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Na antény pro pøíjem DVB-T jsou kladeny zdánlivì mení nároky ne na antény pro pøíjem doívající televize analogové, take v mnoha pøípadech vyhoví pro
pøíjem DVB-T pùvodní antény. Nicménì pøíjem vysílaèù z jiných smìrù spolu se
zmìnou kmitoètù nebo polarizace si mùe vyádat instalaci nových antén,
popø. rekonstrukci antén pùvodních. Rozhodování mùe usnadnit aktualizovaný
pøehled vech hlavních analogových a digitálních vysílaèù s údaji o vysílacích
kanálech. Zároveò se pøipomínají jetì nìkterá opatøení, která usnadní pøíjem
DVB-T.
Mezi analogovou a digitální televizí je
výrazný kvalitativní rozdíl, daný nároènou
technologií digitálních pøenosù. Mezi íøením obou televizí volným prostorem ale
ádný rozdíl není. Principiálnì stejné jsou
proto i antény. Nelze je tøídit na analogové
a digitální, mohou se ale liit nìkterými
elektrickými parametry.
Vlastnosti antén se mohou uplatnit jen
pøi jejich správné volbì a bezchybné instalaci vèetnì napájení. Proto zmiòujeme
jetì nìkteré (zapomenuté) postupy, které mohou pøíznivì ovlivnit (ú)èinnost pøijímacích antén.

Optimalizace pøíjmu
DVB-T
l Polarizace pøijímací antény by
mìla v kadém pøípadì odpovídat polarizaci pøijímaného vysílaèe, a to i tehdy, je-li pøíjem s opaènì polarizovanou
anténou vyhovující. Platí to zejména
v oblasti jednofrekvenèní sítì, pokryté
(dvìma) vysílaèi stejných sítí - multiplexù
(MUXù) s vertikální i horizontální polarizací, napø. v praské a brnìnské oblasti.
Praxe toti ukazuje, e i pøi neshodné
polarizaci vysílací a pøijímací antény je
v mnoha pøípadech pøíjem digitálního signálu (zdánlivì) kvalitní, pøestoe je opaènì polarizovanou pøijímací anténou zeslaben prùmìrnì o 20 dB.
Mùe to vak ale také být signál nenasmìrovaného vzdálenìjího vysílaèe
se shodnou polarizací, pracujícího ve
stejné jednofrekvenèní síti.
A to je patnì, pøesto, e je pøíjem
hodnocen jako dobrý. V obou pøípadech se uivatel takové antény okrádá o jistou, prùmìrnì 20 dB rezervu,
která mùe být uiteèná pøi eventuální
nepøedvídané zmìnì úrovnì pøijímaného
signálu nebo pøi náhlém ruení nejrùznìjího druhu.
Tento stav je zøejmý pøi pohledu na
støechy v Praze a okolí. Tam zùstala vìtina horizontálnì polarizovaných antén,
instalovaných pùvodnì pro analogový pøíjem z ikovské TV vìe, beze zmìny polarizace a nasmìrování, i po pøechodu na
DVB-T, kdy se z tého mista vysílá s polarizací vertikální.
Èastou pøíèinou, bránící zmìnì polarizace, popø. novému smìrování pùvodní
antény, jsou zpravidla zarezavìlé upevòovací prvky. Mìl by to vak být provizorní,
i kdy zdánlivì vyhovující stav.
Nezanedbatelný poèet TV divákù
ovem pøeel i na jiný zpùsob digitálního

pøíjmu (UPC, ADSL, SAT-TV), take pùvodní anténu ji nevyuívá.
l S výe uvedeným proto souvisí poadavek, aby i v místech pokrytých nìkolika vysílaèi jednofrekvenèní sítì byl smìrovou (venkovní) anténou cílenì
vybrán jediný vysílaè, popø. jeho nejlepí odraz.
l I pøi nií kvalitì (< 50 %), kdy se
uivateli subjektivnì jeví obraz ji jako
zcela vyhovující, je uiteèné usilovat
o vyí kvalitativní údaj vhodnou úpravou pomìrù v obvodu antény. Uplatní
se pøi zmìnì místních podmínek, popø.
pozdìji, pøi eventuálním pøíjmu ve vyí
kvalitì HDTV.
l Pøíli silný signál z antény by proto
mìl být na vstupu TV pøijímaèe (set-top
boxu) zeslaben (stínìným) útlumovým
èlánkem tak, aby se usnadnilo a zøetelnì
projevilo optimální nastavení vlastní antény.
Útlumový èlánek také zlepí pøizpùsobení antény a její fázovou i amplitudovou
charakteristiku, které ovlivòují kvalitu obrazu.
l Regulovatelné útlumové èlánky
jsou také nezbytným doplòkem kadé anténní sestavy vybavené anténním pøedzesilovaèem, protoe brání pøebuzení
vstupních obvodù. Pøi optimálním nasmìrování antény by nemìla maximální úroveò signálù DVB-T na vstupu pøekroèit
hodnotu 70 dBmV.
l irokopásmové anténní zesilovaèe by se mìly pouívat jen v nezbytných pøípadech. Na svém vstupu by
mìly mít pásmovou propust, omezující
mj. relativnì blízké kmitoèty základno-

vých stanic mobilních operátorù, které
jsou nebo mohou být nainstalovány v blízkém okolí.
l Kvalitní koaxiální kabely s bezchybnì pøipojenými konektory jsou pøedpokladem pro bezporuchový pøenos
DVB-T signálù k pøijímaèùm. Zvýenou
pozornost vyaduje dokonalé pøipojení
vnìjího vodièe, tzn. stínicího plátì ke
konektoru. U nejèastìji pouívaných koaxiálních kabelù je stínìní z ALU fólie
obalené jetì øídkým opletením, které
se obtínì spojuje s tìlesem konektorù.
Kabel se patnì pøipojenými konektory se
sám stává pøijímací anténou, a tak znemoòuje optimální nastavení vlastní antény.
l Nastavení vlastní antény ovlivòuje
také symetrizaèní a transformaèní obvod (tzv. elevátor) na anténních svorkách
dipólù. Transformuje impedanci antény
na vlnovou impedanci koaxiálního kabelu,
ale zároveò brání pøechodu vf proudù
na vnìjí povrch stínìní, tzn. e omezuje neádoucí pøíjem TV signálù, ale i dalího ruení tímto stínìním. U logaritmicko-periodických antén tento problém
odpadá, protoe samostatný symetrizaèní
obvod nevyadují.
Obecnì je ádoucí, aby celá cesta
mezi anténními svorkami a koaxiálním
vstupem TV pøijímaèe byla dokonale stínìná.
Vyèerpávající informace o instalaci
antén a jejich rozvodù jsou uvedeny v 8.
kapitole publikace Televizní technika
DVB-T od Martina Legínì (BEN - technická literatura 2008) a dále v publikaci
Pøíjem DVB-T od autorù J. Bednáøe
a P. Gregora (BEN 2007), popø. v AR B
è. 2/1986 Od antény k televiznímu pøijímaèi.
Pøehled analogových a digitálních
TV vysílaèù (tab. 1) spolu s obsazením
digitálních sítí (tab. 2) by mìl usnadnit
rozhodování o pøípadné instalaci nové
(venkovní) antény, respektující jiné vysílací kanály DVB-T. Analogové vysílaèe ji
vypnuté nebo jetì provozované a vysílaèe DVB-T ji provozované nebo plánované jsou proto v pøehledu øazeny do jednotlivých regionù (oblastí), definovaných
TPP (Technickým Plánem Pøechodu na
digitální vysílaní) Èeských radiokomunikací. Pøehled neuvádí vysílaèe malého
výkonu, tzv. pøevádìèe, o kterých bude
rozhodováno a po skuteèném pokrytí
dané oblasti. Pøedpokládá se, e mnohé
ji nebudou nutné.

Obr. 1. Víceúèelová televizní anténa typu X-Color
na námìstí v Lodìnici u Berouna.
Hrdlièka zahradní
na ní vysedìla
v nedbalém hnízdì dvì mladé (foto
na jaøe 2008)
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Pøehled kanálù analogových a digitálních TV vysílaèù
(vypnuté,
Vysílaèe

provozované,

plánované)

analogové

Region PLZEÒ
Plzeò (Kraov)
Plzeò (Krkavec)
Plzeò (Koutka)
Jáchymov (Klínovec)
Cheb (Zelená hora)
Marián. Láznì (Dyleò)
Domalice (Vraní vrch)

51
26
32

41
53

37
1
39

30

56
29



31
27

48
34

10

38
53

36

7
26
24

Region ÚSTÍ n. L.
Ústí n. L. (Buková hora)
50
Chomutov (Jedlová hora) 35

33
52

12
21
2

24
7

53 V
53

41 V
41

59 V
59
46
46
46



53

41



51

34
34

48
48

52
52

36
36

66
66

52

34

48

33
33

58
58

55

49
49

39
50

22

55
60

39
32
27

49
47

Region SUICE
Suice (Svatobor)
Klatovy (Barák)

35
22

52
58

9
6

43

49

48

52

Region TRUTNOV
Liberec (Jetìd)
Trutnov (Èerná hora)
Pardubice (Krásné)
Rychnov n. K. (Lit. Chlum)

31
23
22
28

43
40
57

8
11
6
33

60
34
45

43
40
32

52
61
39

60

Region JIHLAVA
Jihlava (Javoøice)
Tøebíè (Kluèovská hora)
Pacov (Straitì)

25
28
36

42
45

11

59

33

35

30

Region JESENÍK
Jeseník (Pradìd)
Olomouc (Radíkov)

36
33

50

53

36

53

51

29
35

46
52

9
49

29
25 V
25

40
40 V
40

59
59 V
59

29

40

54

37

48

54

39

32

54

37

33
33

49
49

33
26
24
32

58
49

31

51

33
44

60

55
50
30
41
60

Region OSTRAVA
Ostrava (Hoálkovice)
Ostrava - mìsto
Ostrava (Hladnov)
Ostrava (Mar. námìstí)
Tøinec (Javorový vrch)
Frýdek-Místek (Lysá h.)
Nový Jièín (Veselský kop.)
Val. Meziøíèí (Radho)

26
37
34
27

49

6

Region ZLÍN
Zlín (Tlustá hora)
Val. Klobouky (Plotiny)

22
25

51
42

41

1
42

48

28
52

58
59

64
64
64
64

63

ÈT 1
ÈT 2
ÈT 24
ÈT 4 - Sport

2

Nova
Nova Cinema
Prima
Prima Cool
Barrandov TV

3

Z1
Public TV
TV Noe *)
Óèko

4

ÈT 1 (MPEG-4 HD)
Nova (MPEG-4 HD)
O2 info
Test 4

Rozhlas. programy
ÈRo 1 - Radiournál
ÈRo 2 - Praha
ÈRo 3 - Vltava
ÈRo - Rádio Èesko
ÈRo - Rádio Wave
ÈRo - Leonardo
ÈRo - D-dur

Rádio Proglas

Tab. 2. Obsazení digitálních sítí  multiplexù (MUXù) televizními a rozhlasovými
stanicemi
*) Jen v Praze a okolí na K 46.
Zkuební pozice v síti 4 experimentálnì
provozuje Telefónica O2 a. s.
Rozliení obrazu: ÈT 1 (MPEG - 4 HD) 1920 x 1030 bodù, Nova (MPEG - 4 HD)
- 1440 x 1080 bodù

Uiteèné webové stránky

64
64

63

25

Tab. 1. Èísla kanálù plánovaných vysílaèù DVB-T se mohou v nìkterých pøípadech
jetì zmìnit. K 25 v Brnì je kanálem provizorním. V - vertikální polarizace. Sestaveno
podle údajù ÈRa, ÈTÚ, ÈSDXC
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MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 4

Region È. BUDÌJOVICE
Èeské Budìjovice (Kle)
Vimperk (Maøský vrch)
Tábor (Radimovice)

Region BRNO
Brno (Kojál)
Brno - mìsto (Barvièova)
Brno (Hády)
Brno (FN Bohunice)
Brno TKB
Hodonín (Babí lom)
Mikulov (Dìvín)
Svitavy (Kamenná Horka)
ïár n. S. (Harusùv kop.)

TV programy

digitální

ÈT 1 ÈT 2 Nova Prima
Region PRAHA
Praha (ikov)
Praha (Cukrák)
Praha (Strahov)
Praha (Ládví)
Praha (Roic. stadion)
Praha (Zelený Pruh)
Praha (ÚTB ikov)
Praha (Petøiny)
Praha (Novodvorská)
Praha (Václavská)
Votice (Mezivrata)
Pøíbram (kóta Praha)

Sí
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www.radiokomunikace.cz a
www.digitstránky.cz - oficiální stránky Èeských radiokomunikací a Národní
koordinaèní komise pro zavádìní DVB-T.
Pøináejí vyèerpávající legislativní, technické i provozní informace s èetnými odkazy na dalí zdroje. Zveøejòují také pøíspìvky pøedních odborníkù, pøednesené
na semináøích a workshopech poøádaných k pøechodu na digitální vysílání.
Bezplatná telefonní infolinka DIGITALIZACE - 800 90 60 30 - poskytuje aktuální
informace o digitálním vysílaní.
www.dtv.ctu.cz - oficiální stránky
Èeského telekomunikaèního úøadu, vìnované digitálnímu vysílání. Obsahují legislativní a technické informace, vèetnì
mnoha odkazù k pøechodu na digitální vysílaní v ÈR.
www.rrtv.cz - oficiální stránky Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání.
www.digitv.cz - oficiální stránky spoleènosti Czech Digital Group a. s. (CDG),
provozující v MUXu 2 vysílání komerèních stanic (Nova, Nova Cinema, Prima,
Prima Cool, Barrandov TV).
www.digitalne.cz - na stránkách také
podrobnì odpovídají na èetné dotazy,
vztahující se k praktickým problémùm
pøechodu na DVB-T.
www.digizone.cz - velmi uiteèné
stránky s dalími odkazy. V diskusích se
zabývají nejrùznìjími technickými problémy pøíjmu DVB-T. Zveøejòují testy
set-top boxù a TV pøijímaèù.
www.dxradio.cz - stránky Èeskoslovenského DX klubu pøináejí aktuální informace ze vech oblastí rádiového a televizního pøíjmu vèetnì nejnovìjích
zpráv o DVB-T.
www.bastlirna.cz - stránky zamìøené
na praktickou pomoc pøi potíích nejen
s pøíjmem DVB-T.

