
 

 

 

 

 

 

 

Návrh programu konference DIGIMEDIA 2021 
 

22. září 2021, Kavčí hory, Praha 

 

 

Stav k 2.9.2021 

 

 

(08:00 – 09:00) 

Prezentace účastníků, welcome drink 

 

 

(09:00 – 10:45)   

 

Úvodní zdravice: Petr Dvořák (Česká televize) 

 

BLOK 1 – TELEVIZE NA DIGITÁLNÍM ROZCESTÍ 

 

Moderátor: Václav Sochor 

 

Úvodní prezentace (10-15 min.): Tereza Šimečková (Nielsen Admosphere): Jak se změnila 

vybavenost domácností TV přijímači a preference diváků mezi první a druhou televizní digitalizací 

 

Prezentace MPO (10 min.): Petr Očko 

 

Prezentace CRA (10 min.): Vít Vážan 

 

Prezentace Digital Broadcasting (10 min.): Jakub Juhas 

 

Prezentace Atmedia (10 min.): Michaela Vasilová 

 

Panelová diskuse (50 min.) 

 

Hosté: Petr Dvořák (Česká televize), Josef Uher (TV Nova), Lukáš Kubát (FTV Prima), Vít Vážan 

(CRA), Jakub Juhas (Digital Broadcasting), Štěpán Wolde (Óčko), Michaela Vasilová (Atmedia), 

Hana Továrková (ČTÚ) 

 

Témata: 

 

• Jaké jsou výsledky přechodu na DVB-T2 z pohledu diváků, TV stanic a operátorů vysílacích 

sítí 



 

 

• Zachování terestrické TV po roce 2030 – jak stát zajistí, aby současné čtyři celoplošné sítě 

DVB-T2 mohly existovat i po roce 2030, do kterého je televiznímu vysílání garantováno 

pásmo 400 – 600 MHz?  

• Rozvoj DVB-T2 – trvá stát na přidělování rozvojových sítí 25 a 26 v situaci, kdy nejsou 

vyřešeny lokality s obtížným TV příjmem stávajících DVB-T2 sítí?  

• Patří placená televize do DVB-T2? Rozvoj Pay TV po přechodu na DVB-T2 

• Ultra HD televizory a nedostatek obsahu v nativním 4K a 8K rozlišení (x služby typu 

Netflix, které je nabízejí za extra předplatné) 

• HD kvalita komerčních programů v DVB-T2: boj o zachování „prémiovosti“ HD verzí v 

placených TV platformách (odlišný postup Novy a Primy). Chce si divák v éře „uspcal 

televizorů“ za nativní HD verze programů připlatit? 

• Rozvoj regionálního vysílání ČT v éře DVB-T2 (příprava spuštění samostatných Událostí v 

regionech pro ČT Severovýchod a ČT Jihozápad) vs. rozpočtové možnosti ČT. 

 

 

(10:50 – 12:10)   

 

BLOK 2 – JAK S TELEVIZÍ ZATOČÍ 5G SÍTĚ A STREAMOVACÍ SLUŽBY? 

 

Moderátor: Václav Sochor 

 

Úvodní příspěvek (5 min.): Tomáš Hynčica (Nielsen Admosphere): Rozvoj HbbTV v českých 

domácnostech v posledních čtyřech letech 

 

Prezentace APMS (10 min.): Jiří Grund: Jak 5G sítě změní způsob konzumace video obsahu a 

sledování televize 

 

Panelová diskuse (65 minut) 

 

Hosté: Jiří Grund (APMS), Jiří Duchač (ČTÚ), Daniel Grunt (CME), Marek Doležel (ČT), Marcel 

Procházka (CRA), Tomáš Hynčica (Nielsen Admosphere) 

 

 

Témata: 

 

• První zkušenosti s reálným používáním 5G sítí v České republice  

• Terestrické televizní vysílání přes 5G sítě – reálná konkurence nebo doplněk k DVB-T2?  

• Datový limit vs. sledování videoobsahu přes mobilní sítě 5G  

• „Czechflix“ – podaří se vytvořit národní verzi Netflixu, na které by spolupracovaly všechny 

velké české televize, nebo to je utopie?  

• Plány ČT, Novy a Primy s jejich VOD službami. Otázka geoblokace při jejich využívání v 

zahraničí. 

• První výsledky Ordinace po přesunu z televizní obrazovky na Voyo 

• Jak se daří skloubit lineární a nelineární vysílání, aby se vzájemně nekanibalizovalo?  



 

 

• Jak se změny chování diváků promítají do strategií prodeje reklamy? Bude se muset změnit 

prodej na GRP? 

 

 

(12:10 – 12:40) 

 

Obědová pauza 

 

 

(12:40 – 14:00)   

 

BLOK 3 – ANALOGOVÁ RÁDIA FOREVER? 

 

Moderátor: Jan Potůček 

 

Úvodní příspěvek (10 min.): Karel Zýka (Český rozhlas): Výsledky kontinuálního průzkumu 

prodeje DAB+ přijímačů v České republice 

 

Hosté: Karel Zýka (Český rozhlas), Marcel Procházka (CRA), Martin Roztočil (Digital 

Broadcasting), Tomáš Řapek (Teleko), Roman Kropáček (RTIcz), Martin Hroch (Radio United), 

Jiří Duchač (ČTÚ), Milan Bouška (RRTV/MK ČR) 

 

 

Témata: 

 

• Příprava vládní strategie přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání DAB+, v jaké je 

fázi, kdo na přípravě participuje, zda jsou přizváni i operátoři sítí a provozovatelé vysílání.  

• Bude se kvůli zavádění DAB+ vypínat FM pásmo nebo ne? A proč? 

• Další prodlužování transformačních licencí pro FM vysílání – dojde k zabetonování 

rozhlasového trhu?  

• Ukončení vysílání Českého rozhlasu na středních vlnách a rozvoj DAB+ vysílání 

• CRA a certifikace rozhlasových digitálních přijímačů v ČR – pečeť „DAB+ ověřeno“  

• Kdy se dočkáme celoplošných sítí DAB+ pro komerční rádia? A kdo je chce nebo nechce? 

 

 

14:00  

 

Závěrečné slovo Pavla Brabce (AČRA) 

 


