asociace výrobců elektroniky a zákaznické asociace zároveň také upozorňovaly na to, že i předplatitelé 

kabelové a satelitní televize mohou na některém z televizorů v domácnosti přijímat jen pozemní televizní 

vysílání. Pro zákazníky satelitní televize může být jedinou cestou k příjmu lokálních televizních stanic. A 

konečně, pozemní televizní vysílání může být pro předplatitele kabelové televize jedinou cestou 

k televiznímu příjmu v okamžiku, kdy nějaká živelná pohroma poškodí kabelové rozvody. 
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 Až 100 milionů dolarů bylo určeno na administrativní náklady spojené s programem.  
66

 V mnoha případech používanými primárně počítači. 
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Odborný časopis Broadcasting & Cable v roce 2006 odhadoval, že 20 milionů 

domácností přijímá televizní vysílání jen přes anténu. Když vzal v úvahu 2. a 3. 

televizory i v domácnostech, které měly předplacenou satelitní a kabelovou televizi, ale 

měly doma i další televizor, který coby zdroj signálu využíval analogové pozemní 

vysílání, odhadoval, že s koncem analogového vysílání bude zastaralých 70 milionů 

televizorů (Dickson 2006). Když bylo pevně stanovené datum vypnutí analogového 

vysílání, rostla pozornost, kterou odborná veřejnost věnovala set top boxům, neboť měly 

prodloužit životnost televizorům přijímajícím pouze analogové vysílání. 

 NTIA narazila při řízení programu dotovaných set top boxů na několik obtíží. 

Předně v roce 2007 neexistovaly přijímače, které by splňovaly zadaná kritéria a cenově se 

pohybovaly v rozmezí 50 až 60 dolarů. Americké úřady nevěděly, jak velká poptávka po 

kupónech bude. Odhady počtu domácností nepřipravených na přechod na digitální 

vysílání se pohybovaly mezi 11 a 21 miliony. NTIA navíc potřebovala, aby set top boxy 

byly dostupné po celou dobu trvání programu, splňovaly Kongresem relativně přísně 

vymezená kritéria, a na to všechno měla NTIA velmi málo času. Prezident Bush podepsal 

zákon, který program autorizoval, 8. února 2006. Žádosti o kupóny podle něj měla NTIA 

přijímat od 1. ledna 2008 (NTIA 2009a). 

Přes obtíže, kterým čelil, skončil program dotovaných set top boxů úspěšně a 

výrazně přispěl k úspěšné digitalizaci televizního vysílání ve Spojených státech, přičemž 

minimalizoval ekonomické důsledky, které přechod na digitální vysílání měl hlavně na 

nízkopříjmové skupiny obyvatel. V srpnu 2007 udělila NTIA certifikaci prvním set top 

boxům splňujícím kritéria. Od 1. ledna 2008 mohli Američané poštou, faxem, on-line a 

telefonicky žádat o kupóny. NTIA začala kupóny rozesílat 17. února 2008, tedy v době, 

kdy již byla přesvědčena, že je na trhu dostatek přístrojů, aby si zákazníci mohli kupóny 

okamžitě vyměnit za dotované set top boxy. Ode dne, kdy je NTIA odeslala, na to měli 3 

měsíce, jinak kupón propadl. V březnu 2008 udělila NTIA certifikaci dohromady 52 

typům přístrojů, počet certifikovaných přístrojů postupně rostl až na 191. Rostl také počet 

obchodníků, kteří byli do programu dotovaných set top boxů zapojeni. Zatímco v březnu 

2008 si zákazníci mohli koupit dotovaný set top box v 10 280 obchodech, v listopadu 

2008 to bylo 34 815 obchodů, pak počet obchodníků přijímajících kupóny začal klesat 

(NTIA 2009a). 
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Kupóny NTIA rozesílala poštou. Měly podobu červené plastové kartičky 

s magnetickým páskem připomínající platební kartu. Na kupónu bylo vyraženo unikátní 

sériové číslo a datum platnosti. Obchodník si při platbě načetl magnetický pásek kupónu a 

peníze se mu v řádu dní převedly z účtu ministerstva financí. 

Podle zákona mohla NTIA využít 5 milionů dolarů na osvětu. Kongres částku 

následně ještě navýšil. NTIA peníze využila k nákupu reklamního prostoru a podpoře 

neziskových organizací, které šířily osvětu mezi vytipovanými skupinami považovanými 

za nejvíce zranitelné přechodem na digitální vysílání. Za ty NTIA považovala pět skupin 

obyvatel – seniory, domácnosti s nízkými příjmy, venkovské obyvatelstvo, postižené lidi 

a menšiny. Vytipovala si také 45 rizikových oblastí, ve kterých bylo buď více jak 150 

tisíc domácností spoléhajících na pozemní vysílání, na pozemní vysílání spoléhalo 20 % 

obyvatel dané lokality nebo tam byla zvýšená koncentrace pěti výše uvedených skupin. 

NTIA věnovala zvýšenou pozornost osvětě v těchto ohrožených oblastech například 

zadáváním reklamy v tiskovinách rozšířených v těchto oblastech nebo veřejnou 

prezentací digitálního vysílání na ulici (NTIA 2009a). 

Kritici programu vyčítali, že spíš než o podporu zákazníků šlo o podporu výrobců. 

Think Tank Technology Policy Institute v roce 2008 spočítal, že kvůli vládní dotaci až ve 

výši 40 dolarů, nemělo pro výrobce smysl snižovat cenu pod hranici 40 dolarů. Spočítal, 

že kvůli dotaci stály set top boxy o 21 až 34 dolarů více, než kolik by stály, kdyby vláda 

set top boxy nedotovala a cenu by určoval trh. Ale i kritici přiznali programu významnou 

zásluhu, pokud šlo o osvětu a přípravu amerických domácností na přechod na digitální 

vysílání (Wallsten 2008). 

5.9 Odklad vypnutí analogového vysílání 

S blížícím se koncem analogového vysílání vybrala FCC jeden televizní trh, na 

kterém by si mohla vyzkoušet, jaká situace nastane po vypnutí analogového vysílání. 

S nápadem přišel 3. března 2008 člen rady FCC Michael Copps. FCC vytipovala několik 

oblastí a 8. května 2008 vybrala pro první vypnutí analogového vysílání trh okolo města 

Wilmington v Severní Karolíně. Podle Nielsenovy agentury byl Wilmington 135. 

největším trhem ve Spojených státech. Digitalizace se týkala pěti komerčních stanic – 

WWAY-TV (ABC), WSFX-TV (Fox), WECT-TV (NBC), WILM-LP (CBS) a W51CW 

(náboženská Trinity Broadcasting Network) a veřejnoprávní WUNJ-TV (PBS). 
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Ve výběru Wilmingtonu hrálo klíčovou roli, že už v květnu 2008 všechny stanice 

vysílaly paralelně analogově i digitálně a v případě digitálního vysílání se počítalo s tím, 

že po vypnutí analogu zůstanou stanicím ty kanály, na kterých vysílaly. Všechny stanice 

vysílaly s plným plánovaným výkonem. Po dohodě s provozovateli se FCC dohodla, že 

všechny komerční stanice v oblasti Wilmingtonu ukončí analogové vysílání 8. září 2008 

v poledne. Nekomerční stanice WUNJ-TV bude vysílat nadále i analogově a to do 

ukončení analogového vysílání v celé zemi, to aby ti, kteří nebudou na přechod na 

digitální vysílání připraveni, měli stále přístup ke zpravodajství a v případě živelné 

pohromy i k výstrahám šířeným prostřednictvím televizního vysílání (FCC 2008a). 

Ve Wilmingtonu jen 7 % diváků nemělo předplacenou kabelovou či satelitní 

televizi, ve srovnání s jinými televizními trhy tedy výrazně méně, než byl celostátní 

průměr. Přestože stanice, obchodníci, média, samospráva a FCC rozjely čtyřměsíční 

intenzivní kampaň, stále po vypnutí analogového vysílání FCC či televizní stanice 

obdržely 1 800 telefonátů od diváků, kteří zapnuli přijímač a nemohli naladit žádný kanál. 

To reprezentuje přibližně 1 % obyvatel daného televizního trhu (Albiniak 2008). 

Z vypnutí analogového vysílání ve Wilmingtonu vyplynulo pro FCC několik 

poučení. Předně odborníci radili nabádat diváky k časnému přechodu. V posledních 

hodinách před vypnutím analogu totiž obchody hlásily, že mají vyprodané set top boxy. 

K přechodu měly stanice diváky přimět také tím, že budou v analogovém vysílání 

přerušovat sledované pořady upozorněním, že toto vysílání brzy skončí. Vyvstal ovšem 

další významný problém. Mnohdy nestačilo koupit samotný digitální set top box, připojit 

ho k anténě a dívat se. V mnoha případech byl nutný také zásah do antény, ať již 

přetočení k digitálnímu vysílači umístěnému jinde, než kde stál původní analogový, nebo 

výměnu antény za výkonnější (Albiniak 2008). 

Zároveň ale někteří jinak připravení diváci přišli o možnost sledovat pozemní 

televizní vysílání. Šlo o diváky, kteří byli na hranici příjmu analogového vysílání. Pokud 

se smířili s horší kvalitou příjmu, mohli analogové vysílání sledovat. Digitální vysílání 

jim ale nešlo vůbec. V reakci na problémy, na které narazila při testech ve Wilmingtonu, 

rozhodla FCC 3. listopadu 2008 o zavedení dokrývačů
67

, které měly vysílat s menším 

výkonem na stejném kanále, jako hlavní vysílač stanice. Díky tomu přijímače signál 

spojovaly nebo filtrovaly a nedocházelo k rušení (FCC 2008b). 
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 Označené jako DTS – Distributed Transmission System 
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Program dotovaných set top boxů výrazně přispěl k úspěšnému přechodu na 

digitální vysílání, přesto na začátku ledna 2009 bylo zřejmé, že stále ještě miliony 

domácností nejsou připraveny na digitalizaci. Před tím varoval i nově zvolený prezident 

Barack Obama, který 9. ledna, tedy ještě před nástupem do úřadu, vyzval Kongres, aby 

přijal legislativu, která povede k odložení vypnutí analogového vysílání, aby Kongres 

mohl přidělit další prostředky do programu dotovaných set top boxů (Snyder 2009). Nový 

předseda senátního Výboru pro obchod, vědu a dopravu Jay Rockefeller předložil v lednu 

2009 návrh odložit termín vypnutí analogového vysílání o čtyři měsíce. Argumentoval 

tím, že 2 miliony domácností stále čekají na kupóny, které by mohly směnit za set top 

boxy. Ve svém zdůvodnění uvedl obavu, že to nejvíce zasáhne ty nejzranitelnější občany 

(Bachman 2009). 22. ledna 2009, tedy necelý měsíc před plánovaným ukončením 

analogového vysílání, vydala společnost Nielsen varování, že stále 6,5 milionu 

domácností není připraveno na digitální vysílání, což představovalo 5,7 % všech 

domácností (Nielsen 2009a).  

Rockefellerův původní návrh ale narazil na odpor opozice, kterou demokraté 

potřebovali, aby zákon mohl projít ve zrychleném řízení. Rockefeller dohodl se zástupci 

republikánů, jmenovitě senátorem Kayem Bailym Hutchinsonem, kompromis. Zákon 

pouze neposouval datum ukončení analogového vysílání, zahrnoval také úpravu 

programu dotovaných set top boxů, kdy bylo nově možné vyměnit nevyužitý propadlý 

kupón za nový, televizím také nikdo nebránil ukončit analogové vysílání předčasně 

(S.328 2009). Návrh jednohlasně prošel Senátem, nezískal ale dostatečnou podporu ve 

Sněmovně reprezentantů
68

. Rockefeller hned následující den, tedy 29. ledna, předložil 

návrh znovu. Opět prošel bez problémů Senátem a tentokrát se pro něj podařilo získat i 

dostatečnou podporu ve Sněmovně
69

.  

Prezident Obama zákon podepsal 11. února a termín vypnutí analogového vysílání 

byl přesunut na 12. červen 2009. Už předtím ale začala konat FCC. Den po schválení 

zákona Sněmovnou reprezentantů vydala prováděcí nařízení, ve kterém vyzvala všechny 

stanice, které jsou rozhodnuty ukončit vysílání v původním termínu 17. února, aby o tom 

FCC informovaly do 9. února. Vyhradila si také právo v případě, že rozhodne, že by 

předčasné ukončení vysílání nebylo v nejlepším veřejném zájmu, toto rozhodnutí stanice 
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 Pro hlasovalo 258, proti 168. Potřeba bylo, aby návrh podpořily dvě třetiny kongresmanů. 
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 Pro hlasovalo 264, proti 158 kongresmanů. 
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zvrátit, a upřednostňovala podmínky pro stanice, které chtěly ukončit vysílání mezi 17. 

únorem a 12. červnem (FCC 2009a). 

FCC obdržela téměř 500 žádostí o předčasné ukončení analogového vysílání, 

přičemž 191 stanic už v době podání žádosti vůbec nevysílalo. Stanice, které vlastnily 

přímo velké televizní sítě, se s FCC dohodly, že budou pokračovat ve vysílání až do 12. 

června. Přesto 17. února 2009 ukončilo analogové vysílání 421 televizních stanic. Celkem 

tak k tomuto datu přestalo vysílat 641 stanic
70

, tedy 36 % z celkového počtu téměř 1 800 

stanic. V případě, že hrozilo, že nastane situace, kdy na daném trhu nezůstane ani jedna 

stanice spojená se sítí ABC, CBS, NBC nebo Fox, požadovala FCC, aby alespoň jedna 

společnost nadále vysílala minimálně místní zpravodajskou relaci a případná mimořádná 

vysílání týkající se především živelných pohrom, aby diváci mající jen analogové 

přijímače měli stále přístup k těmto důležitým informacím (FCC 2009b)  

Zákon měnil také program dotovaných set top boxů. Místo do konce března mohly 

domácnosti o kupóny žádat do konce července. Nově bylo možné vyměnit propadlé 

kupóny za nové (DTV Delay Act 2009). Zákon ale nepřiřadil NTIA další finance. Ty 

programu dotovaných set top boxů přiřadil balík ekonomických opatření, který demokraté 

předložili jako vůbec první návrh zákona v novém Kongresu. Zákon o ekonomické 

obnově
71

 byl velkým balíkem keynesiánských opatření, která měla nastartovat americkou 

ekonomiku zmítanou následky globální ekonomické krize. Jedno z opatření pak určovalo, 

že NTIA může na program dotovaných set top boxů využít dalších až 650 milionů dolarů, 

přičemž 90 milionů bylo určeno na propagaci a vzdělávání veřejnosti (American 

Recovery and Reinvestment Act of 2009 2009). Celkem Kongres alokoval na dotované 

set top boxy 1,83 miliardy dolarů, 455 milionů ale zůstalo nakonec nevyčerpáno. Celkem 

NTIA schválil žádosti 34 761 546 domácností a vydal 64 105 127 kupónu. Velkou část 

ovšem příjemci nechali propadnout, využito bylo 34 879 122
72

 kupónů, tedy 54,4 %. Přes 

29 milionů kupónů nakonec propadlo (NTIA 2009b). 

Přes veškerou snahu zajistit, aby přechod negativně zasáhl co nejméně 

domácností, i před plánovaným červnovým datem vypnutí analogového vysílání ukázaly 
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 Kompletní seznam všech stanic s informací, které přestaly nejpozději 17. února 2009 vysílat, je dostupný 

zde: https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-288530A2.pdf.  
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 American Recovery and Reinvestment Act z roku 2009. 
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 137 009 žádostí přišlo faxem, 1 089 428 poštou, 13 070 075 telefonicky a 20 504 268 přes webovou 

stránku. NTIA zaznamenala 51,7 milionů telefonátů, 7 a půl milionu vyřizovali živí operátoři. 14,1 milionu 

využilo ke komunikaci španělštinu (NTIA 2009a). 

https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-288530A2.pdf
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studie, že stále velký počet domácností na přechod na digitální vysílání není připraven. 

Společnost Nielsen Media Research vydala pět dní před 12. červnem aktualizovaný 

průzkum, který ukazoval, že na vypnutí analogového vysílání není připraveno 2,8 milionu 

domácností, tedy přibližně 2,5 % všech amerických domácností. Z průzkumu vyplynulo, 

že oproti očekávání se s digitalizací dobře vyrovnali senioři. Jen 1,3 % domácností, ve 

kterých byla hlava rodiny starší 55 let, nebylo připraveno na digitalizaci. Oproti tomu 

výrazně hůře byly připraveny mladé rodiny, kdy z domácností tvořených mladšími 35 let, 

jich nebylo připraveno 4,6 %. Podle očekávání na tom byly nejhůře afroamerické 

domácnosti (nepřipraveno 5,1 %) a hispánské domácnosti (nepřipraveno 4,3 %
73

). Ovšem 

od původního únorového termínu počet nepřipravených domácností klesnul na polovinu 

(Nielsen 2009b). Nielsen Media Research také zjistila, že úplně je na přechod připraveno 

89,3 % domácností. Přes 8 % bylo takzvaně částečně připraveno, když měli doma alespoň 

jeden přijímač, který nebyl závislý na analogovém příjmu, ale také alespoň jeden 

televizor, který přijímal výhradně pozemní analogové vysílání
74

 (Nielsen 2009c). 

Asociace vysílatelů odhadovala podobný stav připravenosti. Podle NAB nebylo 

v předvečer vypnutí analogového vysílání na tuto změnu připraveno 1,75 milionu 

amerických domácností. Při přičtení domácností, které měly teprve podanou žádost o 

kupón na set top box, toto číslo vzrostlo na 2,2 milionu (Eggerton 2009a).  

Přesto, že stále miliony Američanů nebyly na digitalizaci připraveny, 971 

televizních stanic ukončilo 12. června analogové televizní vysílání. Analogově vysílaly už 

jen televizní stanice vysílající s nízkým výkonem. FCC se na vypnutí analogového 

vysílání důkladně připravila. Po celých Spojených státech provozovala v posledních 

dnech před vypnutím analogového vysílání 400 center, kam se Američané mohli zdarma 

přijít poradit. Komise odhadla, že jejich služby využilo 85 tisíc lidí. FCC vytvořila síť 

smluvních servisních techniků, kteří zákazníkům zdarma, respektive na náklady FCC, 

doma zapojovali set top boxy. Možnost bezplatné instalace set top boxu a případné 

úpravy antény využilo 286 tisíc domácností (FCC 2010). 

V den vypnutí analogového vysílání měla FCC ve službě 4 000 operátorů 

bezplatné asistenční linky. Ti odbavili dohromady 317 450 zákazníků, kteří potřebovali 
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 U domácností, které mluvily výhradně španělsky, to bylo dokonce 9, 1 % (Nielsen 2009c). 
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 Tyto domácnosti ale měly doma více televizorů, než ostatní skupiny. Zatímco ty, které byly kompletně 

připraveny, měly doma průměrně 2,5 televizorů, nepřipravené domácnosti 1,6 televizoru, domácnosti, které 

byly částečně připraveny, měly doma v průměru 3,5 televizoru (Nielsen 2009c). 
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pomoci s objednáním set top boxu nebo s jeho zapojením a naladěním. Celkem mezi 8. a 

12. červnem odbavila zákaznická linka téměř 700 tisíc hovorů. Od 13. června do 31. 

května 2010 odbavila dalších 700 tisíc hovorů a ještě v červnu 2010, tedy rok po vypnutí 

analogového vysílání, vyřizovali operátoři na bezplatné lince až 1 500 hovorů týdně (FCC 

2010). Nejvíce hovorů přišlo z oblasti okolo města New York, odkud volalo 11 tisíc 

diváků. 

Velkým problémem se po 12. červnu ukázaly být antény. Diváci, kteří si koupili 

levnější modely antén označovaných mnohdy jako „vhodné pro digitální vysílání“ až po 

vypnutí analogu zjistili, že anténa nepřijímá signály ve VHF pásmu. Jenže část stanic, 

která během přechodu vysílala svůj digitální program v UHF, po vypnutí analogového 

vysílání okamžitě přešla z dočasného UHF kanálu zpět na svůj původní kanál ve VHF. 

Opačný problém nastal v New Yorku, kde obyvatelé bytových domů až po vypnutí 

analogu zjistili, že jejich společná televizní anténa naopak přijímá jen kanály vysílající ve 

VHF (Groticelli 2009). 

Po 12. červnu ale nenastala úplná analogová tma. Analogově mohly nadále vysílat 

stanice vysílající jen s nízkým výkonem. Navíc 121 stanic nahradilo analogové vysílání 

službou pojmenovanou „noční světlo“ (Nightlight). Podle zákona nemohly analogově dál 

vysílat žádný pravidelný televizní program, mohly ale vysílat informativní smyčku, ze 

které se divák dozvěděl, že analogové vysílání bylo ukončeno a jak může dál sledovat 

terestriální televizní vysílání. Vysílání informativní smyčky umožňoval zákon podepsaný 

prezidentem Georgem W. Bushem 23. prosince 2008. Podle něj mohly stanice po 

ukončení analogového vysílání 17. února, respektive po rozhodnutí o odložení termínu 

ukončení analogového vysílání po 12. červnu, vysílat informativní smyčku, mimořádné 

zpravodajské relace a varovné informace, až 30 dní
75

 (FCC 2009c). Tuto možnost neměly 

stanice, které před vypnutím analogového vysílání využívaly kanály 52 až 69 a 

pochopitelně ani stanice, které na původním kanále využívaném analogovým vysílání 

začaly okamžitě vysílat digitálně. 

Počet domácností nepřipravených na příjem digitální televize po vypnutí 

analogového vysílání rychle klesal. Společnost Nielsen Media Research aktualizovala 

statistiky připravenosti na digitální příjem 3x v červnu, 2x v červenci a pak na konci srpna 
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 Mnohdy televize vysílaly program natočený NAB, kde jim Mike DiSerio vysvětloval, jak přejít na 

digitální vysílání. Smyčku je možné shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=0m9OOV3FlWc 

(ověřeno 9. 4. 2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=0m9OOV3FlWc
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2009. Při posledním průzkumu nebylo na příjem digitálního vysílání vybaveno 710 tisíc 

domácností (0,6 %). Největší podíl nepřipravených (1,3 %) byl mezi hispánskými 

Američany, kteří předstihli afroamerické domácnosti. Podle informaci společnosti 

Nielsen mohlo stále 59 % nepřipravených domácností přijímat nějaké televizní vysílání
76

, 

ať již od stanic vysílajících s nízkým výkonem, v odlehlých oblastech nadále mohly 

fungovat analogové dokrývače, příhraniční regiony zase přijímaly analogové vysílání 

z Kanady a Mexika. Tím lze také vysvětlit vysoký počet hispánců, kteří nebyli na 

digitální příjem vybaveni. Největší podíl nepřipravených domácností (2,18 %) byl 

v oblasti Las Vegas. Na předních místech se ale umístily v mnoha případech televizní 

trhy ležící u hranic s Mexikem – Albuquerque-Santa Fe, San Antonio či San Diego. Čtyři 

trhy – Louisville, Nashville, New York a Providence-New Bedford – byly na digitální 

vysílání připraveny stoprocentně (Nielsen 2009d). 

Program dotovaných set top boxů skončil 31. července. NTIA ještě vyhověla těm, 

kteří poslali žádost poštou s tímto nebo dřívějším datem odeslání, i když byla doručena až 

v srpnu. Počet žádostí o kupóny v posledních dnech rapidně vzrostl. Poslední možný den 

obdržela NTIA 169 tisíc žádostí, trojnásobek toho, kolik domácností o dotaci na set top 

box žádalo průměrně v posledních 30 dnech (Eggerton 2009b). Senátor Bernie Sanders a 

kongresman Peter DeFazio navrhovali prodloužení programu i po 31. červenci, respektive 

rozšíření, aby domácnosti mohli žádat o příspěvek až 80 dolarů využitelný kromě set top 

boxu také na nákup a instalaci antény. Ty domácnosti, které kvůli digitalizaci přišli 

minimálně o jeden dříve dostupný televizní program, pak měly mít nárok na základní 

programovou nabídku, kterou by kabeloví operátoři museli nabízet za maximální 

poplatek 10 dolarů. Za tyto zákazníky by pak neodváděli žádné poplatky televizním 

společnostem. Sanders návrh zákona předkládal v prosinci 2008 a novému Kongresu také 

v lednu 2009. DeFazio jej Sněmovně reprezentantů předložil v červnu 2009, vždy 

v identickém změní. Návrhy ale skončily v příslušných výborech (S. 3740 2008, S. 25 

2009, H.R. 2867 2009). 

5.10 Ukončení analogového vysílání televizí s nízkým výkonem 

První pravidla pro přechod na digitální vysílání stanovila FCC pro stanice 

vysílající s nízkým výkonem v roce 2004. Dělila je v něm na tři skupiny – dokrývače, 
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 V průměru ale mohly domácnosti vybavené pouze analogovým přijímačem stále sledovat více jak 3 

televizní stanice. 
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stanice s nízkým vysílacím výkonem (LPTV) a stanice třídy A, které na rozdíl od 

ostatních stanic LPTV musely vyrábět určité množství vlastního programu a vysílat určitý 

počet hodin, těšily se ale větší ochraně před rušením. Nařízení FCC nestanovilo žádné 

datum vypnutí analogového vysílání. Stanicím umožnilo zažádat si o druhý kanál nebo 

překlopit své vysílání do digitálního přímo (FCC 2004). V polovině roku 2011 FCC 

informovala, že od roku 2004 požádalo o povolení k výstavbě vysílače pro přímý přechod 

na digitální vysílání 2980 stanic, 1354 stanic pak požádalo o druhý kanál, aby mohlo 

souběžně vysílat analogově i digitálně. To ovšem představovalo jen 60 % z celkového 

počtu 7240 stanic vysílajících s nízkým výkonem (FCC 2011). 

Další pravidla přinesla Druhá zpráva a příkaz FCC z roku 2011. Ta stanovila 

termín vypnutí analogového vysílání u stanic vysílajících s nízkým výkonem na 1. září 

2015. Argumentovala přitom tím, že hlavní důvod pro odklad přechodu – nízká 

vybavenost domácností přijímači schopnými zpracovat digitální vysílání – už po vypnutí 

analogového vysílání u stanic s plným výkonem neplatí. Datum uprostřed roku se už 

osvědčilo o předchozí vlny digitalizace, neboť umožňuje v průběhu části roku 

s klimaticky příznivými podmínkami připravit vysílače. Stanice, které vysílaly na 

kanálech 52 až 69 navíc musely do 1. září zažádat o nový kanál a nejpozději 31. prosince 

2011 kanály v pásmu 700 MHz opustit a uvolnit. Místo pro LPTV se ale rozšířilo ve VHF 

pásmu, jehož část opustily stanice vysílající s plným výkonem. Aby bylo pro LPTV 

atraktivnější, rozhodla FCC výrazně navýšit maximální výkon, se kterým mohly ve VHF 

LPTV vysílat. Z 300 wattů jej zvýšila na 3 kilowatty. Stanice, které nestíhaly vybudovat 

infrastrukturu pro digitální vysílání, mohly požádat o odklad zahájení digitálního vysílání 

až do 1. května 2016, tak jako tak ale musely ukončit analogové vysílání k 1. září 2015. 

FCC na pomoc s přechodem na digitální vysílání měla k dispozici 30 milionů dolarů 

(FCC 2011, Oxenford 2011). 

V roce 2013 se FCC zabývala návrhem společnosti Signal, která vlastnila licence 

pro dvě televize vysílající analogově na 6. kanálu. Vysílání na tomto kanálu se dalo 

naladit na frekvenci 87,7 MHz, čehož společnost Signal využívala, vysílala pouze audio, 

a ačkoliv měla licenci pro televizní vysílání, reálně fungovala v podstatě jako FM rádiová 

stanice. FCC návrh odložit termín vypnutí analogového vysílání zamítla s tím, že samotné 

podnikatelské aktivity společnosti Signal na 6. kanálu odklad ukončení vysílání 

neospravedlňují. Odmítla také varování asociace provozovatelů LPTV a dokrývačů 
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upozorňující, že opuštění kanálů 52 až 69 k 31. prosinci 2011 není reálné (FCC 2013, 

Oxenford 2013). 

V říjnu 2014 ale FCC naznačila, že termín 1. září 2015 pro ukončení analogového 

vysílání i pro stanice s nízkým výkonem, nakonec odloží. Ve zprávě vydané 10. října 

zrušila všechny lhůty a termíny, které měly stanice k výstavbě infrastruktury pro digitální 

vysílání a k jeho zahájení. Jako důvod uvedla rozhodnutí vydražit část rádiového spektra 

pro mobilní internet. V tu samou dobu totiž FCC připravovala tzv. dobrovolné aukce, 

v rámci kterých mohli vysílatelé prodat kanál, na který drželi licenci. Aukci mohli buď 

úplně ignorovat, prodat svůj kanál v UHF výměnou za kanál ve VHF, vyměnit kanál ve 

vyšší části VHF spektra za ten v nižší části, prodat svůj kanál s tím, že budou sdílet kanál 

s jinou televizí, nebo prodat svůj kanál a přestat vysílat úplně. Terestrickou televizi by 

pak FCC přesunula na co nejnižší kanály tak, aby zabírala co nejmenší část spektra. 

Uvolněnou část by pak přeprodala mobilním operátorům přičemž rozdíl mezi cenou 

utrženou za přeprodej spektra a cenou vyplacenou televizním společnostem by byl ziskem 

federální vlády (viz. kapitola 6.4). 

Snaha FCC ubrat terestrické televizi část kanálů ale znamenala především 

problém pro televize vysílající s nízkým výkonem. Ty neměly svojí pozici jistou a reálně 

hrozilo, že je rozhodnutí vydražit část spektra připraví o možnost nadále vysílat. Na rozdíl 

od stanic s plným výkonem u těch s nízkým neexistovalo nařízení, které by více stanicím 

umožňovalo sdílet jeden televizní kanál. Právě změnu, která by toto umožňovala, navrhla 

FCC společně s odkladem expirace licencí a povolení k výstavbě vysílací infrastruktury. 

Pro televize s plným výkonem, které vinou přechodu na jiný kanál ztratily část pokrytí, 

navrhovala zřízení digitálních dokrývačů (FCC 2014). 

24. dubna 2015 FCC rozhodla, že termín vypnutí analogového vysílání 1. září 

2015 se z televizí s nízkým výkonem bude týkat jen těch, které spadají do třídy A, naopak 

ostatní televize s nízkým výkonem a dokrývače mohou i po tomto termínu nadále vysílat 

analogově. Nový termín vypnutí analogového vysílání u těchto stanic FCC nestanovila 

s tím, že nejprve nutní dokončil tzv. dobrovolné aukce a zhodnotit jejich dopad na 

televize s nízkým výkonem. Naopak televize spadající do třídy A musely povinně 

nejpozději do půlnoci 1. září vypnout analogové vysílání. V případě, že by jejich digitální 

vysílač ještě nebyl připraven, musely tak jako tak přestat vysílat. Pokud chtěly, aby při 

přesouvaní kanálů po dražbách spektra, byly více chráněné a nemohlo se jim stát, že FCC 
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pro ně nesežene volný kanál, musely získat licenci pro digitální vysílání nejpozději do 29. 

května 2015 (FCC 2015). V případě, že 1. září 2015 přestaly vysílat, musely do 30 dní 

požádat FCC o schválení dočasného přerušení vysílání a to maximálně na dobu 12 měsíců 

(Eggerton 2015). 

Termín vypnutí analogového vysílání také u analogových dokrývačů a LPTV byl 

nakonec stanoven v rozhodnutí FCC z prosince 2015. Analogové vysílání by podle 

rozhodnutí FCC mělo skončit až 51 měsíců po ukončení aukcí spektra
77

. Nově FCC také 

upřesnila podmínky, na jejichž základě mohly i stanice s nízkým výkonem a dokrývače 

sdílet kanál s jinými stanicemi. FCC také provozovatelům LPTV a dokrývačů slíbila, že 

jakmile budou rozděleny kanály pro televize s plným výkonem a LPTV třídy A, využije 

speciální počítačový software, který bude sloužit k vyhledání volných kanálů pro stanice, 

které musely svůj původní kanál opustit. Přestože velká část stanic vysílala v roce 2015 

už výhradně digitálně, výrobci stále měli povinnost instalovat do televizorů analogový 

tuner. FCC ovšem v prosinci 2015 stanovila datum, po němž již výrobci nebudou 

povinováni vybavovat televizory i NTSC tunery, a to 31. srpen 2017. Výrobci televizorů 

neměli povinnost nějak upozorňovat zákazníky, že nový televizor již nemá NTSC tuner 

pro analogový příjem. 

FCC probírala také další možná opatření ve prospěch LPTV, kupříkladu možnost 

získat stejnou ochranu před rušením a ztrátou pokrytí, jakou mají televize vysílající 

s plným výkonem a LPTV třídy A, zařazení mezi programy, které kabelové a satelitní 

společnosti musí přenášet (must-carry) či požádat Kongres o další peníze na digitalizaci, 

všechny ale zamítla. Zadala provedení studie na téma budoucnost stanic s nízkým 

výkonem. V rozhodnutí z prosince 2015 také povolila digitálním stanicím zřídit digitální 

doktrývač, který by mohly využívat stanice, které při změně vysílacího kanálu přišly o 

část pokrytí (FCC 2015).  

  

                                                           
77

 39 měsíců měly na přechod či přeladění stanice s plným výkonem a stanice s nízkým výkonem třídy A, 

zbývající stanice s nízkým výkonem a dokrývače měly pak na ukončení analogového vysílání dalších 12 

měsíců. 
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6 Aukce a přerozdělení spektra 

6.1 Rádiové spektrum a jeho přerozdělování 

Právo rozdělovat rádiové spektrum náleží na základě zákona o komunikacích 

z roku 1934 FCC a prezidentovi. Zatímco prezident, který ovšem tuto pravomoc 

delegoval trvale na náměstka ministra obchodu pro komunikace a informace, rozděluje 

spektrum mezi vládní instituce, FCC je autoritou rozdělující rádiové spektrum pro 

nevládní (komerční i nekomerční) uživatele (NTIA 1995). Do konce 80. let FCC 

rozdělovala licence různým způsobem. Kupříkladu posuzovala plány žadatelů a vybírala 

ty nejpřínosnější nebo zkoušela majitele licencí losovat. V roce 1993 zákon o rozpočtu 

zavedl praxi rozdělování spektra na základě aukcí. Ministerstvu obchodu přikázal převést 

na FCC nejméně 200 MHz ze spektra předtím vyhrazeného pro vládní účely, které úřady 

nepotřebují a v dohledné době potřebovat nebudou. Coby rozdělovací mechanismus pak 

určil aukce. Ty měly podle zákonodárců zajistit, že rozdělení spektra přinese: „rozvoj 

nových technologií, které budou ku prospěchu veřejnosti, a ekonomické soupeření, které 

vrátí část zisků z využití spektra do veřejného rozpočtu a zajistí efektivní využití 

rádiového spektra“ (Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993 1993: Sec. 6002 (a) 

(3)). 

V roce 1948 se ustálilo stávající rozdělení kanálů ve VHF na kanály 2-6 (54 až 88 

MHz) v I. pásmu a na kanály 7 až 13 (174 až 216 MHz) ve III. pásmu. S rozvojem 

televizního vysílání bylo jasné, že 12 kanálů pro americkou televizi nestačí. V ideálním 

případě mohlo v jedné lokalitě vysílat sedm stanic, zájem byl ale větší a tak FCC v 50. 

letech televizi vyhradila část spektra ultra krátkých vln původně přidělenou armádě a 

námořnictvu, kterou ale ozbrojené složky naplno nevyužívaly ani během druhé světové 

války. Pro televizi byly tak určeny i kanály 14 (470 MHz) až 83 (890 MHz). V roce 1963 

vyhlásila FCC desetileté moratorium na udílení licencí pro vysílání na 37. kanálu, od roku 

1974 je tento zákaz permanentní, protože kanál je vyhrazen pro astronomii. 

Část spektra odebrala FCC televizi v roce 1983, když rozhodla, že kanály 70 až 83 

(806 až 890 MHz) již nebudou určeny pro televizní vysílání, ale budou uvolněny pro 

vysílačky a 1. generaci mobilních telefonů. Předtím tuto část spektra využívaly převážně 

dokrývače vylepšující pokrytí analogové televize v odlehlých oblastech. První generace 

mobilních telefonů vysílala analogově, a ačkoliv po převedení části spektra pro mobilní 
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telefony měly nové televizory analogové tunery upravené tak, aby ladily jen po kanál 69, 

na starších přijímačích bylo za určitých podmínek dokonce možné odposlouchávat 

telefonní hovory78 (Straubhaar, LaRose & Davenport 2009). 

S opuštěním části spektra původně vyhrazeného pro televizi a jeho následnou 

dražbou Kongres počítal už v době, kdy ještě probíhala jednání o finální podobě 

standardu ATSC. Debata, která se v polovině 90. let vedla, se točila okolo otázky, zda by 

stávající vysílatelé měli dostat pro přechod na digitální vysílání dočasně druhý vysílací 

kanál. Republikáni to považovali za podporu velkých korporací. Senátoři Bob Dole a 

John McCain volali po tom, aby FCC změnila své rozhodnutí a všechen další prostor ve 

spektru FCC přidělovala výhradně na základě aukcí (Huff 2001). Republikáni dražby 

spektra vnímali jako cestu k redukci vládního deficitu. Inspirovali se přitom nedávnou 

dražbami části spektra pro mobilní operátory, které vynesly miliardy dolarů79. Podle 

výnosů z dražeb odhadovala FCC, že aukce by mohly vynést částku v rozmezí od 11 do 

70 miliard dolarů! Spodní hranici odhadovala podle posledního zájmu o licence pro 

analogové vysílání, později tento odhad upravila na 37 miliard dolarů. Horní hranici 

odhadovala podle výnosů z aukcí spektra pro mobilní operátory. FCC přitom 

předpokládala, že po dokončení přechodu na digitální vysílání, by mohlo být uvolněno až 

150 MHz. V roce 1997 odhad snížila na 108 MHz (Snider 2005). 

Zákon o vyrovnaném rozpočtu z roku 1997 ustanovil aukce rádiového spektra 

jako primární způsob jeho přerozdělování. FCC je měla použít vždy kromě případů, kdy 

udělovala licence stávajícím vysílatelům analogové televize určené k přechodu na 

digitální vysílání nebo licencovala neziskové stanice zaměřené na vysílání informací 

potřebných k zajištění bezpečnosti obyvatelstva. Zákon také výslovně zakazoval nadále 

přidělovat licence na základě losování. FCC přikazoval do 30. září 2002 uvolnit pro 

dražbu minimálně 55 MHz spektra. Po 1. lednu 1998 měla FCC přerozdělit spektrum 

mezi 746 MHz a 806 MHz (televizní kanály 60 až 69) mezi složky integrovaného 

záchranného systému (24 MHz) a komerční subjekty (36 MHz). Složky integrovaného 

záchranného systému by získaly licence k použití uvolněného spektra po 30. září 1998, 

                                                           
78

 Dnes to již není možné, protože mobilní telefony jsou už digitální, jak to ale vypadalo v roce 2007, 

zachytila uživatelka sítě YouTube Dana Leeová: https://www.youtube.com/watch?v=JsEgUA4z_SM 

(ověřeno 18. 4. 2017). 
79

 První aukce v roce 1995 vynesla 7 019 403 797 dolarů, druhá aukce 13 428 945 122 dolarů, třetí aukce 

697 213 950 dolarů. Aukce ukončená v lednu 1997 přinesla 2 715 885 604. Další aukce PCS proběhly 

v letech 1999, 2001, 2005, 2007 a 2008 (FCC 2017a). 

https://www.youtube.com/watch?v=JsEgUA4z_SM
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komerční subjekty by mohly o licence soutěžit od 1. ledna 2001 (Balanced Budget Act of 

1997 1997). 

Vzhledem ke skutečnosti, že termín vypnutí analogového vysílání byl několikrát 

odložen až na rok 2009, rozhodl Kongres v roce 2002 zrušit všechny termíny pro aukce 

rádiového spektra. Bylo v gestci FCC rozhodnout, kdy vyhlásí dražby uvolněných 

frekvencí (Auction Reform Act of 2002 2002). K odkladu aukcí vedly Kongres také 

problémy s rušením, které se objevily v pásmu 800 MHz. Počítalo se, že řešení, které 

FCC určí pro pásmo 800 MHz, bude použitelné také v pásmu 700 MHz. To FCC 

rozhodla, že je možné po ukončení analogového vysílání uvolnit celé, pro televizní 

vysílání by stačilo ponechat kanály 2 až 51 a uvolněny by byly i kanály 52 – 59, tedy i 

spodní polovina pásma 700 MHz. 

Do jednoho roku od přijetí zákona byla FCC povinna předložit zprávu Kongresu, 

ve které by jej informovala o pokroku při přechodu na digitálním vysílání. Povinnost 

komise splnila a Kongresu předložila zprávu 19. června 2003. Informovala, že v případě 

pásma 700 MHz rozhodla o odkladu aukce 31 (horní polovina pásma), ale aukce 44 

proběhla a 102 dražitelů získalo 484 licencí v hodnotě 116 118 800 dolarů. FCC pro aukci 

rozdělila pásmo 698 až 746 MHz na pět dražených bloků. Bloky A, B a C sestávaly ze 

dvou 6 MHz kanálů, bloky D a E pak z jednoho kanálu. FCC pak území Spojených států 

rozdělila na 6 ekonomických regionů a 734 trhů pro mobilní operátory. Zákon z roku 

2002 FCC nařizoval odložit aukce bloků A, B a E a vydražit jen bloky C (bývalé televizní 

kanály 54 a 59) a D (bývalý kanál 55). Licence, které se nepodařilo vydražit v rámci 

aukce 44, vydražila FCC v roce 2003 v aukci 49. Celkem aukce 18 MHz spodní poloviny 

700 MHzového spektra vynesly 145 467 690 dolarů (FCC 2003). 

Zákon o redukci vládního dluhu nejen posouval termín vypnutí analogového 

vysílání z 31. prosince 2006 na 17. února 2009, nařizoval také FCC, aby k tomuto datu 

zajistila, že všechny stanice vysílající s plným výkonem ukončí analogové vysílání a 

společně se stanicemi s nízkým výkonem třídy A, které mohly nadále vysílat analogově, 

budou využívat výhradně kanály 2 až 36 a 38 až 51. Do zákonné úpravy se tak dostalo 

opuštění celého pásma 700 MHz. Zákon také stanovil, že nabídky do aukcí má FCC začít 

přijímat nejpozději 28. ledna 2008 a se samotnou dražbou má pak začít nejpozději 30. 

června 2008. Finance získané aukcí měly směřovat do speciálního fondu, ze kterého byl 
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financován třeba program dotovaných set top boxů, kde měly zůstat do 30. září 2009, pak 

je mohlo využívat ministerstvo financí. (Deficit Reduction Act of 2005 2005). 

6.2 Aukce v roce 2008 

Při doposud největší aukci vysílacího spektra, dražila v roce 2008 FCC celé pásmo 

700 MHz (698 – 806 MHz), které rozdělila pět bloků (A-E)80. Ty ještě následně dělila na 

další regionální licence podle toho, jestli daný blok byl rozdělen podle trhů mobilních 

operátorů (CMA – Cellural Market Area), ekonomických oblastí (EA – Economic Area), 

regionálních ekonomických seskupení (REAG – Regional Economic Area Grouping). 

Blok D byl pak dražen jako celek s jednou celonárodní licencí. Celkem FCC rozdělila 

uvolněné pásmo na 1 099 licencí. Návrh rozdělení a pravidel aukce rozeslala zájemcům 

17. srpna 2007, do 7. září k němu mohli zájemci o účast v dražbě posílat své připomínky. 

FCC počítala se spuštěním aukce 16. ledna 2008 (FCC 2007a). 

Nakonec byl termín aukce posunut na 24. ledna 2008. Blok A sestával z 12 MHz 

spektra rozděleného podle ekonomických oblastí na 176 licencí. Stejný počet licencí 

nabízela FCC také na blok E, ten byl ale složený jen z jednoho kanálu (6 MHz). Blok B 

měl 12 MHz a byl rozdělený podle trhů mobilních operátorů na 734 licencí. Největší 

zájem byl o blok C, který měl 2 x 11 MHz a byl rozdělený na 12 licencí podle 

ekonomických regionů. Blok E se skládal ze 176 licencí rozdělených podle 

ekonomických oblastí. Na rozdíl od bloku A, ale v bloku E nabízela FCC jen jeden 

šestimegaherzový kanál. 

Blok D měl 2 x 5 MHz a FCC prodávala jednu celonárodní licenci, kupec ale 

musel souhlasit s tím, všechna zařízení pracující v této síti budou sdílet infrastrukturu se 

sítí pro integrovaný záchranný systém. S pro ně vyhrazeným pásmem blok D sousedil. 

Majitel licence by se zavázal ke spolupráci s policií, hasiči či záchranáři. V případě krize 

by tyto složky měly prioritní přístup k jeho síti v bloku D. Majitel licence by ale zároveň 

mohl využívat volnou kapacitu sítě bezpečnostních složek určenou pro datové přenosy. 

Licence se kupovala na 10 let, během kterých musel její držitel pokrýt 99,3 % populace, 

včetně všech úseků mezistátních dálnic a sídel s více jak 3 tisíci obyvateli. Ovšem právě 

                                                           
80

 Část 700MHz spektra už FCC vydražila dříve. Původně dělila spodní polovinu (698 až 746 MHz) na 

bloky A až E a horní polovinu (746 až 806) na bloky A až D. Při předchozích aukcích ale vydražila bloky C 

a D ze spodní poloviny spektra (celkem 3 bývalé televizní kanály) a bloky A a B z horní poloviny spektra 

(dohromady 4 jednomegaherzové bloky). V horní polovině spektra také FCC vyhradila 24 MHz (764 až 

775 a 794 až 805 MHz) pro potřebu složek integrovaného záchranného systému. 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ171/content-detail.html
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přísné podmínky, které byly s provozováním sítě spojené, odrazovaly případné zájemce. 

Jeden z nejvážnějších zájemců, společnost Frontline, nakonec v předvečer aukce 

deklaroval, že se o licenci pro blok D nebude ucházet (Medford 2008a).  

Příloha 2 (Obrázek): Rozdělení spektra při aukcích v roce 2008 (Science Progress 2008) 

 

FCC měla pro blok D stanovenou minimální prodejní cenu 1,33 miliardy dolarů. 

Nabídku podala jediná společnost, Qualcomm, která za pásmo nabídla 472 milionů 

(Medford 2008b). FCC tak v rámci aukcí partnera, který by jí pomohl vybudovat síť, přes 

kterou by mohli policisté či hasiči ve službě využívat vysokorychlostní internet třeba 

k přenosům informací o hledaných osobách či plánům hořících budov, nenašla. Komise 

sice zvažovala další aukci bloku D (Hatch 2008), nakonec ale k dalšímu kolu dražby 

nepřistoupila a v roce 2012 zákon určil, že blok D bude přiřazen k části spektra vyhrazené 

pro integrovaný záchranný systém.81 

I blok C byl zatížen licenčním omezením. Před zahájením aukcí se přihlásila 

společnost Google, která požadovala, aby FCC licenci zatížila čtyřmi omezeními 
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 Ministerstvo obchodu a úřad, který měl výstavbu sítě pro záchranáře (FirstNet) na starosti, 30. března 

2017 oznámili uzavření partnerství se společností AT&T. Během pětadvacetiletého kontraktu AT&T 

vybuduje síť, kterou budou používat složky integrovaného záchranného systému. FirstNet poskytne 20 

MHz spektra, jejichž volnou kapacitu budou moci používat zákazníci AT&T (FirstNet 2017). 
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zaručujícími otevřený přístup a tzv. síťovou neutralitu. V otevřeném dopise, který FCC 

poslal tehdejší výkonný ředitel Googlu Eric Schmidt, požadoval Google, aby vítěz dražby 

musel zajistit, že si zákazníci po síti budou moci stáhnout libovolný obsah (open 

applications) a budou k tomu moci využívat libovolné zařízení (open devices). 

Provozovatel sítě pak bude muset kapacitu přeprodávat na základě nediskriminačních 

podmínek dalším zájemcům (Open services) a další strany budou schopny se na síť 

libovolně připojit (open networks) (Google 2007). 

FCC dala Googlu částečně za pravdu a do podmínek zařadila požadavky na 

otevřenost vůči obsahu a zařízením (FCC 2007b). Podmínkou však bylo, aby se pásmo 

vydražilo minimálně za 4,6 miliardy dolarů. Aby měl Google jistotu, že tato podmínka 

bude splněna, sám podal nabídku v adekvátní výši. Doufal přitom, že jej ostatní zájemci 

přeplatí (Brusco – Lopomo – Marx 2008). Což se nakonec skutečně stalo. Sedm z deseti 

licencí, které se FCC podařilo vydražit, získal telekomunikační gigant Verizon Wireless, 

který jen za licence pokrývající 48 států USA a Havaj, zaplatil téměř 4,7 miliardy dolarů. 

(RCRWireless 2008). 

Aukce trvala 38 dní a dražilo se celkem v 261 kolech. Dohromady dražby vynesly 

19 miliard dolarů! Většinu licencí si rozdělili dva největší mobilní operátoři ve Spojených 

státech, AT&T a Verizon, kteří dohromady za spektrum zaplatili přes 16 miliard dolarů. 

Konkrétně Verizon za část bloku A, který si rozdělil se společnostmi U.S. Cellular, U.S. 

Cavalier Telephone a CenturyLink, část bloku B a většinu bloku C zaplatil 9,63 miliard 

dolarů. AT&T získalo většinu bloku B (227 licencí za 6,6 miliard dolarů), který si kromě 

Verizonu rozdělilo taky s U.S.Cellular. Většinu licencí v bloku E získala za 711 milionů 

společnost EchoStar, provozující satelitní televizi. (RCRWireless 2008, Haskin 2008). Ta 

ještě v roce 2017 pro své frekvence nenašla využití, byť v roce 2013 žádala FCC o odklad 

termínu, ve kterém jej podle podmínek aukce měla začít využívat, přičemž jej také chtěla 

spárovat s jinou částí spektra, kterou získala v aukcích a využít pro LTE (Dano 2013). 

AT&T, Verizon a U.S. Cellular, největší dražitelé, využili získané frekvence k budování 

nových vysokorychlostních sítí 4G LTE. Verizon později část vydražených licencí prodal 

konkurenci. Získané licence z bloku B odkoupilo v roce 2013 za 1,9 miliardy dolarů 

AT&T (Goldstein 2013), licence pro blok A prodal Verizon v roce 2014 za 2,4 miliardy 

dolarů T-Mobilu (Goldstein 2014). 
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V době, kdy si operátoři licence pro spektrum 700 MHz od FCC kupovali, bylo 

LTE teprve vyvíjenou technologií. Aukce ale operátorům umožnily vybudovat novou 

LTE síť paralelně se stávajícími sítěmi, tedy bez toho, aby se přestavba infrastruktury 

negativně dotkla stávajících zákazníků. Aukce ukázala velký zájem technologických 

firem o rádiové spektrum a také velký ekonomický potenciál, jaký dražby spektra mají. 

6.3 Národní plán širokopásmového připojení (NBP) 

V rámci zákona o ekonomické obnově a investicích z roku 2009 se Kongres 

rozhodl pověřit FCC vytvořením Národního plánu širokopásmového připojení (National 

Broadband Plan, NBP). Administrativa nového prezidenta Baracka Obamy tak reagovala 

na probíhající světovou ekonomickou krizi. Plánovala podpořit ekonomiku investicemi ve 

výši téměř 800 miliard dolarů. FCC Kongres nařizoval vypracování strategie rozvoje 

širokopásmového připojení, který by zajistil vysokorychlostní připojení k internetu co 

největšímu počtu domácností a také veřejným institucím (American Recovery and 

Reinvestment Act of 2009 2009).  

FCC, NTIA a Úřad pro rozvoj venkova spadající pod ministerstvo zemědělství 

začaly o plánu jednat 10. března 2009. Plán, který měl 100 milionům amerických 

domácností do deseti let přinést připojení s přenosovou rychlostí alespoň 100 Mbit/s, 

představila FCC 16. března 2010. Protože prostor ve vysílacím spektru je omezený, bylo 

jasné, že potřebné přerozdělení spektra provozovatelům vysokorychlostního připojení se 

dotkne také televizních stanic. 

V rámci plánu chtěla FCC přerozdělit až 500 MHz spektra, 120 MHz chtěla 

rozdělit na úrok televizního vysílání. Pozemní televizní vysílání by tak přišlo o 20 kanálů 

v UHF (Moore 2014). FCC navrhovala konkrétní kroky, jak toho dosáhnout: „Změnit 

pravidla separace mezi stanicemi využívajícími stejný kanál, zavést legislativní rámec 

umožňující dvěma a více stanicím sdílet jeden kanál, vytvořit pravidla pro aukce kanálů 

získaných zhuštěním spektra (přesunem stanic co nejblíže k sobě za účelem uvolnění 

kanálů) a dobrovolným sdílením kanálů, zkoumat alternativy jako úprava vysílacích 

technologií, které by umožnily uvolnění další části spektra, a využití dalších možností, jak 

zvýšit efektivitu využití televizního spektra (FCC 2010: 88). 

Komise uvedla, že spektrum není dobře využíváno. Kromě špatné efektivity 

samotného rozdělení spektra mezi televize kritizovala i to, jak velkou část spektra televize 
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dostaly a to v situaci, kdy pozemní televizní vysílání využívá jen 14 a 19 % diváků. 

Navrhovala proto zavést roční poplatky za jeho užití, které by přinutily televize, kterým 

by se pak nevyplatilo vysílat v terestrice, aby spektrum uvolnily. Kdyby to nestačilo, 

navrhovala dokonce odebrání spektra z rozhodnutí FCC. K tomu, aby mohlo dojít 

k přerozdělení spektra, bylo ovšem potřeba, aby Kongres schválil zákon umožňující 

stanicím sdílet kanály a uspořádat aukce, při kterých se televize budou moci dobrovolně 

vzdát svých kanálů. 

Zástupci televizních stanic se bránili, že od přechodu na digitální vysílání uplynul 

sotva rok, proto je logické, že stanice ještě nevyužívají plně své 6MHz kanály. Už 

samotný přechod umožnil uvolnění části spektra novým mobilním službám. Nehledě na 

to, že ani mobilní operátoři zatím zdaleka naplno nevyužívají získané kanály. Nutit 

diváky do pořízení placené televize, nebylo podle televizních společností ve veřejném 

zájmu (Oxenford 2010).  

6.4 Dobrovolné aukce 

Legislativní základ položil závěrům vytyčeným v Národním plánu 

širokopásmového připojení zákon o snížení daní střední třídě a vytvoření pracovních míst 

z roku 2012. Jeho šestá část se nazývá zákon o rádiovém spektru82. Zabývá se jednak 

vybudováním sítě pro širokopásmové připojení, kterou by využívaly složky 

integrovaného záchranného systému, a také převedením části spektra, kterou doposud 

využívá televizní vysílání, pro potřeby budování sítí mobilního vysokorychlostního 

připojení v doposud vyvíjeném standardu 5G. 

Zákon určil, že původně v aukci nabízená část 700MHz spektra označená jako 

blok D, kterou chtěla FCC vydražit tomu, kdo se zaváže vybudovat zároveň síť pro 

vysokorychlostní datové přenosy, kterou by využívali záchranáři, bude přiřazena k už 

vyhrazené části stejného spektra určené pro záchranné složky. Místo toho vládní úřady do 

devíti let začnou proces opouštění spektra v rozmezí 470 až 512 MHz (T-pásmo), které 

bude nabídnuto v aukcích83. Zákon také zaváděl pravidla výstavby a využití takové sítě 

pro bezpečnostní složky a přerozdělení získaných finančních prostředků. Zisk z aukcí šel 

primárně do fondu určeného na pokrytí nákladů federálním agenturám spojeným 
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 Nebo také zákon o zákon o veřejné bezpečnosti a rádiovém spektru. 
83

 Zákon také FCC nařizoval aukci frekvencí 1915-1920 MHz, 1995-2000 MHz, 2155-2180 MHz, 15 MHz, 

které určí FCC a 15 MHz v rozmezí 1675-1710 MHz (Moore 2014). 
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s přechodem do jiné části spektra. Zbytek pak následně do fondu na výstavbu sítě pro 

složky integrovaného záchranného systému. Tam směřovaly také peníze získané 

prodejem licencí na část spektra původně určenou televizím, od nichž bylo odečteno 

1,750 miliardy dolarů určených televizním stanicím na uhrazení nákladů spojených 

s přechodem. Částka, která po vybudování sítě vysokorychlostního připojení pro 

záchranáře, zůstane na účtu, se v roce 2022 stane příjmem ministerstva financí (Middle 

Class Tax Relief and Job Creation Act of 2012 2012). 

Převod části spektra od televizních stanic k mobilním operátorům měl proběhnout 

na základě dobrovolných aukcí. FCC v říjnu 2015 rozeslala všem stanicím v USA úvodní 

nabídku, za jakou částku je ochotna je vyplatit, aby přestaly vysílat. Televizní stanice se 

samy rozhodly, jestli se aukce chtějí zúčastnit. Pak se rozhodly, jestli se úplně vzdají 

místa v pozemním vysílání, vzdají se místa a domluví se s jinou stanicí na sdílení kanálu, 

vymění pásmo UHF za VHF nebo vymění kanál v horní polovině VHF spektra za kanál 

v dolní polovině VHF spektra. FCC stanovila, jak velkou část spektra chce uvolnit. 

Následoval první pokus, při kterém chtěla FCC uvolnit 126 MHz, tedy uvolnit kanály nad 

kanál 29. 

Následně proběhla tzv. obrácená dražba, kdy FCC postupně snižovala televizím 

nabídky, až se dostala do situace, kdy televize nebyly ochotny prodat dostatečnou porci 

spektra, aby došlo k naplnění cíle. Pak se vrátila k poslednímu kolu, kdy potřebné hranice 

bylo dosaženo. V případě prvního pokusu o uvolnění spektra byly odhadované náklady na 

uvolnění 126 MHz spektra 88,38 miliard dolarů (86,4 miliard představovaly platby 

televizím, 1,75 miliardy pak odvod do fondu na krytí nákladů na přeladění televizních 

stanic). Spektrum pak v tradičním přihazovacím modelu dražby nabídla mobilním 

operátorům. Jenže v případě prvního pokusu nebyli operátoři za uvolněné spektrum 

ochotni nabídnout více jak 22,45 miliardy dolarů (Kavlak – Hand 2016). Asociace 

vysílatelů v reakci na výrazný rozdíl mezi nabídkami operátorů a částkou potřebnou 

k tomu, aby byla aukce úspěšná, uvedla, že „je překvapena malým zájmem mobilních 

operátorů,“ uvedl v prohlášení viceprezident NAB Dennis Wharton. „Možná ta představa 

´krize spektra´, kterou nám posledních sedm let vnucoval Washington, nebyla tak přesná, 

jak byli zákonodárci přesvědčováni,“ dodal Wharton (NAB 2016). Nízký zájem 

nepřekvapil jen NAB. V říjnu 2016 vynesla dražba spektra AWS-3 45 miliard dolarů! 

FCC v této aukci dražila jednu kombinaci dvou 15MHz kanálů a dvě kombinace dvou 

5MHz kanálů. 
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Vzhledem k tomu, že nabídka operátorů byla nižší než náklady na uvolnění 

spektra, aukce byla zrušena a následoval druhý pokus s nižším cílem co do velikosti 

uvolněného spektra. Pro druhé kolo FCC chtěla uvolnit 114 MHz. V říjnu roku 2016 se 

FCC pokusila o novou dražbu. Výsledek byl podobný jako v prvním případě. Televize si 

uvolněného spektra cenily na 56,5 miliardy dolarů, mobilní operátoři nabídli jen 21,5 

miliardy. Dražba skončila hned po jednom kole (Meyer 2016a). 

Třetí kolo mělo identický průběh jako kolo druhé. FCC chtěla uvolnit 108 MHz 

spektra, přičemž kritika se snášela na velkou šířku ochranného pásma okolo 37. kanálu, 

kvůli čemuž bylo k dispozici jen 80 MHz spektra k přerozdělení mezi mobilní operátory. 

Televize vyčíslily uvolněné spektrum na 40,3 miliardy dolarů. Operátoři nabídli jen 19,67 

miliardy. Po jednom kole aukce byl prosincový pokus ukončen (Meyer 2017b). 

Úspěšný byl až čtvrtý pokus v lednu 2017. Televize tentokrát 84 MHz 

uvolňovaného spektra vyčíslily na 10 miliard dolarů. Po prvním kole dražby bylo jasné, 

že se tentokrát podaří pravidla aukce splnit. Operátoři totiž hned nabídli 17,7 miliardy 

dolarů. Což bylo více, než kolik požadovali televizní stanice a zároveň to splňovalo 

podmínku FCC týkající se minimální ceny za 1 MHz (1,25 dolaru)(Eggerton 2017). V 

dalších kolech dražby nakonec cena vzrostla na 19,77 miliard dolarů. 

Své licence v aukci prodalo 175 televizních stanic. Třicet z nich souhlasilo 

s přesunem z UHF do VHF nebo z horní poloviny VHF spektra do dolní poloviny, 133 

stanic se vzdalo vysílacího kanálu, přičemž dopředu deklarovaly, že budou mít zájem o 

sdílení kanálu s jinou stanicí. Dvanáct stanic takový zájem nedeklarovalo (Johnson 2017). 

Kupříkladu stanice WHTV, která šířila program MyNetworkTV v oblasti 

Jackson/Lansing ve státě Michigan, prodala svojí licenci za 14 milionů dolarů a 31. 

května 2017 by jako první měla ukončit vysílání. 

Nejvíce za svojí licenci dostala stanice WWTO z Chicaga. Ta vysílala na 10. 

kanálu, tedy ve VHF, v oblasti Chicaga program náboženské sítě Trinity Broadcasting 

Network, která stanici také vlastnila. Vedle toho měla na svém kanálu obsazené také další 

čtyři pozice jinými náboženskými programy. Za to, že přestane vysílat, dostala od FCC 

304 milionů dolarů. Aukce se zúčastnily i největší televizní společnosti. NBCUniversal, 

vlastník sítě NBC, dokonce prodal kanál 28 v New Yorku, který patří nejstarší americké 

komerční televizi  WNBC, vlajkové lodi celé sítě. Ta ale vysílat nepřestane, nýbrž bude 

sdílet kanál 36 s druhou stanicí, kterou v New Yorku NBCUniversal provozuje, ve 
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španělštině vysílající WNJU. Obdobný krok udělala NBCUniversal také v Chicagu a ve 

Filadelfii, kde taktéž prodala jednu z licencí, v tomto případě na kanál obsazený svými 

stanicemi ze španělsky vysílající sítě Telemundo. V New Yorku se rozhodla pro opačný 

postup proto, že WNJU má lepší pokrytí jak WNBC. Za tři velmi ceněné licence získala 

společnost 481 milionů dolarů, což představovalo třetí největší zisk z aukcí. Nejvíce, 640 

milionů dolarů, získala za sedm licencí společnost NRJ TV, o šest milionů méně dostala 

Trinity Broadcasting (Jassell 2017). 

 Celkem 957 stanic bude muset v důsledku uvolňování spektra změnit svůj 

vysílací kanál84. První termín přeladění stanovila FCC na 30. listopadu 2018. Pro stanice, 

které prodaly prostor ve vysílacím spektru, se vžilo označení zoombie-stanice. Ačkoliv 

přišly o prostor ve spektru, nadále jim zůstává licence k televiznímu vysílání. Musí se tak 

rozhodnout, jestli vysílání úplně ukončí, a vybavení, programovou knihovnu a také 

licenci, včetně práva must-carry vůči kabelovým a satelitním operátorům, prodají, nebo se 

dohodnou s jinou televizí na sdílení vysílacího kanálu. A pro televize, které si vysílací 

kanály ponechaly, tak vzniká dilema, jestli nabídnout část kapacity na svém kanálu jiné 

televizi, z čehož bude mít příjem, nebo odkoupit licenci jiné stanice a na svém kanálu 

zahájit vysílání další stanice, která bude těžit z toho, že ji musí operátoři kabelových 

systémů zařadit do své nabídky (Halonen 2017). Televizní trh se v květnu 2017 stále 

adaptuje na změny, které dobrovolné aukce přinesly, a stále není úplně jasné, kolik stanic 

nakonec z trhu zmizí a kolik se dohodne na sdílení kanálu s jinou televizí. 

FCC mobilním operátorům dražila 70 MHz spektra, 14 MHz vyčlenila pro 

„inovativní využití“. Dražených 70 MHz rozdělila do sedmi bloků složených ze dvou 5 

MHz segmentů. Každý blok byl rozdělený na 416 licencí podle geografických oblastí. 

Celkem tedy FCC dražila 2 912 licencí (FCC 2017b). Největším zájemcem o spektrum 

měl T-Mobile, který dražbám naprosto dominoval a odkoupil 1 525 licencí za 8 miliard 

dolarů85. V každé dražební oblasti získal minimálně 2 bloky (20 MHz), Na většině území 

ale získal 3 (30 MHz) nebo čtyři bloky (40 MHz). V třech oblastech pak získal dokonce 5 

bloků (50 MHz). 

                                                           
84

 Kompletní přehled stanic, které musí změnit vysílací kanál, včetně původního a nového kanálu, je 

dostupný zde: https://newscheckmedia.sharefile.com/share?#/view/se12a981ba8e4372a (ověřeno. 26. 4. 

2017). 
85

 Interaktivní mapy zobrazující výsledky aukcí jsou dostupné zde: http://www.spectrumgateway.com/600-

mhz-spectrum (ověřeno. 26. 4. 2017). 

https://newscheckmedia.sharefile.com/share?#/view/se12a981ba8e4372a
http://www.spectrumgateway.com/600-mhz-spectrum
http://www.spectrumgateway.com/600-mhz-spectrum
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Druhá společnost Dish Network utratila 6,2 miliardy a také získala minimálně 1 

blok napříč celými Spojenými státy. Okolo největších měst vyjma Chicaga pak získala 2 

bloky, v San Franciscu a Miami (a také na Aljašce) 3 bloky a v nejcennější oblasti New 

Yorku 4 bloky. Třetí Comcast utratil 1,72 miliardy. Získal za to po jednom bloku na 

západním pobřeží USA vyjma jižní Kalifornie, většinu Floridy mimo Tampy, velkou část 

oblastí na severovýchodě USA včetně Bostonu, New Yorku, Washingtonu D.C., 

Filadelfie, Pittsburghu a velké části státu Virginia, Illinois a Indiany a Nového Mexika a 

následně také okolí velkých měst – Detroitu, Minneapolis, Kansas City, Memphisu, 

Nashvillu (2 licence), Houstonu, Denveru či Salt Lake City. AT&T získalo velký prostor 

smlouvou na vybudování sítě pro integrovaný záchranný systém, v aukci 600MHz spektra 

tak pouze dokupovalo prostor v okolí některých velkých měst. Vyčnívá tam pak 

především okolí Dallasu, kde AT&T koupilo hned tři licence. Což nepochybně souvisí 

s tím, že právě v Dallasu AT&T sídlí, proto chce v regionu co nejlepší pokrytí. Celkem 

zaplatil 2. největší operátor 910 milionů dolarů.  

O zbývající licence se rozdělili mobilní operátoři US Cellular, který za 319 

milionů koupil licence na severozápadě, středozápadě, severovýchodě a v okolí 

Washingtonu a Severní Karolíny, a C-Spire, který za 19 milionů koupil licence pro stát 

Mississippi, ve kterém sídlí (Spectrum Gateway 2017).  

Aukcí se vůbec neúčastnil největší operátor Verizon. Ten by ale následně mohl 

získat licence, které odkoupila společnost Dish Network. Ta totiž není mobilním 

operátorem, ale primárně provozovatelem satelitní televize. V předchozích aukcích však 

již nakoupila desítky MHz spektra a právě přeprodej mobilním operátorům se jeví jako 

jedna z nejpravděpodobnějších možností využití. Společnost však také avizovala, že by 

spektrum mohla použít k výstavbě nové televizní služby, kterou by šířila prostřednictvím 

vysokorychlostního internetového připojení (Dano 2017). Čtvrtý největší operátor Sprint 

označil 600MHz spektrum za „spektrum minulosti“. Podle jeho obchodního ředitele 

Tareka Robbiatiho je pro vysokorychlostní bezdrátové přenosy vhodnější spektrum 2,5 

GHz, které Sprint získal. Navíc v tom může budovat síť okamžitě, zatímco ostatní 

operátoři budou čekat 39 měsíců, než pásmo uvolní televize (Gibbs 2016). Operátoři 

očekávají, že začnou se sítěmi 5. generace experimentovat v průběhu roku 2018 

s komerčním nasazením od roku 2020. Teoretická rychlost by mohla dosahovat až 20 

Gbit/s. Předpokládá se pak, že stacionárním uživatelům by měla být k dispozici rychlost 

až 10 Gbit/s, pohybujícím se pak okolo 1 Gbit/s (Woods 2017).  
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7 Změna televizního trhu po přechodu na digitální 

vysílání 

7.1 Podíl pozemního vysílání coby metody příjmu signálu 

Přesné poměření pozice pozemního vysílání coby metody příjmu televizního 

signálu naráží na to, že každoročně vychází několik různých výzkumů, které mnohdy 

udávají rozdílné výsledky. Ze všech je ale v posledních letech patrný stejný trend – počet 

zákazníků placené televize klesá. Mladá generace stále častěji zakládá vlastní domácnosti 

bez toho, aby si předplácela placenou televizi, ve výzkumech je agentury označují jako 

tzv. cord-nevers, tedy ty, kteří nikdy neměli kabelovou televizi. Zároveň přibývá 

domácností, které předplatné placené televize zrušily. Výzkumné agentury je označují 

jako tzv. cord-cutters, tedy ty, kteří odstřihli kabelové připojení. 

Agentura Nielsen Media Research kromě televizní sledovanosti měří také počet 

klientů placených televizních služeb. Její údaje ukazují stabilní růst počtu zákazníků 

kabelové, a později také satelitní, televize od 60. let do prvního desetiletí 21. století. 

Zatímco v roce 1977 si kabelovou televizi předplácelo 16,6 % amerických domácností, 

v roce 1981 to už byla více jak čtvrtina (28,3 %), v roce 1988 se počet předplatitelů dostal 

přes 50 % domácností (konkrétně 52 %). Od roku 1998 začala Nielsen Media Research 

zařazovat do statistiky také satelitní a později i IPTV televizi. Podíl diváků využívajících 

jinou formu  příjmu než pozemní vysílání dosáhl v roce 2012 91,3 % (Janssen 2013). 

Když Nejvyšší soud argumentoval, že provozovatelé kabelové televize mají mít 

povinnost šířit lokální programy, uváděl v roce 1997, že pozemní televizní vysílání 

využívá stále 40 % domácností (520 U.S. 180 1997). V roce 2002 také v souhrnném 

podílu sledovanosti televize vysílané jen prostřednictvím kabelu a satelitu předehnaly 

televize šířené také v terestrice (Starr 2002). 

Digitalizace pozemního televizního vysílání přinesla další zákazníky kabelovým a 

satelitním operátorům. V roce 2005 odhadovala Nielsen Media Research, že jinou než 

pozemní formu příjmu televizního vysílání využívá 85,7 % domácností. Vládní kontrolní 

úřad (Government Accountability Office) v roce 2005 provedl vlastní šetření, kdy oslovil 

2 400 domácností a odhadoval, že zemské vysílání využívá 19 % (20,8 milionů) 

domácností (GAO 2005). K obdobným závěrům přišla také společnost Leichtman 
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Research, která taktéž uváděla, že v roce 2005 využívalo pozemní příjem 19 % diváků 

(Leichtman Research 2015). 

Počet diváků využívajících pozemní vysílání ještě klesal s tím, jak se blížil termín 

vypnutí analogového vysílání. V posledním roce před vypnutím analogového vysílání 

využívalo podle Nielsen Media Research pozemní vysílání jen 11,8 % diváků (Janssen 

2013). Podle Asociace veřejnoprávních televizí domácnosti, až na starší občany a 

menšiny, preferovaly zajištění alternativního příjmu před pořizováním set top boxů 

(Kruguer 2008). 

V polovině druhého desetiletí 21. století ale nastal zlom. Zatímco v roce 2014 si 

podle FCC televizi předplácelo 100 470 000 domácností, v roce 2015 počet předplatitelů 

klesl na 99 407 000 (FCC 2017c). Souběžně s tím však roste celkový počet amerických 

domácností. Terestrické vysílání má tak stále větší podíl, což dokládá i několik na sobě 

nezávislých výzkumů. 

Výzkumné centrum Pew Research Center v roce 2015 uvedlo, že televizi si 

předplácí již jen 76 % domácností. Z toho 9 % domácností nikdy nemělo placenou 

televizi, 15 % předplatné zrušilo. Coby nejčastější důvod (celkem v 71 % případů) 

uvádějí, že je placená televize příliš drahá (Horrigan – Duggan 2015). K podobným 

závěrům dospěl také výzkum Leichtman Research. Podle něj v roce 2010 stoupl za pět let 

počet předplatitelů placené televize o 6 procent na 87 %, v následujících pěti letech se ale 

snížil o 4 procenta na 83 % (Leichtman Research 2015). Pokles o 4 procenta na 76 % 

meziročně potvrzoval v roce 2015 také průzkum pro Consumer Technology Association 

(Morrison 2016).  

Finanční úspora či vysoká cena placené televize nebyly jediné důvody, které 

zákazníci udávali, když se rozhodli ukončit předplatné nebo jej při založení vlastní 

domácnosti nikdy nezřídit, byly ale nejčastějším důvodem. Jako hlavní důvod to 

v průzkumu agentury Harris Poll provedeném v únoru 2016 uvedlo 56 % respondentů. 32 

% uvedlo jako důvod technické problémy, 23 % pak špatnou zákaznickou podporu 

(eMarketer 2016). Za základní balíčky kabelové či satelitní televize platily v roce 2017 

americké domácnosti přibližně 50 dolarů měsíčně. Za to sice získaly přibližně 190 kanálů, 

výzkum společnosti TiVo vyrábějící digitální rekordéry ale ukázal, že většina zákazníků 

by za optimální považovala nabídku 18 kanálů (Fitzgerald 2017). Výzkum společnosti 

YouGov ukázal, že neochota platit za kanály, které nesledují, byl druhý nejčastější důvod, 
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který zákazníci zvažující ukončení předplatného uváděli. Tento názor vyjádřilo 47 % 

zákazníků (Hiebert 2016). Zákazníci ale také jako důvod uváděli skutečnost, že i 

prémiové kanály kabelové televize vysílají reklamu ve stejném objemu, jako terestrická 

televize. Zákazníci tedy zaplatí vysokou částku za předplatné, ale pořady jsou přesto 

přerušovány reklamou. To vytvořilo prostor, který úspěšně vyplnily streamovací služby. 

Nejznámější streamovací služba Netflix nabízí standardní předplatné za 10 dolarů 

měsíčně. Zákazník za tuto cenu získá možnost sledovat pořady ve vysokém rozlišení a na 

dvou obrazovkách zároveň. Další velká streamovací služba Hulu nabízí měsíční 

předplatné za 8 dolarů, za 12 dolarů diváci mohou sledovat pořady bez reklam. Netflix 

navíc nabízí vlastní pořady a seriály, které získávají velmi pozitivní kritiku. Trend 

nástupu streamovacích služeb zachytili výrobci televizorů, kteří své přijímače vybavují 

podporou těchto služeb. Divák tak mnohdy nepotřebuje další zařízení, aby mohl Netflix či 

podobné služby využívat. Na rozdíl od kabelové televize se zákazníci streamovacích 

služeb nemusí zavazovat k tomu, že budou službu využívat minimálně rok. 

Příklon ke streamovacím službám vytváří nový prostor také pro zemské televizní 

vysílání. To je díky digitalizaci v dobré pozici, aby mohlo konkurovat kabelové a satelitní 

televizi. Nejsledovanější televizní stanice jsou i v pozemním vysílání dostupné ve 

vysokém rozlišení. Na rozdíl od doby, kdy kabelová televize nabízela násobně více 

programů, díky digitalizaci a spouštění dalších programů mohou diváci sledovat zdarma 

desítky programů. Na největším televizním trhu, v New Yorku, je volně šířeno přes 100 

programů. Ve studii publika ve 4. čtvrtletí roku 2016 tak Nielsen Media Research 

uváděla, že pozemní příjem využívalo 14,7 milionu domácností (13 %). Meziročně počet 

diváků využívajících k příjmu televizního signálu anténu stoupl o 1,7 milionu (Nielsen 

2017). 

7.2 Rozšíření programové nabídky 

Po zahájení digitálního vysílání nevyužívaly televizní stanice plnou kapacitu 

vysílacího kanálu a to i přesto, že na rozdíl od Evropy, vysílaly ve vysokém rozlišení. Už 

při debatách o podobě digitálního vysílání se objevily názory, že by bylo pro televizní 

stanice nejlepší využít možnost vysílat na digitálním kanále více stanic, než aby kanál 

zaplnily vysíláním ve vysokém rozlišení (Beacham 1995). První takový kanál spustila už 

v roce 1999 PBS. Stanice PBS Kids se zaměřovala na dětské diváky (Cianci 2012). Když 
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se ale PBS v roce 2005 nedohodla se satelitní službou DirecTV na dalším 

spolufinancování kanálu, ukončila PBS jeho vysílání. Obnovila jej pak v lednu 2017. 

S tím, jak digitální televize rozšiřovala pokrytí, objevily televizní společnosti 

fungující model pro televizní stanice využívající volnou kapacitu kanálů. Ve Spojených 

státech se pro ně vžilo označení „digital subchannels“ nebo „diginets“. Inspirovaly se 

přitom počátky kabelového vysílání, kdy operátoři vsadili na levný obsah složený ze 

starších pořadů. Jednoznačně převládala kvantita a snaha nabídnout divákům větší volbu. 

Na rozdíl od kabelové televize ale nemohly využít příjmů od předplatitelů a musely přežít 

jen ze zisků z prodeje reklamy. Obdobně jako kabelové stanice nabízely i diginets stejný 

obsah na všech trzích, tedy bez lokálních pořadů. Pokrytí si domlouvaly individuálně 

s majiteli televizních stanic. 

V roce 2011 fungovalo podle webu TV News Check v USA 23 takových sítí. 

Největší z nich byla stanice ThisTV. Ta vznikla v roce 2008 coby společný projekt 

mediálního koncernu MGM Entertainment a společnosti Weigel Broadcasting. Ta 

vlastnila na středozápadě USA 11 televizních stanic. This TV dosahovala v roce 2011 

85% pokrytí. Nabízela klasické filmy z produkce MGM a staré seriály. Obdobným 

projektem MGM a Weigel Broadcasting byla stanice MeTV. Stejný model zvolila také 

společnost Luken Communications, která založila stanici Retro Television Network, a 

společnost Tribune Broadcasting se stanicí Antenna TV (McAvoy 2011). Cílovou 

skupinou byly tzv. Baby Boomers, tedy diváci, kteří se narodili krátce po 2. světové 

válce. Na jiný model vsadila síť ABC. Jejich lifestylová stanice Live Well Network 

nabízela původní program. Přes nákladnější program se nedokázala prosadit a v roce 

2015 ji ABC vypnula. 

Další úspěšný model pro diginets spočíval v zaměření se na menšiny. Ty ostatně 

pozemní příjem využívaly častěji než bělošské obyvatelstvo. Stanice Bounce TV založená 

v roce 2011 vsadila na černošské obyvatelstvo. Jedním ze zakladatelů je syn Martina 

Luthera Kinga Jr., Martin Luther King III. Z počátku také vsázela na starší filmy a 

seriály, které byly mezi černošským obyvatelstvem populární. Od roku 2012 začala 

produkovat vlastní dokumenty, v roce 2014 přidala původní sitcomy a v roce 2016 vlastní 

soap operu Saints & Sinners vysílanou v hlavním vysílacím čase. Vedle toho získala 

práva na zápasy tradičně černošských univerzit v basketbalu a americkém fotbalu. V roce 

2014 byla třetí nejúspěšnější novou digitální televizí co do pokrytí. Byla zastoupena už na 
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72 % trhů. Druhou velkou skupinou, na kterou digitální televize cílily, bylo hispánské 

obyvatelstvo. Stanice UniMas vysílala archivní tvorbu mateřské stanice Univision. Fox 

založil společně s kolumbijskou televizí RCN Televisión stanici MundoFox (v roce 2015 

přejmenovanou na MundoMax), která měla konkurovat zaběhlým stanicím cílícím na 

hispánské obyvatelstvo. Na konci roku 2016 ale MundoMax ukončilo vysílání. Na 

španělsky mluvící diváky cílí také LATV, Azteca America či Estrella TV. 

Diginets většinou získávají přístup na televizní trh na základě dohody mezi jejich 

majitelem a majitelem skupiny několika stanic. Některé menší diginets si ovšem musí 

prostor od televizních stanic pronajímat. V takovém případě ovšem veškerý příjem 

z prodeje reklamy zůstává majitelům diginets. Ve většině případů se ovšem digitální 

subkanály s televizními stanicemi dělí o zisk z prodeje reklamy. Případně mezi oběma 

subjekty funguje dohoda, na jejímž základě televize, které jsou vlastníkem licence na 

daný kanál, už při prodeji reklamy počítají s tím, že část reklamy bude odvysílána na 

digitálním subkanálu, který tak stanici pomáhá nejen vyplnit nevyužitou část kapacity 

kanálu, ale také rozšířit reklamní prostor (Buckman 2016). 

Když digitální subkanály začaly vysílat, převážnou formou reklamních sdělení, 

kterou vysílaly, představoval teleshopping. Zadavatelé reklamy měli u teleshoppingu 

okamžitý přehled, jestli je reklama efektivní. Zároveň množství odvysílaných 

teleshoppingových spotů v počátcích sloužilo jako jediný způsob, jak porovnat výkony 

jednotlivých stanic. Nielsen Media Research subkanály nezařazovala do svých měření 

sledovanosti. Jediným indikátorem úspěšnosti tak bylo množství odvysílané reklamy: 

Čím více ji stanice vysílala, tím více byli inzerenti spokojeni s odezvou, jakou 

teleshopping na dané stanici měl (Berman 2016). Postupně ale přicházely údaje o 

peoplemetrovém měření z jednotlivých regionů, které ukazovaly, že tyto stanice úspěšně 

konkurují zaběhnutým kabelovým stanicím. Stanice si v roce 2014 rozdělily na 

reklamních příjmech 250 až 350 milionů dolarů, což představovalo 4-5 % celkových 

nákladů na reklamu (Guider 2014). V roce 2017 měřil Nielsen Media Research 

sledovanost pětice digitálních kanálů – MeTV, Grit, Bounce TV, Escape a Cozi TV. 

MeTV s průměrnou sledovaností v hlavním vysílacím čase 530 tisíc diváků týdně (0,5 % 

domácností) byla 9. nejsledovanější televizí v pozemním vysílání (MediaLife 2017). 

Následující tabulka udává 25 nejrozšířenějších digitálních stanic. Vyplývá z ní, že 

ačkoliv je vysílání klasických televizních pořadů a seriálů stále ještě výrazně zastoupené, 
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nabídka se rozšířila také na další žánry. Roste také pokrytí, kterého tyto stanice dosahují. 

Zatímco v roce 2014 měla nejúspěšnější stanice Me-TV pokrytí 91 %, jen 10 stanic 

dosahovalo více jak 50% pokrytí a stanice na 25. místě, ICN, pokrývala jen 17 % 

domácností (Guider 2014). V roce 2016 už má nejúspěšnější stanice Me-TV pokrytí 96 

%, 21 stanic dosahuje více jak 50% pokrytí a stanice na 25. místě, The Works86, 

pokrývala 37 % domácností. Ve většině případů jsou tyto stanice vlastněny společnostmi, 

které jsou zároveň vlastníky skupiny televizních stanic – Weigel Broadcasting, Katz 

Broadcasting, Tribune Media, Sinclair Broadcast Group, Luken Communications – 

případně je vlastní některá z těchto společností společně s velkou televizní společností či 

filmovým studiem, jehož archivní tvorbu pak kanál vysílá. 

Logickou reakcí na rostoucí pokrytí, sledovanost a zisky z reklamy bylo nasazení 

vlastní originální tvorby. V tom je nejaktivnější na afroamerické diváky zaměřená Bounce 

TV, která vysílá zpravodajský magazín, sportovní přenosy, sitcomy i dramatický seriál. 

Ale vlastní tvorbu nasazují i další stanice, dříve změřené na vysílání starších pořadů. 

Stanice Decades vysílá dokumentární pořad věnovaný vždy konkrétnímu roku. Na ženy 

zaměřená stanice Escape nasadila několik dokumentárních pořadů (Berman 2016). 

Rychlý rozvoj nových digitálních televizních stanic v posledních letech zabrzdilo 

rozhodnutí FCC vydražit část vysílacího spektra původně určeného televiznímu vysílání. 

V roce 2015 vznikla pětice nových stanic, v následujícím roce už nevznikla žádná 

(Buckman 2016). Tzv. repacking, tedy zhuštění televizního spektra, a vydražení licencí 

v rámci dobrovolných aukcí, bude pro digitální stanice znamenat vážný problém 

s hledáním partnerů, kteří budou ochotni pronajmout jim část svého kanálu. Televize, 

které dříve ostatním pronajímaly část kapacity svého kanálu, se teď přesunou do pozice, 

kdy budou samy hledat partnera, od kterého si budou moci pronajmout vysílací prostor, 

protože licence k využití spektra vydražily v rámci dobrovolných aukcí FCC. Navíc 

v mnoha případech stanice, které se takto vzdaly vysílacího prostoru s tím, že budou 

pokračovat ve vysílání na sdíleném kanálu s jiným vysílatelem, vysílaly ve vysokém 

rozlišení, na rozdíl od nových digitálních stanic, které, vzhledem k tomu, že většina 

vysílaného programu je archivní, vysílají ve standardním rozlišení obrazu, takže zabírají 

menší prostor. 

 

                                                           
86

 Stanice The Works ukončila 28. února 2017 vysílání. 
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Příloha 3 (Tabulka):  25 nejrozšířenějších digitálních subkanálů v roce 2016 (Buckman 

2016): 

 Stanice Spuštění Zaměření Majitel Pokrytí 

1 MeTV 2010 Klasická tvorba Weigel 96% 

2 Grit 2014 Muži Katz 93% 

3 Antenna TV 2011 Klasická tvorba Tribune 87% 

4 Laff 2015 Komedie Katz 85% 

5 Escape 2014 Ženy Bounce 85% 

6 This TV 2008 Klasické filmy Tribune/MGM 83% 

7 Bounce TV 2011 Afroameričané Bounce 81% 

8 Create 2006 Kutilové American Public 

TV 

79% 

9 getTV 2014 Klasická tvorba Sony Pictures 78% 

10 Comet 2015 Sci-Fi MGM/Sinclair 72% 

11 World 2007 Dokumenty, 

zprávy 

WGBH Edu. 

Foundation 

66% 

12 Buzzr TV 2015 Soutěžní 

pořady 

FremantleMedia 65% 

13 Ion Life 2007 Životní styl ION Media 63% 

14 Qubo 2007 Děti ION Media 63% 

15 Cozi TV 2012 Klasická tvorba NBCUniverse 62% 

16 Movies! 2013 Klasické filmy Fox/Weigel 61% 

17 UniMas 2013 Hispánci Univision 61% 

18 Heroes & 

Icons 

2014 Klasické seriály Weigel 60% 

19 Retro TV 2005 Klasická tvorba Luken 58% 

20 Decades 2015 Zábava Weigel 55% 

21 Justice 

Network 

2015 Krimi Lonnie Cooper 54% 

22 SonLife 2010 Náboženství Jimmy Swaggart 50% 

23 Rev´n 2014 Automobily Luken 45% 

24 Azteca 

America 

2001 Hispánci Azteca 41% 

25 The Works 2014 Filmy MGM 37% 

 

Diginets na to reagovaly snahou zajistit si s předstihem prostor. Katz Broadcasting 

v roce 2016 uzavřela velký kontrakt se 81 stanicemi na 54 trzích, aby svým stanicím Laff, 

Grit a Escape zajistila silnější pokrytí (TvNewsCheck 2016). Další změna ale přijde 

s plánovaným zavedením standardu ATSC 3.0, který umožní zvýšit datový tok a umístit 

do jednoho šestimegaherzového kanálu více stanic.  
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8 ATSC 3.0 

8.1 ATSC 2.0 

Vypínání analogového vysílání se časově krylo s rychlým rozvojem internetu a 

video-on-demand služeb. V roce 2008 bylo patrné, že stávající vysílací standard, později 

označený jako ATSC 1.0, už přestává stačit možnostem techniky i diváckým návykům. 

Na schůzi Výboru pro lepší televizní normu k 25. výročí jeho založení se poprvé začalo 

hovořit o vývoji nové generace terestrického digitálního vysílání (ATSC 2008). ATSC 

začal pracovat na dvou variantách vylepšení stávajícího systému. První představoval 

evoluci stávajícího ATSC a měl být se stávajícím systémem plně kompatibilní. Druhý 

systém byl pak revoluční změnou a jeho zavedení by znamenalo, že stávající tunery 

nebudou moci vysílání zpracovat. Divák by tak potřeboval novou televizi nebo adaptér 

(Fybush 2014). 

Pro evoluci stávajícího standardu začal ATSC používat označení ATSC 2.0. Jeho 

vývoj zahájila technologická skupina na základě příkazu vedení ATSC v roce 2010. 

Požadavkem bylo, aby byl systém kompatibilní se stávajícím vysíláním. Divák 

s televizorem vybaveným starším tunerem by nemohl využívat služby, které nabízela 

nová televizní norma, mohl by ale beze změn sledovat televizní vysílání. Tím pádem ale 

norma nemohla přinést výraznější změnu. V roce 2011 ATSC předpokládal, že se normu 

2.0 podaří schválit na přelomu let 2011 a 2012 (Winslow 2011), veřejně jej ale 

prezentoval až na jaře 2013 v Las Vegas. V únoru 2014 prezentoval návrh standardu, 

který schválil 15. 6. 2015. 

Jedna z hlavních změn ATSC 2.0 představovala zavedení služeb tzv. mimo reálný 

čas. Tedy, aby divák nemusel na televizoru sledovat jen živé televizní vysílání. Ke zpětné 

komunikaci od diváka bylo potřeba připojení přijímače k internetu. V rámci vysílání 

budou vedle televizních programů přenášeny také datové soubory. Divák si s předstihem 

navolí, která data chce, aby se mu stáhla a uložila do paměti televizoru, počítače či jiného 

zařízení vybaveného příslušným tunerem. ATSC si sliboval, že tato funkce najde velké 

užití hlavně u mobilních telefonů. Vysílatel by zároveň mohl přístup k některému obsahu 

divákům zpřístupnit jen po splnění určitých podmínek, tedy typicky zaplacení poplatku za 

tento obsah, protože ATSC 2.0 rozšiřovalo možnosti v oblasti správy digitálních práv 

(Digital Rights Management).  
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Připojení televizoru k internetu umožňuje sběr informací od diváků, které umožní 

televizním stanicím personalizovat reklamy podle profilu diváka. Díky zpětnému kanálu 

se mohl divák interaktivně zapojit do vysílání. Když ATSC prezentoval normu 2.0 na 

výstavě elektroniky v Las Vegas v roce 2013 nebo na výstavě NAB v roce 2014, jako 

příklad interaktivity uváděla možnost hlasovat živě pro svého favorita v talentové show, 

přímo z televizoru si objednat pizzu, na kterou zrovna běžela reklama, nebo si zakoupit 

digitální kopii písně, jejíž videoklip zrovna televizní stanice vysílala (Dodson 2013, 

Archer 2014). 

Jedním z faktorů, které prodlužovaly zavedení ATSC 2.0, byl požadavek na 

podporu „druhé obrazovky“, tedy propojení a interakce televizní obrazovky s tabletem 

nebo mobilním telefonem. V roce 2008 neexistoval pro spojení mobilních zařízení a 

televize ekosystém. V průběhu vývoje normy 2.0 se ale spojení televizoru a mobilního 

telefonu stalo velmi důležitým prvkem (Winslow 2013). Na mobilním zařízení tak divák 

může reagovat na podněty, které dostane přes internet i přes televizní vysílání. Norma 

definovala také podmínky komunikace mezi první (televizní) a druhou (mobilní) 

obrazovkou. To vše umožňuje televizím vytváření hybridních aplikací, které podporují 

personalizovaný požitek ze sledování televize. 

ATSC 2.0 umožňuje také zvýšit kapacitu televizního kanálu. Zavádí totiž 

kompresní formát H.264 MPEG-4 AVC, se kterým je možné ve stejné kvalitě přenášet až 

dvojnásobný objem dat. V televizním kanálu tím pádem vznikl prostor pro přenos videa 

ve formátu 1080p60. Pro přenos audia zavádí ATSC 2.0 kodeky E-AC-3, HE AAC v2 a 

DTS-HD. Díky tomu mohl stávající prostorový zvuk 5.1 nahradit modernější 7.1. Norma 

obsahuje také standardy pro pozemní vysílání stereoskopického 3D obrazu (ATSC 2015). 

V průběhu vývoje ATSC 2.0 prožíval mediální trh rapidní rozvoj. A tak technika, 

se kterou ATSC 2.0 počítal, se rychle stávala zastaralou. Norma narážela hlavně na zájem 

o stále větší rozlišení obrazu. Než byla v roce 2015 schválena, prezentovali výrobci 

techniky ultra-vysoké rozlišení obranu, tedy 4K (3840x2160) nebo dokonce 8K 

(7680x4320), k jejich přenosu byl ovšem vhodnější kodek H.265 HEVC (High Efficiency 

Video Coding). Při vysílání ve 4K s progresivním snímkováním a 60 snímky za vteřinu, 

by při využití kodeku MPEG-4 AVC měl přenos objem 30 Mbit/s, s kodekem HEVC jen 

18 Mbit/s. ATSC se tak rozhodl urychlit vývoj systému ATSC 3.0. Vývoj provedený 

v rámci ATSC 2.0 ale nepřišel na zmar. FCC jej využila coby základ normy 3.0 a funkce 
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vyvíjené pro normu 2.0 do ATSC 3.0 začlenila. Zároveň základní stavební kameny této 

normy mohl ATSC zrychleně testovat (Dolan 2015). 

8.2 Charakteristika systému ATSC 3.0 

V průběhu vývoje byla norma 2.0 zastíněna normou ATSC 3.0, která umožňuje 

efektivní propojení vysílání a přenosů dat přes internet. ATSC 3.0 totiž využívá 

architekturu IP. Díky tomu může být vysílaný obsah snadno zobrazen kromě televizorů 

také na počítačích, mobilních telefonech a tabletech. Posun, který představovala ATSC 

2.0, byl ještě v průběhu vývoje považován za nedostatečný a od postupného přechodu 

bylo upuštěno ve prospěch radikální změny standardu, který ale nebude zpětně 

kompatibilní se stávající normou. Zároveň ale ATSC 3.0 byl navržený tak, aby případně 

mohl být aktualizován a předešlo se rychlému zaostávání normy.  

V průběhu roku 2017 probíhá stále finalizace standardu. Ten se skládá ze čtyř 

vrstev – aplikací, managementu, protokolů a fyzické, které se dále skládají z jednotlivých 

komponentů, pro které ATSC schvaluje vlastní standardy (kupříkladu přenosová vrstva, 

audio, video, atd.) Část komponent už byla finalizována, jiné složky se v květnu 2017 

teprve projednávají nebo byl zveřejněn první návrh standardu. Pro každý komponent chce 

ATSC schválit jeden nebo dva standardy. Ve druhém případě budou mít vysílatelé určitou 

míru flexibility. Kupříkladu u audia si mohou vybrat, jestli budou používat kodek AC-4 

od Dolby nebo kodek MPEG-H 3D Audio od Moving Pictures Expert Group
87

.   

Fyzická vrstva ATSC 3.0 dává vysílatelům velkou flexibilitu a umožňuje sestavit 

signál tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám trhu, který pokrývají. Při stejném poměru 

signálu a šumu má ATSC 3.0 nabízet alespoň o třetinu větší kapacitu než první generace 

digitálního televizního vysílání. Cílem byla jednak větší kapacita, která by umožnila 

vysílání ve 4K, ale zároveň také lepší příjem uvnitř budov a v pohybu, aby diváci mohli 

sledovat televizi přímo na mobilních zařízeních. ATSC 3.0 umožňuje zároveň na jednom 

6MHzovém kanálu přenášet signál pro domácnosti ve 4K i další signál pro mobilní 

zařízení, který má úplně jinou charakteristiku a kapacita je zde vyměněna za robustnost 

zajišťující dobrý příjem i v jedoucím dopravním prostředku nebo uvnitř domu. Inženýři 

během testů ve městě Madison ve Wisconsinu dokázali do jednoho kanálu složit jeden 
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přenos určený pro domácí televizory a dva pro mobilní zařízení. Důležitým aspektem jsou 

pak jednofrekvenční sítě, které by měly dokrývat signál v hůře dostupných lokalitách. 

ATSC 3.0 umožňuje také složit dohromady signál rozdělený do dvou vysílacích 

kanálů, které spolu nemusí sousedit a dokonce na nich přenášený signál nemusí mít 

stejnou charakteristiku. Amplitudovou modulaci 8-VSB využívanou u ATSC 1.0 

nahradila OFDM, tedy ortogonální multiplex s frekvenčním dělením, kterou využívá i 

evropská norma DVB-T nebo mobilní sítě LTE. ATSC 3.0 nabízí různé vnitřní modulace 

od QPSK po 4096QAM. Přenosová rychlost se liší v závislosti na modulaci, kódování, 

ochranném intervalu a módu FFT od 1 Mbps po 57 Mbps. Protože ATSC 3.0 je od 

počátku projektována jako norma s ambicí být globálním standardem, může vedle 6MHz 

kanálů fungovat se 7MHz nebo 8MHz kanály (Fay et all 2016). 

ATSC 3.0 využívá videokodek HEVC pro přenos videa ve všech formátech. 

Celkem počítá s videem v SD formátech, prokládaným HD videem a progresivním HD 

videem. Pro video v SD lze využít rozlišení 480x720, 480x704 a 480x640, a prokládané i 

progresivní skenování, poměr stran 4:3 nebo 16:9 a různé snímkovací frekvence od 

23,976 Hz po 60 Hz. Pro prokládané HD video počítá ATSC 3.0 s rozlišením 1080x1920 

nebo 1080x1044, poměrem stran 16:9 a snímkovacími frekvencemi 59,94 Hz, 60 Hz nebo 

50 Hz. Na rozdíl od SD videa mohou u prokládaného HD videa vysílatelé využít 3D 

zobrazení. 

Počítá se ovšem především s progresivním skenováním, pro které je v ATSC 3.0 

nadefinováno nejvíce videoformátů. Vysílatelé mohou využít rozlišení 360x640, 

540x960, 720x1280, 1080x1920, 1440x2560, 2160x3840, v závislosti na zvoleném 

rozlišení pak 8 až 11 různých snímkovacích frekvencí. ATSC 3.0 ve formátech 

s progresivním skenováním umožňuje vysílat ve 3D, použít vysoký dynamický rozsah 

zobrazení (HDR), široký barevný gamut (WCG) nebo vysoký počet snímků (HFR) 

(ATSC 2017a). 

Coby audiokodek bude využíván buď AC-4 od Dolby nebo MPEG-H 3D Audio 

od MPEG. AC-4 bude podporovat dvanáctikanálový zvuk 7.1+4. Vedle obvyklé 

konfigurace levý, střední, pravý, levý zadní, pravý zadní reproduktor a subwoofer, 

přidává 7.1+4 dva další reproduktory do stran a čtyři reproduktory ke stropu. Divák je tak 
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zvukem doslova pohlcen
88

, kromě směru má nová konfigurace umožnit také odlišení 

výšky a vzdálenosti od diváka. Podporovány jsou samozřejmě i starší konfigurace mono, 

stereo, 5.1 a 7.1. Kromě rozšíření počtu kanálů má nový standard pro zvuk divákům 

nabídnout větší volbu třeba mezi jazykovými stopami nebo různými verzemi komentáře u 

sportovních přenosů, kterými divák bude moci nahradit či doplnit primární autostopu. 

Divák má mít možnost sám si nastavit poměr hlasitosti dialogů, hudby, efektů a dalších 

složek zvukového mixu. Hlasitost by se ale měla automaticky přizpůsobit reproduktorům 

a prostředím. Samozřejmostí je podpora zvukového popisu pořadu, tedy Video 

Description Service (v českém prostředí se spíše používá spojení Audio Description) 

(ATSC 2017b). 

Američané dávají velký důraz na výstražné zprávy vysílané prostřednictvím 

televize. ATSC 3.0 tento systém posune ještě dál. Zařízení ve Stand-by režimu (televizor) 

nebo uspané (mobil) se automaticky zapne nebo probudí, jakmile zjistí, že je přenášena 

výstražná zpráva. Pokud je vysílaná jen prostřednictvím textového crawlu, pro diváky, 

kteří si to nastaví, ji navíc zařízení přečte. Výstražné zprávy se tak mají snadno dostat 

také ke slabozrakým. 

Automatické čtení výstražných zpráv je jednou ze složek zajišťujících dostupnost 

televize i pro diváky s postižením. Mezi ty podle ATSC patří také zmíněný zvukový 

popis pořadu a možnost zvýšit hlasitost dialogů. Krom toho pak nabízí standardní titulky 

pro neslyšící a také možnost nahradit či doplnit titulky tlumočením do znakové řeči, které 

si pak divák bude moci aktivovat stisknutím tlačítka stejně, jako si dnes pouští titulky 

(ATSC 2017c). 

8.3 Přechod na ATSC 3.0 

Návrh pravidel pro přechod na novou generaci digitálního vysílání zveřejnila FCC 

23. února 2017. Zúčastněné strany dostaly možnost se k tomuto plánu vyjádřit. Vysílání 

v ATSC 3.0 je v tomto návrhu označované jako „nová generace televizního vysílání“ 

(Next Gen TV). Zavádění ATSC 3.0 má být podle FCC „dobrovolné, řízené trhem, 

zatímco vysílatelé budou dál šířit divákům stávající generaci digitálního vysílání 

využívající ATSC 1.0“ (FCC 2017d: 2). Vedle dobrovolnosti FCC navrhuje, aby byly 

stanice vázány povinností lokálního simulcastingu. Tedy v případě, že se rozhodnou 

vysílat v ATSC 3.0 musí najít stanici, která bude dál na svém kanálu přenášet jejich 
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signál v ATSC 1.0. Vzhledem k uvolňování spektra na úkor televizí není možné udělit 

stanicím pro přechod další volný kanál. 

Provozovatelé placené televize budou nadále povinni přenášet signál v ATSC 1.0. 

Šíření obsahu, který televize nabízejí v ATSC 3.0 je na dohodě mezi televizí a 

provozovatelem služby. FCC žádala partnery, aby prověřili, jestli vysílání TV nové 

generace přinese problémy s rušením stávající služby. Zároveň vyzvala k předložení 

názoru, jestli by stávající vysílatelé měli mít povinnost upozorňovat diváky na vysílání 

v ATSC 3.0 a vzdělávat je. A také, jestli by výrobci televizorů měli mít povinnost 

montovat do nich i tunery pro ATSC 3.0, případně, od kdy by tato povinnost měla platit 

(FCC 2017). Jednou z cest, jak dostat vysílání v ATSC 3.0 do stávajících televizorů a 

dalších zařízení, jsou chytré antény, které přijímají vysílání a dále jej předávají ostatním 

zařízením v domácnosti prostřednictvím bezdrátového připojení. 

Televizní stanice, výrobci elektroniky, provozovatelé kabelové televize, divácké 

asociace a další zainteresované strany se k návrhům FCC mohli vyjádřit do 9. května 

2017. FCC přišlo celkem 167 odpovědí. Zatímco televizní stanice a jejich asociace 

požadovaly po FCC co největší flexibilitu, poskytovatelé placené televize a výrobci 

techniky naopak požadovali co nejrychlejší ujasnění pravidel, aby se s ATSC 3.0 mohlo 

počítat při uvolňování kanálů po dobrovolných aukcích (McAdams 2017). 

Stejně jako v případě přechodu na digitální vysílání se testování ujala stanice 

WRAL-TV ze Severní Karolíny. Na kanále 39 zahájila 29. června 2016 vysílání 

experimentální stanice WRAL-EX. Vysílá dva programy, tím prvním je simultánní 

vysílání programu WRAL-TV šířeného ve formátu 1080p. Na druhém subkanálu vysílá 

promosmyčku ve formátu 4K. Jediný televizní přijímač v celém regionu vybavený 

experimentálním ATSC 3.0 tunerem měla k dispozici sama televizní stanice, která s ním 

testovala příjem v různých podmínkách. Doufala přitom, že v průběhu druhé poloviny 

roku 2017 už budou tunery pro ATSC 3.0 dostupné i pro zákazníky (Kurz 2017). První 

zemí, která zahájí pravidelné vysílání v ATSC 3.0, bude zřejmě Jižní Korea. Ta testovala 

několik alternativních standardů, ale rozhodla se dát přednost ATSC 3.0. První vysílání 

by mělo být zahájeno 31. května 2017 a to v oblasti Soulu. Do konce roku 2017 by mělo 

vysílání v ATSC 3.0 pokrýt velká města. Korea chce stihnout pokrýt velká města před 

zahájením zimních olympijských her v Pchjongčchangu v únoru 2018. Celá Jižní Korea 

by měla být pokryta do konce roku 2021 (Lee 2016).  
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9 Závěr 

Způsob, jakým ve Spojených státech proběhl přechod na digitální vysílání, 

ovlivnily zkušenosti, které regulační úřad, televizní stanice i výrobci elektroniky získali 

v předchozích desetiletích televizního vysílání. Při vývoji první televizní normy přiměl 

regulační úřad autory soupeřících návrhů spolupracovat a vytvořit jednotný standard, 

který byl kvalitnější než jednotlivé návrhy. Když bylo zaváděno vysílání v barvě, 

podpořila FCC nejprve návrh předložený stanicí CBS, následně se to ukázalo jako chybný 

krok, protože ten nebyl kompatibilní se stávajícím černobílým vysíláním. Společnou 

snahou dokázali výrobci v čele s RCA záhy vyvinout standard, který kompatibilitu 

s dosavadním černobílým vysíláním umožňoval. Proto v případě vývoje nové televizní 

normy od počátku FCC tlačila na zúčastněné strany, aby na vývoji pracovaly společně. 

Potřebu nahradit stávající televizní normu NTSC novou vyvolal technologický 

pokrok a touha po vysílání ve vysokém rozlišení obrazu. Američtí výrobci v tom cítili 

šanci získat náskok proti evropské a hlavně japonské konkurenci. Proto od počátku byla 

nová americká televizní norma vyvíjena jako plně digitální. Přestože pozemní vysílání 

využívalo stále méně diváků, hrála digitalizace pozemního televizního vysílání velmi 

důležitou roli. Umožnila totiž rozšíření vysílání ve vysokém rozlišení obrazu na další 

platformy, tedy pro kabelovou a satelitní vysílání. V případě plánovaného přechodu na 

normu ATSC 3.0 je už situace jiná. Pokrok ve vývoji televizorů už překonal možnosti 

pozemního vysílání, a zatímco výrobci běžně přístroje s rozlišením 4K nabízejí a obsah 

pro ně dodávají streamovací služby, pozemní vysílání zatím využití tohoto rozlišení 

obrazu neumožňuje. 

Norma ATSC vznikla na základě spolupráce vývojových laboratoří sdružených do 

tzv. Velké aliance. Pro přechod na digitální vysílání přidělila FCC televizním stanicím 

druhý kanál, aby mohly simultánně vysílat analogově pro diváky, kteří ještě nejsou na 

digitální vysílání připraveni, a digitálně pro ty, kteří již novou technologií vybaveni jsou. 

Datum ukončení pozemního analogového vysílání bylo několikrát odloženo až na 12. 

červen 2009. I po tomto datu pokračovaly v analogovém vysílání televize vysílající 

s nízkým výkonem. Ty označené za tzv. třídu A do roku 2015, u ostatních ještě nebylo 

datum vypnutí pevně stanoveno. Od září 2017 už ale výrobci nemusí do televizorů 

montovat tunery pro analogové vysílání. 
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Hladkému přechodu na digitální vysílání pomohly dotace na set top boxy. 

Americké domácnosti mohly žádat až o dva kupóny. Za nejrizikovější skupiny 

považovala FCC seniory, menšiny, postižené, rodiny s nízkými příjmy a venkovské 

obyvatelstvo. Přestože miliony domácností získaly set top boxy se slevou, v okamžiku 

vypnutí analogového vysílání na tuto změnu nebyly připraveny přibližně 2 miliony 

amerických domácností. Zatímco v českém prostředí umožnila digitalizace televizního 

vysílání především kvantitativní změny, tedy rozšíření počtu dostupných kanálů, ve 

Spojených státech se diváci dočkali také změny kvalitativní. Televizní stanice nabízejí i 

v pozemním vysílání vysoké rozlišení obrazu, což byl původní cíl digitalizace. 

Pokud jde o proměny amerického televizního trhu po skončení digitalizace. Tento 

proces započal už v 70. letech s rychlým rozvojem kabelové televize. Hlavní televizní 

stanice postupně ztrácely pozici. Zároveň musely čelit i větší konkurenci v pozemním 

vysílání, na přelomu 80. a 90. let dokázaly velké mediální koncerny vybudovat sítě 

konkurující zaběhnutým stanicím. Po dokončení digitalizace televizního vysílání se 

v pozemním vysílání rozšířil prostor, který záhy začaly zaplňovat nové televizní stanice. 

Ty zpočátku vsázely na vysílání archivní tvorby, která je relativně levná a odpovídá 

cílové skupině, kterou představují diváci narození po 2. světové válce. Tyto stanice 

postupně rozšiřují své pokrytí, sledovanost a také svůj podíl na reklamních příjmech. 

Postupně začínají experimentovat také s tvorbou vlastních pořadů. Diváci mají už i 

v pozemním vysílání možnost volit mezi desítkami volně šířených programů s různým 

tematickým zaměřením. 

Pokud jde o změnu pozice pozemního vysílání coby metody příjmu televizního 

signálu. V průběhu digitalizace pokračoval růst placených televizních služeb, až překročil 

hranici 100 milionů amerických domácností. Okolo roku 2015 se ovšem tento trend 

otočil. Stále více domácností ruší předplatné kabelové a satelitní televize nebo v případě 

mladých rodin si jej nikdy nepořídí. Vedou je k tomu především finanční důvody, kdy 

podle průzkumů je kabelová televize vnímána jako drahá. Domácnosti tak nově stále 

častěji využívají kombinaci video-on-demand služeb, které za zlomek ceny oproti placené 

televizi umožňují sledovat prémiové pořady, především filmy či seriály, navíc na rozdíl 

od kabelové televize nepřerušované reklamou. Divák si sám může určit, kdy se na 

vybraný film či seriál bude dívat. Pozemní televize ale streamovací služby dobře 

doplňuje. Umožňuje divákovi sledovat lineární televizní vysílání navíc ve vysoké kvalitě 
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obrazu, postupně se navíc rozšiřuje nabídka programů. Rozvoj normy ATSC 3.0 umožní 

ještě větší symbiózu pozemního vysílání a internetu. 

Digitalizace televizního vysílání vedla k rozsáhlým změnám ve využití rádiového 

spektra. V první fázi bylo televizním stanicím odebráno pásmo 700 MHz. Jeho opuštění 

umožnilo rozvoj širokopásmového mobilního připojení ve standardu 4G/LTE. Prodej 

licencí mobilním operátorům přinesl miliardy dolarů, z nichž část byla zpětně investována 

do osvěty ohledně digitálního televizního vysílání a programu dotovaných set top boxů. 

Inspirována úspěchem aukcí z roku 2008 připravila FCC další aukci, během kterých 

uvolnila spektrum 600 MHz a vydražila jej operátorům, kteří mají zájem o rozvoj nového 

vysokorychlostního internetu ve standardu 5G. Aby získala volné frekvence, vykoupila 

FCC nejdřív licence od stávajících televizních stanic, které si mohly vybrat, jestli se 

spokojí s přesunem na jiný kanál nebo se vlastního kanálu úplně vzdají. V květnu 2017 

zatím není jasné, jaký budou mít dobrovolné aukce na televizní vysílání dopad. 

Proces přechodu na digitální vysílání ve Spojených státech ovšem v květnu 2017 

ještě není ukončen. Jednak nadále analogově vysílají některé televize vysílající s nízkým 

výkonem, zároveň stále probíhají změny ve využití rádiového spektra, které přechod na 

digitální vysílání umožnil, a navíc probíhá finalizace vývoje nové normy ATSC 3.0, která 

umožní zvýšení kvality televizního vysílání a umožní další změny ve využití spektra. 
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10 Summary 

Digital television transition in the United States was influenced by the experience 

FCC, television stations and electronic manufactures had with establishment of former 

NTSC television norm and latter color broadcasting. During the development of digital 

broadcasting standard regulatory authority, FCC, made research lab cooperate, so they 

formed so called Great Alliance, and developed standard that was superior to any 

particular proposal. Need for a new broadcast standard was triggered by the technological 

development a desire to broadcast in high definition. American manufactures considered 

this as their chance to get an advantage over European and Japan manufactures. So new 

television standard was developed as a digital from the very beginning.  

Even thought number of viewers relying on terrestrial broadcasting is becoming 

smaller broadcast television transition played an important role. It allowed other 

broadcasting platform to switch to HD television. As for the planned transition to ATSC 

3.0 standard situation is different. Progress in television manufacturing overcame 

capabilities of broadcast television. Manufactures are supplying viewers with 4K ready 

television sets. But current technology doesn´t allow 4K broadcasting. 

ATSC standard was developed by the Great Alliance. FCC lent television stations 

second channel so they could broadcast simultaneously in analog and digital. Analog 

shutoff date was postponed to 12
th

 July 2009 and even after that low power television 

continued with analog broadcasting. Class A Low Power stations terminated analog 

broadcasting in 2015, other Low Power stations continue analog broadcasting even in 

2017. But since September 2017 set manufactures won´t be required to install analog 

tuners in new televisions. 

Smooth transition to digital broadcasting was supported with subsidized converter 

box program. American households could request two coupons. Seniors, minorities, 

disabled people, rural audience and low income families were considered as a endangered 

groups. Even thought millions of households used coupons to get subsidized converter 

boxes at the time analog broadcasting was switched off, still about 2 millions of 

households were not ready for digital broadcasting. Viewers in the United States got high 

definition television from digital transition, which was an ultimate goal of whole process. 
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As for the changes in American television market: This process already started in 

1970 with grows of cable television. Main television stations were losing audience and 

were facing bigger competition. When the digital television transition was completed 

more room for broadcast television was created and latter filled with new digital 

subchannels. At the beginning they were broadcasting older syndicated show. They target 

audience were Baby boomers, viewers born after the World War II. These stations are 

extending their coverage, audience share and gains from advertisement. With that they are 

moving to broadcasting of new premier shows. So the offer of TV channels is widening 

even for viewers that rely on broadcast television. 

With that position of broadcast television is changing. During the transition 

number of viewers relying on antenna was declining. Number of pay TV subscribers 

passed 100 million households, but since 2015 this number is declining and number of 

viewers relying on broadcast television is growing. Broadcast television complements 

with video-on-demand services. Viewers are cutting cord in favor of video-on-demand 

and broadcast television. New ATSC 3.0 standard offers even better symbiosis of 

terrestrial broadcasting and broadband internet services. 

Digital television transition lead to major changes in the use of broadcasting 

spectrum. Shortly after the transition was completed 700 MHz spectrum was auctioned to 

mobile operators which used the frequencies for new 4G/LTE broadband internet service. 

US Government made billions from auctions, part of the money was used for subsidized 

converter box program. This lead to government desire to auction other parts of spectrum 

so 600 MHz spectrum will be vacated by broadcasters through incentive auctions and it 

was already sold to mobile operators for new 5G service. But in May 2017 it is still 

unknown how this will affect television market. 

Digital television transition in the United States is not completed yet. There are 

still stations that broadcast in analog (low power stations). Changes in usage of broadcast 

spectrum are still ongoing and new ATSC 3.0 standard which allows better quality of 

broadcasting and better usage of the broadcast spectrum is being developed. 
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12 Seznam zkratek 

ABC - American Broadcasting Corporation  (televizní stanice) 

AC-3 - Audio Codec 3, Advanced Codec 3, Acoustic Coder 3 (audio kodek) 

ACATS - Advisory Committee on Advanced Television Services (Poradní výbor pro 

lepší televizní služby) 

AEA - American Electronics Association (Americká asociace elektroniky) 

AT&T - American Telephone and Telegraph Company (americká telekomunikační 

společnost) 

ATSC - Advanced Television Systems Committee  (Výbor pro lepší televizní normu)  

ATTC - Advanced Television Testing Center (Testovací středisko pro lepší televizi) 

CATV - Community Antenna Television  (předchůdce kabelové televize) 

CBS - Columbia Broadcasting System (televizní stanice)  

CEA - Consumer Electronics Association (Asociace výrobců elektroniky) 

CICATS - Computer Industry Coalition on Advanced Television Services (Koalice 

počítačového průmyslu o vyspělých televizních službách) 

DTS - Distributed Transmission System (dokrývač televizního signálu)  

DVB-T - Digital Video Broadcasting - Terrestrial (evropská norma digitálního 

pozemního televizního vysílání) 

EDTV - Enhanced-definition Television (Televize s lepším rozlišením) 

EIA - Electronic Industries Association (Asociace elektronického průmyslu)  

FCC - Federal Communications Commision (Federální komise pro komunikace) 

FM - Frekvenční modulace  

GE - General Electrics (technologická společnost)  

HBO - Home Box Office (kabelová televizní stanice)  
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HDR - High Dynamic Range (vysoký dynamický rozsah zobrazení) 

HDTV - High-definition television (televize ve vysokém rozlišení obrazu) 

HEVC - High Efficiency Video Coding (video kodek)  

HFR - High frame rate (vysoký počet snímků)  

INTV - Association of Independent Television Station (Asociace nezávislých televizních 

stanic) 

JTAC - Joint Technical Advisory Committee (Společný technický poradní výbor) 

LPTV - Low Power Television (Televize vysílající s nízkým výkonem) 

LTE - Long Term Evolution  (standard vysokorychlostního internetu) 

MIT - Massachusetts Institute of Technology (Massachusettský technologický institut) 

MLB - Major League Baseball (Národní baseballová liga) 

MPEG - Moving Picture Experts Group (Skupina expertů pro pohyblivý obraz) 

MUSE - Multiple sub-Nyquist sampling encoding (japonský systém pro HD vysílání) 

NAB - National Association of Broadcasters (Národní asociace vysílatelů) 

NASA - National Aeronautics and Space Administration ( Národní úřad pro letectví a 

kosmonautiku) 

NBC - National Broadcasting Corporation  (televizní stanice) 

NCTA - National Cable Television Association (Národní asociace kabelové televize) 

NET - National Educational Television (veřejnoprávní stanice)  

NFL - National Football League (Národní fotbalová liga)  

NHK - Nippon Hōsō Kyōkai  (japonská veřejnoprávní televize) 

NHL - National Hockey League (Národní hokejová liga) 

NTIA - National Telecommunications and Information Administration  (Národní úřad 

pro telekomunikace a informace) 
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NTSC - National Television System Committee (Výbor pro národní televizní normu) 

PBS - Public Broadcasting Service  (veřejnoprávní stanice) 

PIAC - Advisory Committee on Public Interest Obligations of Digital Television 

Broadcasters (Poradní výbor pro závazek veřejného zájmu pro vysílatele digitální 

televize) 

QAM - Quadrature amplitude modulation  (Kvadraturní amplitudová modulace)  

RCA - Radio Corporation of America (výrobce elektroniky)  

SDTV - Standard-definition Television (televize se standardním rozlišením) 

UHF - Ultra High Frequency  (UKV, ultra krátké vlny) 

UPN - United Paramount Network (televizní stanice)  

USA - United States of America (Spojené státy americké)  

VHF - Very High Frequency  (VKV, velmi krátké vlny) 

VSB - Vestigial sideband (modulace obrazu)  

WCG - Wide Color Gamut (široký barevný gamut) 
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