Závěrečná zpráva
kongresový sál České televize
22. září 2021
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V Praze dne 25. 2. 2021

Vážený pane prezidente,
s potěšením Vám oznamuji, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přebere záštitu
nad konferencí DIGIMEDIA 2021. Přeji Vám i Vašim kolegům hodně invence a doufám,
že i další ročník bude na tak vysoké odborné úrovni jako v uplynulých letech a vše proběhne
v pořádku i v této nelehké době.

S pozdravem

Ivan Krejčí
předseda Rady
pro rozhlasové a televizní vysílání
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Články zmiňující konferenci Digimedia 2021
DIGIMEDIA

2021 Období: 1.1. - 28.10.2021

05.01.2021 mediaguru.cz

Stát má čtyři roky na vyřešení rozhlasové
digitalizace

19.01.2021 televizniweb.cz

Konference DIGIMEDIA 2021 již po šestnácté
10. června na Kavčích horách

20.01.2021 mediaguru.cz

Přechod na DVB-T2 skončil, o dotace lze žádat
do léta

URL

25.01.2021 acra-mk.cz

Konference DIGIMEDIA 2021 již po šestnácté
10. června na Kavčích horách

URL

24.03.2021 MaM.cz

AČRA MK přijala Českou produkční jako
nového člena

Redakce MAM

URL

12.04.2021 televizniweb.cz

Konference DIGIMEDIA 2021 mění termín,
uskuteční se 22. září v České televizi

Jan Potůček

URL

12.04.2021 acra-mk.cz

Konference DIGIMEDIA: středa 22. září 2021

12.04.2021 MaM.cz

Konference Digimedia se přesouvá na září

15.04.2021 czpravy.cz

Digimedia se posouvá na září, AČRA MK přijala
nového člena

URL

15.04.2021 mediaguru.cz

Digimedia se posouvá na září, AČRA MK přijala
nového člena

URL

19.04.2021 Marketing & Media

Svodka

07.05.2021 acra-mk.cz

KONFERENCE DIGIMEDIA 2021

21.06.2021 Marketing & Media

Svět podle MAM

23.06.2021 ew-nn.com

DIGIMEDIA 2021

URL

23.06.2021 b2b-nn.com

DIGIMEDIA 2021

URL

12.07.2021 Marketing & Media

Co vás letos ještě čeká?

21.07.2021 televizniweb.cz

Nymburk, Praha, Pardubice: Po prázdninách
nás čeká trojice konferencí o televizním a
rozhlasovém vysílání

Jan Potůček

URL

26.07.2021 MaM.cz

Budeme po roce 2030 znovu přelaďovat
televize?

Jan Potůček

URL

26.07.2021 mediaguru.cz

Digimedia se zaměří na digitální TV vysílání po
roce 2030

URL

26.07.2021 ict-nn.com

Budeme po roce 2030 znovu přelaďovat
televize?

URL

26.07.2021 televizniweb.cz

Budeme po roce 2030 znovu přelaďovat
televize?

Jan Potůček

URL

26.07.2021 netguru-nn.com

Budeme po roce 2030 znovu přelaďovat
televize?

Janatelekomunikace26

URL

30.08.2021 MaM.cz

Udrží Nova krok s Netflixem a HBO?

Jan Potůček, Taktiq
Communications

URL

30.08.2021 MaM.cz

Udrží Nova krok s Netflixem a HBO?

Jan Potůček, Taktiq
Communications

URL

01.09.2021 televizniweb.cz

Ordinace zabojuje s Netflixem. Od zítřka ji
diváci uvidí jen na placeném Voyo

Jan Potůček

URL

13.09.2021 MaM.cz

FM rádia navždy?

Jan Potůček, Taktiq
Communications

URL

URL
Jan Potůček

URL

URL
Redakce MAM

URL
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URL
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15.09.2021 televizniweb.cz

Přežije terestrická televize rok 2030? Nenahradí
ji streamovací služby? A proč se nebude
Jan Potůček
vypínat FM?

URL

16.09.2021 feedit.cz

Digitální televize na rozcestí: nahradí ji
streamovací služby? Jak do situace promluví
5G a co se bude dít s FM rádii??

URL

17.09.2021 digitalnidomacnost.cz

Digitální televize na rozcestí?

URL

21.09.2021 tvkompas.cz

Konference DIGIMEDIA se letos zaměří na
perspektivu volného vysílání Juraj Koiš
Publikováno 21. 9. 2021 0

Juraj Koiš

URL

22.09.2021 ČRo - digitalniradio.cz

Český rozhlas dnes nabídne živý stream z
odborné konference Digimedia 2021

Lukáš Polák

URL

22.09.2021 proglas.cz

Očekávané události 22. září 2021

Jana Kuklová

URL

22.09.2021 televizniweb.cz

Sledujte živě: konference DIGIMEDIA 2021 o
budoucnosti DVB-T2, streamovacích služeb a
DAB+

Jan Potůček

URL

22.09.2021 lupa.cz

Data: V českých domácnostech se zvyšuje
počet televizorů, roste zájem o IPTV

URL

22.09.2021 ČRo - digitalniradio.cz

Pozemní vysílání zůstalo nejsilnější televizní
Lukáš Polák
platformou, IPTV předstihla v popularitě satelit

URL

22.09.2021 lupa.cz

Prima zvažuje, že sníží rozlišení svých stanic
ve volném vysílání

URL

22.09.2021 ČRo - digitalniradio.cz

Proč většina diváků nepotřebuje placenou
televizi? Vyhovuje jim programová nabídka

22.09.2021 eurozpravy.cz

Čeká Česko televizní revoluce? IP TV na
vzestupu, pozemní vysílání se může výrazně
omezit

URL

22.09.2021 globe24.cz

IP TV využívá téměř čtvrtina Čechů. ČTÚ může
výrazně omezit pozemní TV vysílání

URL

22.09.2021 novinky.cz

ČTÚ: Po roce 2030 by se mohlo omezit
pozemní televizní vysílání

URL

22.09.2021 mediaguru.cz

Sledovanost TV přes internet v Česku roste, je
druhá po terestrice

URL

22.09.2021 ČRo - digitalniradio.cz

České Radiokomunikace připravují testy
televizního vysílání přes 5G sítě

Lukáš Polák

URL

22.09.2021 itbiz.cz

ČTÚ: Po roce 2030 by se mohlo omezit
pozemní TV vysílání. Ubudou frekvence

Pavel Houser

URL

22.09.2021 ČRo - digitalniradio.cz

Český rozhlas chce zlepšit pokrytí digitálním
rádiem uvnitř budov, DAB+ bude financovat z
vypnutí AM vysílačů

Lukáš Polák

URL

22.09.2021 irozhlas.cz

Česko uvažuje o omezení pozemního
televizního vysílání po roce 2030. Chce
upřednostnit internet

ČTK

URL

22.09.2021 ct24.cz

Po roce 2030 by se mohlo omezit pozemní TV
vysílání. Ubudou frekvence, říká předsedkyně
ČTÚ

sob

URL

22.09.2021 technet.iDNES.cz

Pozemní televizní vysílání čeká omezení. Po
roce 2030 nebude dost frekvencí

ČTK, Technet.cz

URL

22.09.2021 mediaguru.cz

Grunt: Ordinace je nejsledovanějším pořadem
na Voyo

URL

22.09.2021 parabola.cz

Po roce 2030 může pozemní TV přijít o kmitočty

URL

22.09.2021 parabola.cz

Prima Show bude představena začátkem října

URL

22.09.2021 parabola.cz

DVB-T2: Prima chce vysílat své kanály v 540p

URL

Lukáš Polák

URL
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22.09.2021 cz.sputniknews.com

Česko nejspíš čeká omezení pozemního TV
vysílání. Ke změnám by mohlo dojít již za pár
let

Sputnik Česká

URL

23.09.2021 televizniweb.cz

Blíží se soumrak volného televizního vysílání?
Václav Udatný
Rok 2030 může být zásadním předělem

URL

23.09.2021 mediaguru.cz

Digimedia: Pozemní televizi hrozí po roce 2030
redukce

URL

23.09.2021 lupa.cz

Skončí do deseti let televize přes anténu?
Jsme evropská anomálie, říká šéfka ČTÚ

Filip Rožánek

URL

23.09.2021 feedit.cz

Přesune se televize do deseti let na internet?
Konference DIGIMEDIA 2021 otevřela citlivé
téma budoucnosti terestrického vysílání

iVysílání České

URL

23.09.2021 televizniweb.cz

ČTÚ vyčlení pro komerční rádia dvě celoplošné
Jan Potůček
a dvě regionální sítě DAB+

URL

23.09.2021 televizniweb.cz

Stoupá počet domácností bez televize. V Česku
Jan Potůček
je to už každá dvanáctá

URL

24.09.2021 tvkompas.cz

Letošní konference DIGIMEDIA 2021 byla
neobyčejně bohatá, přinášíme ucelený přehled Juraj Koiš
Juraj Koiš Publikováno 24. 9. 2021 0

URL

24.09.2021 tvkompas.cz

Budoucnost terestriky: Po uvolnění pásma 700
Juraj Koiš
se bude zřejmě uvolňovat i pásmo 600 MHz

URL

24.09.2021 tvkompas.cz

DVB-T2: Některé programy TV Prima se do
roka zřejmě vrátí k nižšímu rozlišení Juraj Koiš Juraj Koiš
Publikováno 24. 9. 2021 0

URL

24.09.2021 tvkompas.cz

Klasické TV programy mají smysl i v době
streamingových platforem Juraj Koiš
Publikováno 24. 9. 2021 0

URL

24.09.2021 ČRo - digitalniradio.cz

Stáhněte si prezentace z konference Digimedia
2021 včetně plánů Českého rozhlasu v oblasti Lukáš Polák
DAB+

URL

24.09.2021 televizniweb.cz

Licence pro programy Prima Max +1 a Prima
Krimi +1 mohou propadnout, připouští Prima

Jan Potůček

URL

24.09.2021 MaM.cz

Zpoplatní se divákům příjem televize?

Jan Potůček, Taktiq
Communications

URL

24.09.2021 televizniweb.cz

Ohlédnutí za konferencí DIGIMEDIA 2021:
prezentace, fotogalerie a záznam celé akce

Jan Potůček

URL

27.09.2021 Marketing & Media

Zpoplatní se divákům příjem televize?

JAN POTŮČEK

27.09.2021 televizniweb.cz

Vynucený přechod na DAB+ v Česku nehrozí,
vyplynulo z konference DIGIMEDIA 2021

Václav Udatný

URL

27.09.2021 televizniweb.cz

Kolik jsou Češi ochotni platit za televizi? V
průměru 354 korun měsíčně. A vy?

Jan Potůček

URL

27.09.2021 protisedi.cz

Přesune se televize do deseti let na internet?
Konference DIGIMEDIA 2021 otevřela citlivé
téma budoucnosti terestrického vysílání

Milan Bouška

URL

29.09.2021 ict-nn.com

DIGIMEDIA 2021: Přesune se televize do deseti
let na internet?

URL

29.09.2021 netguru-nn.com

DIGIMEDIA 2021: Přesune se televize do deseti
let na internet?

URL

30.09.2021 tvkompas.cz

Nova v příštím roce vytvoří 12 titulů čistě pro
VOYO. Počet předplatitelů tají Juraj Koiš
Publikováno 30. 9. 2021 0

Juraj Koiš

URL

30.09.2021 tvkompas.cz

Jaká je motivace lidí platit za televizní
programy? A jaký mají důvod neplatit?

Juraj Koiš

URL

30.09.2021 lupa.cz

Pro komerční digitální rádia budou v Česku
určené až čtyři sítě

Filip Rožánek

URL

Juraj Koiš
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06.10.2021 televizniweb.cz

Karlovy Vary, Most, Teplice: další města
pokryje staronová krajská televizní síť CRA

Jan Potůček

URL

07.10.2021 televizniweb.cz

Prima Show začala testovat v multiplexu 22,
ostrý start je naplánovaný na 25. října

Jan Potůček

URL

08.10.2021 televizniweb.cz

Karlovy Vary pokryjí regionální multiplexy od
CRA i Digital Broadcasting

Jan Potůček

URL

Hrozí konec bezplatného televizního vysílání

JIŘÍ JANDA

6

09.10.2021 Pardubický deník

Hrozí konec bezplatného televizního vysílání

JIŘÍ JANDA

6

11.10.2021 mediar.cz

Televize hledají své místo online a cestu k
mladým

Jakub Jetmar

URL

12.10.2021 mediar.cz

Voyo na příští rok slibuje každý měsíc nový
seriál

Ondřej Aust

URL

12.10.2021 televizniweb.cz

Politici odmítají konec bezplatné terestrické
televize v Česku, o kterém mluví ČTÚ

Jan Potůček

URL

13.10.2021 televizniweb.cz

ABEX 2021: Co nového se za poslední rok
objevilo v audiovizuální technice pro média a
výrobě obsahu?

Václav Udatný

URL

13.10.2021 televizniweb.cz

XXX. KONFERENCE RADIOKOMUNIKACE 2021
Václav Udatný
V PARDUBICÍCH JIŽ OD ÚTERÝ 19. ŘÍJNA

URL

16.10.2021 denik.cz

Konec bezplatného televizního vysílání? Do
dvou let bude jasno

Jiří Janda

URL

18.10.2021 tvkompas.cz

Jubilejní 30. ročník Konference
Radiokomunikace už v úterý v Pardubicích
Juraj Koiš Publikováno 18. 10. 2021 0

Juraj Koiš

URL

19.10.2021 televizniweb.cz

Použijme kmitočty pro multiplexy 25 a 26 na
řešení problematického příjmu ČT, navrhuje
expert

Jan Potůček

URL

19.10.2021 ČRo - digitalniradio.cz

Digitální rozhlas DAB+ chce rozvíjet nejen
Český rozhlas, ale i soukromí operátoři

Lukáš Polák

URL

20.10.2021 mediaguru.cz

Atmedia: Za video na vyžádání platí v Česku 28
Martina Vojtěchovská
% TV diváků

URL

21.10.2021 televizniweb.cz

Josef Uher: Technická spolupráce Novy a
Markízy nezná hranice, slovenské programy
odbavujeme z Prahy

URL

09.10.2021

Frýdecko-místecký a
třinecký deník

Václav Udatný
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OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ DIGIMEDIA 2021: PREZENTACE, FOTOGALERIE
A ZÁZNAM CELÉ AKCE
0KOMENTÁŘŮ24.9.2021 / JAN POTŮČEK
Jak vypadal 16. ročník odborné konference DIGIMEDIA 2021? Podívejte na fotografie a stáhněte si plné znění
všech prezentací.

Nezvykle informačně nabitý byl letošní ročník konference DIGIMEDIA 2021. Každý ze tří tematických bloků
otevřel důležité téma, i když některá trochu nečekaně (představa předsedkyně Rady ČTÚ Hany Továrkové o
přesunu televizního vysílání na internet). Nabízíme vám pohled do Kongresového sálu České televize, kde se
akce ve středu 22. září konala, všechny prezentace řečníků a také kompletní videozáznam konference.
BLOK I: Televize na digitálním rozcestí
Hlavním tématem úvodního bloku konference byla bezesporu budoucnost pozemního digitálního televizního
vysílání po roce 2030, kdy operátorům sítě končí platnost kmitočtových přídělů pro celoplošné multiplexy DVBT2. Předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková naznačila, že by úřad nemusel tyto příděly znovu prodloužit a že
počítá s uvolněním pásma 600 MHz pro potřeby mobilních operátorů.

29

První blok konference se nečekaně „zvrhl“ v boj o smysl bezplatného pozemního příjmu televize (Foto: AČRA)

Hlavní protagonistkou úvodního bloku byla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková (Foto: Václav Udatný,
Televizníweb.cz)
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Generální ředitel České televize Petr Dvořák varoval před zbrklými změnami, aniž by došlo k úpravě mediální
legislativy (Foto: AČRA)

Postoj ministerstva průmyslu a obchodu, které na konferenci zastupoval náměstek pro digitalizaci Petr Očko, je
nápadně blízký předsedkyni Rady ČTÚ (Foto: AČRA)
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BLOK II: Jak s televizí zatočí 5G sítě a streamovací služby?
Druhý blok konference tentokrát velmi úzce navazoval na první a doznívaly v něm emoce z diskuse o
budoucnosti terestrické televize po roce 2030. Tomáš Hynčica z agentury Nielsen Admosphere upozornil na
zvyšující se podíl televizorů připojených k internetu (ke konci prvního pololetí letošního roku již 44 procent) a
využívanosti HbbTV (aktuálně 20 procent). Hlavní debata se ale točila okolo streamovacích služeb a nové
strategii skupiny Nova s jejím Voyo. Šéf digitálních služeb CME Daniel Grunt prozradil, že po přestěhování seriálu
Ordinace v růžové zahradě 2 na Voyo tato služba již nyní přesáhla plán pro letošní rok.

HbbTV neboli červené tlačítko si už našlo cestu k téměř pětině českých diváků (Foto: AČRA)
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Myšlenka „Czechflixu“, který by nabízel prémiový obsah ČT, Novy i Primy a s níž přišel generální ředitel ČT, podle
výkonného ředitele pro nová média v ČT Marka Doležela stále žije (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

Marcel Procházka (České Radiokomunikace), Daniel Grunt (CME), Jiří Duchač (ČTÚ) a Jiří Grund (APMS) během
druhého bloku konference DIGIMEDIA 2021 (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)

Pohled do pódia konference DIGIMEDIA 2021 (Foto: Václav Udatný, Televizníweb.cz)
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BLOK III: Analogová rádia forever?
DIGIMEDIA 2021 byla první konferencí po sdělení ministerstva kultury, že se už nepočítá s vypínáním
analogového FM pásma a rozhlasová digitalizace tak bude probíhat spíše formou evoluce a vedle existující silné
analogové rozhlasové platformy. Ředitel odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ Jiří Duchač prozradil, že úřad
hodlá pro komerční rádia vyčlenit dvě celoplošné a dvě regionální sítě DAB+. Český rozhlas podle technického
ředitele Karla Zýky v nejbližší době požádá ČTÚ o přidělení kmitočtů své digitální sítě ČRo DAB+ na období od
roku 2022 a Martin Roztočil ze společnosti Digital Broadcasting oznámil zájem tohoto operátora vstoupit mezi
silné hráče provozující sítě DAB+.

Digital Broadcasting na konferenci oznámil úmysl ucházet se o sítě pro digitální rozhlas DAB+ (Foto: AČRA)
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Za ministerstvo kultury a jeho koordinační skupinu pro digitální rozhlas na konferenci vystoupil Milan Bouška
(vlevo). U mikrofonu Pavel Brabec, prezident AČRA, pořadatele konference DIGIMEDIA 2021. (Foto: Václav
Udatný, Televizníweb.cz)

Focení na závěr konference, zleva: Milan Bouška (MK ČR), Marcel Procházka (CRA), Marek Doležel (ČT), Daniel
Grunt (CME), Jiří Grunt (APMS) a Pavel Brabec (AČRA). Foto: AČRA

Generální ředitel ČT Petr Dvořák s prezidentem AČRA a hlavním pořadatelem konference DIGIMEDIA 2021
Pavlem Brabcem (Foto: AČRA)
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Digimedia 2021 už příští středu na Kavčích horách
Redakce MAM16. 9. 2021
Mají největší české televizní stanice šanci konkurovat globálním značkám, jako je Netflix nebo HBO? Budeme
po roce 2030 znovu přelaďovat televize? Budou digitální rádia živořit? Na tyto otázky odpoví šestnáctý ročník
odborné konference Digimedia 2021, která proběhne už příští středu.
Asociace českých reklamních agentur (AČRA MK) pořádá už šestnáctý ročník odborné konference Digimedia
2021, která byla letos posunuta z původního termínu 10. června na 22. září. Konat se bude v kongresovém sálu
České televize na Kavčích horách.
Digimedia 2021 se zaměří na zhodnocení procesu uvolňování kmitočtů v pásmu 700 MHz a přechodu
na pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2, otázce zachování a rozsahu terestrického televizního
vysílání v České republice po roce 2030, legislativním změnám potřebným pro přechod na pozemní digitální
rozhlasové vysílání DAB+, rozvoji mobilních služeb prostřednictvím sítí nové generace 5G a na další témata.
Účast na konferenci Digimedia 2021 přislíbili zástupci všech relevantních hráčů na trhu vysílacích služeb
a telekomunikací, například Českých Radiokomunikací, společnosti Digital Broadcasting, Českého rozhlasu
a dalších. Záštitu nad akcí převzala ministerstva průmyslu a obchodu a kultury, generálním partnerem je tradičně
Česká televize. Podrobnosti o programu konference a registrační formulář pro účastníky naleznete na webu.
×
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Letošní konference DIGIMEDIA 2021 byla neobyčejně bohatá, přinášíme
ucelený přehled
Juraj KoišP U B L I K O V Á N O 2 4 . 9 . 2 0 2 1

Vizuál k letošní konferneci DIGIMEDIA 2021. Zdroj: ACRA-MK.cz
Ve středu 22. září 2021 se po dvou letech znovu uskutečnila konference DIGIMEDIA. Vzhledem k tomu, že se
konference nemohla loni uskutečnit, bylo přirozené, že letos nabídla mnohem větší informační hodnotu než
obvykle. Byli jsme svědky zajímavé debaty o budoucnosti anténního příjmu televize po roce 2030. Konference
však nabídla mnohem více témat ke zpracování, které by vydaly i na 12 zajímavých samostatných článků.
Musím otevřeně přiznat, že letos nebylo jednoduché vybrat to nejlepší z konference DIGIMEDIA do jednoho
nebo dvou textů. Proto jsem se rozhodl, že o jednotlivých tématech budu referovat v samostatných článcích
nejen dnes, ale i v průběhu příštího týdne.
Pro dnešek nabízím tři zajímavá témata, která jsem se pokusil obohatit o vlastní poznatky. Paní Michaela
Vasilová z agentury Atmedia měla velmi zajímavou prezentaci, kde řešila mimo jiné ochotu českých diváků platit
za televizní příjem. Dnes jsem však vybral tu část její prezentace, kde hovoří o smyslu klasické lineární distribuce
televizního obsahu i v době streamingových platforem.
Dalším tématem je úvaha televizní skupiny Prima nad obrazovou kvalitou svých programů na anténě. Obraz
prakticky všech kanálů Primy je objektivně i subjektivně výrazně lepší než u konkurenční Novy. Prima totiž i přes
anténu vysílá v HD rozlišení. To by se však mohlo časem změnit, jelikož TV Prima hodlá zvýhodnit obrazovou
kvalitu v placených TV službách.
A nakonec si můžete přečíst, jakým směrem by se mohl televizní příjem ubírat po roce 2030. Někteří účastníci
konference DIGIMEDIA vidí budoucnost televizního příjmu v on-line prostředí. Zástupci operátorů provozujících
anténní multiplexy by přirozeně rádi viděli pokračování televizního příjmu přes anténu i v dalších desetiletích.
Souhrny dalších témat z konference budeme postupně přinášet v průběhu příštího týdne, abychom vám
nabídli skutečně vše důležité, co na Kavčích horách zaznělo. Jednotlivé texty jsme zařadili pod společný štítek
DIGIMEDIA 2021, abyste měli k dispozici ucelený přehled na jednom místě. K jednotlivým článkům se můžete
dostat i přes novou položku v horním menu na TVKOMPAS.cz. Archivní články z Digimedie 2019 nabízíme pod
obecným štítkem DIGIMEDIA.
Musím otevřeně přiznat, že letos nebylo jednoduché vybrat to nejlepší z konference DIGIMEDIA do jednoho nebo
dvou textů. Proto jsem se rozhodl, že o jednotlivých tématech budu referovat v samostatných článcích nejen
dnes, ale i v průběhu příštího týdne.
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Sledovanost TV přes internet v Česku roste, je druhá po terestrice
středa, 22. září 2021, 12:00 TV, Internet & Mobil MediaGuru

Televizní signál prostřednictvím internetu v současnosti přijímá pětkrát více domácností než před pěti lety,
zaznělo na středeční konferenci Digimedia.

Vývoj příjmu TV signálu, zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, Digimedia 2021

Televizní signál prostřednictvím internetové televize IPTV v současnosti přijímá pětkrát více domácností než
před pěti lety. Jejich podíl se zvýšil ze čtyř na 22 procent. Dominantní platformou stále zůstává pozemní vysílání,
které využívá 55 procent domácností, což je o tři procentní body méně. Vyplývá to z dat kontinuálního výzkumu,
který je součástí měření ATO-Nielsen Admosphere. Data byla prezentována na středeční konferenci Digimedia.
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IPTV nabízí všichni velcí mobilní operátoři a podíl této platformy již překonal kabelovou i satelitní televizi.
Sledování ze satelitu nebo kabelových sítí od roku 2016 kleslo o šest procentních bodů. V případě satelitu to
bylo na 21 procent a u kabelových sítí z 20 na 14 procent.

Podíl domácností, které mají v Česku televizi připojenou k internetu, se zvýšil na 44 % v letošním druhém
čtvrtletí. Za posledních pět let se více než zdvojnásobil, uvedl na konferenci Tomáš Hynčica z Nielsen
Admosphere. Data opět pocházejí z kontinuálního výzkumu ATO-Nielsen Admosphere. Dodal zároveň, že s
formou hybridního TV vysílání (HbbTV) se setkává pětina české online populace (22 % v druhém čtvrtletí 2021).

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, Digimedia 2021

Sledovanost televize podle Terezy Šimečkové z Nielsen Admosphere vzrostla o tři minuty na čtyři hodiny a dvě
minuty. Velký skok nastal mezi roky 2019 a 2020 kvůli pandemii koronaviru, kdy se sledovanost zvýšila o 17
minut denně. Alespoň jeden TV přijímač má 92 procent domácností. Jejich počet se za posledních deset let snížil
o čtyři procentní body, protože lidé začínají pro příjem využívat PC, tablety či mobily.

Loni skončil přechod na nový standard pozemního digitálního vysílání DVB-T2. Přechod na DVB-T2 podle
generálního ředitele Českých Radiokomunikací Víta Vážana přinesl potíže s příjmem signálu v rozsáhlých
jednofrekvenčních sítích, například při zhoršeném počasí. Kvůli řešení vznikla na ČTÚ pracovní skupina.
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Pozemní televizi hrozí po roce 2030 redukce
čtvrtek, 23. září 2021, 07:25 TV MediaGuru

Pozemní terestrické vysílání by mohlo po roce 2030 ztratit pásmo 600 MHz, nevyloučila konference Digimedia.

Zdroj: Shutterstock

Pozemní terestrické televizní vysílání (DTT), které je v současnosti v Česku nejsilnějším zdrojem příjmu
televizního signálu, by mohlo po roce 2030 přijít o pásmo 600 MHz. Místo terestrické televize by mohlo být
využito pro budování internetových sítí. Podle předsedkyně Rady ČTÚ Hany Továrkové by se měl stát zamyslet
nad tím, jakou další strategii směrem k terestrickému vysílání do budoucna zvolí. Uvedla to na středeční odborné
konferenci Digimedia.

„Terestrika je dnes velmi drahé řešení. Měly by se najít síly, jak zkoordinovat televizi a internet zároveň. Nemá
smysl podporovat obojí dvojí, to je neekonomické," sdělila. Silné postavení terestrického vysílání v českém
prostředí (55 %) považuje v Evropě za ojedinělé. Regulátoři z okolních zemí podle jejích slov podporují využití
pásma 600 Mhz pro internetové sítě s kombinací dalších možností. „Terestriku lze použít pro dokrývání oblastí
tam, kde by se mohlo stát, že nebude nic. Budeme-li se ale chtít do domácností vlamovat dvakrát, tak to
znamená dvakrát zaplatit," dodala.

O budoucnosti terestrického vysílání by měla více napovědět Světová radiokomunikační konference (WRC) v
roce 2023, na které se bude diskutovat právě otázka pásma 600 MHz po roce 2030.

Její závěry by měly být určující i pro další podobu tuzemské mediální legislativy. Generální ředitel České televize
Petr Dvořák očekává, že nová politická reprezentace vzešlá z letošních sněmovních voleb se začne legislativní
otázkou zabývat. Především by podle generálního ředitele měla řešit, jak udržitelně financovat média veřejné
služby. Také s ohledem na technickou podstatu vysílání a případnou změnu v preferenci způsobu přenosu
televizního vysílání by se musela upravovat. „Stávající mediální legislativa předepisuje ČT provozovat prioritně
terestrické vysílání. Koncesionáře pak definuje jako toho, kdo vlastní klasický TV přístroj, a neuvažuje o tom, že
ho lze přijímat přes internet," vysvětlil.
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Pokud by internetové sítě měly do budoucna nahradit terestrické vysílání, bylo by podle generálního ředitele ČT
nutné zajistit, aby byly dostatečně robustní. Pro živé vysílání sportovních přenosů nebo zpravodajství by bylo
potřeba, aby dokázaly doručit v jedné vteřině vysílání obraz milionům diváků v potřebné kvalitě. To je v
současnosti problematické.

Provozovatelé sítí terestrických multiplexů na konferenci uvedli, že terestrické vysílání je v Česku dominantní a
pro diváky narozdíl od internetu, kabelu nebo satelitu bezplatné. „Za klíčové považujeme ponechat terestrické
vysílání i po roce 2030," uvedl Jakub Juhas ze společnosti Digital Broadcasting. Také generální ředitel Českých
Radiokomunikací Vít Vážan zdůraznil rozsah terestriky a její bezplatnost. „Myslíme si, že budoucnost
terestrického vysílání tady je i po roce 2030. Uvidíme, jaké rozhodnutí padne na rádiové konferenci v roce
2023," konstatoval.

Zdroj: ČSÚ

Propojování televize a internetu nahrává podle náměstka MPO Petra Očka to, že se zvyšuje sledovanost videí
na nelineárních platformách. Loni se čas videí odsledovaných na internetu (živé video + video na vyžádání)
meziročně zvýšil o 7 %. Celkem videa na internetu podle dat ČSÚ sleduje 59 % české populace (především mladí
ve věku 16-44 let, data za rok 2020). Za placená videa pak platí 11 % populace.

41

