
KABELOVÁ TELEVIZE – ZMĚNY V ROCE 2019 

 

Vážení uživatelé kabelové televize, 

 

      v průběhu roku 2019 dojde na území ČR k vypínání stávajícího pozemního digitálního vysílání ve 

formátu DVBT / MPEQ 2 a 4. Tento formát vysílání bude nahrazen technicky lepším formátem DVB-

T2 s kodekem HEVC 265. 

 

Tato změna se výrazně dotkne nejenom nás všech, ale i všech kabelových operátorů poskytujících 

telekomunikační služby.  

 

Naše společnost SATER – TV s.r.o. již 25 let provozuje v obci Havlovice kabelovou televizi. Vztahy 

s obcí jsou více než přátelské a to nás tak trochu zavazuje, poskytnou Vám vždy něco navíc. 

 

Veškeré připravované změny ve vysílání kabelové televize jsou natolik rozsáhlé, že bude nutné 

provést výměnu většiny technologických zařízení umístěných v hlavní stanici. Předpokládáme, že 

celkové náklady dosáhnou téměř 400.000,-Kč a z jedné třetiny je bude hradit obec Havlovice.  

 

Víme, že i v současné době jsou stále využívány různé TV přijímače a zařízení s omezenými 

možnostmi příjmu nového formátu DVB-T2. Proto jsme se rozhodli vyjít vstříc občanům vaší obce a 

pokusit se zajistit byť omezenou nabídku základních TV programů pro starší typy televizorů 

především CRTVa DVBT/MPEG 2. Předpokládáme max. 20 TV analogových programů. Pokud vám 

tato nabídka nebude stačit, můžete si dokoupit k Vašim TV přijímačům set top boxy s podporou DVB-

T2/HEVC 265 a rozšířit si možnosti příjmu o další TV programy. 

 

Ve spolupráci s obcí Havlovice je naším hlavním cílem zajištění maximální možné kvality 

rozváděných TV programů a to v kvalitě HD, pokud budou takto vysílány. Všechny TV programy 

budou nejdéle od 1. 3. 2019 vysílány pouze v digitálních paketech – multiplexech – a to pro zajištění 

maximální možné kvality. 

 

Předpokládáme, že u většiny z Vás se nachází více než jedna kvalitní TV s podporou DVB-T / MPEQ 

4, ale bez podpory DVB-T2 a nebo úplně nová super TV již s podporou formátu DVB-T2. Právě  pro 

tyto TV budou šířeny výše uvedené digitální pakety – multiplexy, bez nutnosti dokupování set top 

boxů. 
 

Jelikož se jedná o technicky velmi náročnou úpravu, kterou nechceme kouskovat do celého roku 2019,  

rozhodli jsme se, že tuto změnu provedeme celou v měsíci únoru. Předpokládáme nové nastavení 

kanálů k 1.3.2019. Po této úpravě si jednou přeladíte své TV přijímače a bude to za Vámi. 

 

Samozřejmě, že budeme šířit i nové digitální multiplexy ve formátu DVB-T2. 

 

S ohledem na připravovanou technickou úpravu bude v měsíci únoru částečně omezena nabídka TV 

programů, za což se omlouváme a děkujeme Vám za pochopení. 

 

Osazeni jednotlivých digitálních paketů a skladba omezené TV základní analogové nabídky včetně 

výstupního kanálového multiplexu bude zveřejněna v Info kanálu obce Havlovice a na webových 

stránkách obce. 

 

 

                                                                                                                  Za SATER – TV s.r.o. 
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