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se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 82, 225 02 Praha Q25
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Čcskýtclckoniunikační ťrřat,l oznllnrujc, žc v

tott-tto regitiriu bude zalrájcno

uvádčnído

provozu záklacinovýclr stanic nových rnobilrríth sítí.což bude znartrenat pro obyvatelc zlepšení

kvaIity a dostupnosti mobilrrích datových slrržeb. Nicmóně uvedená skutečnost mŮže
za určitých nepříznir,ých podnrínek zpťrsobit zhoršeníkvality přijrnu televizního sigrrálu
přes antérru.'I'ato nepříjenrná situace nriižc být způsobena línr, že nor,é mobilní ráciiové sítě
vvtržívilíkrnitoct,v, kter,ó clříi,e byly určeny lt šířenítelevizního vysilání a nyní, po přechodu
tcleviznílitl l,ysilánr na stancialcl DVB-'|2. jsorr určeny pro novó rrrobiiní sítě, Abychom niohli
společrrě případné teohnickó problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve vyi,ešit, seznamte se
se zde uvedenýrni informacemi. abyste mohli i nadále nerušeně sledovat televizi př,es anténu
a zárovcň 13Pf 1lyrrživat novó nTobilní slrržby.

plltncllt legislatir,,ou (zákon

č. 121l2005 Sb., o

elektronických
konritltikttcích a znlělrě rrělsterÝch sotrvisejícíchzákonů) je v tomto případě odstraněrrí rušení
V'ašcilt; telcr,izrrilio při.jmrr povincn zajistit prol,tlzovatel
stanicc nlobilnj sitč
(rnobiiní opcrá1,orJ. No jc:astejšinr, a
emu Je te clrn ii:ký zásalr
\/ stlLilar"lu s

přírrro na Vašítelevizní arrténě.

učinit jc ntttné, aby

K

Čcský telel<omrrnikační ilřad (dálc ,,
rritlžrl, tLrclížsc nlrrsi Č]'ťjo Vašenr probl

povinnost operátorovi
Aby celý proct:s probčhl ccl

nejrychlej i. doporuču.je Č'I'ťJpostupovat podle

zásad:

I"
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Přert pocláním oznámení o rušenípříjmu na ČTÚ:
Ovc\řit si. zda tcievizní při.jíniača jehcl přijírlací antóna nevykazuje znánlkl,závady tlopcrručcrto jc např, ktlnla[<ttlvrtt sclt_tscdy. zda rT-ia.jí obclobnó problórny s pííjrncrrr
1clevizc tt.rtl

a

i<tl.v,

trt,čřit alcsprrri v,izrtiilrrč stav r,lastni televizní antóny a

s,vcrcltt

apod.

Nt
si ill,u,r,it zaclirním lidrcsv tllísta, kdc přijímáte televizní sigrrál přcs
antéllit" zda r.,tlkoli rrctlyla do z]<ušcbriílro provozu spr"rštěnirzákladrrová stanice rr'clbilrrí
s itc1,

9

()včřit si, zcla rrczávisí rušcrrípřijrntr te lcvizc na poLrživání vlastního mobilrrího tclcfbnu.
t_j. zcia mubilrrí telclbn netrí l,biízktlstiteievizniho přiiímačea není tak zdrojer-r-i rušení.
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Oznárnení o rušenj televizního příjmu na ČTÚ:

l\bY ruŠeni tnolrlo být odstrančno na náklacly provozovatele
niobilní sítě, je nezbytné,
ab1' o tornto rozhocll f'l'ť,l, l'loto.1c nutnó l,ždy ttrtJ
skutcčnos1 oznárnit cri1. p.n .,rne*"rri
rLlŠcni nráte n-ioŽnost vyuŽÍt nčkteróho z náslecirrjících
korrrirnikačnich ltanálťr:

' VYPIlrit ]

Pro oznánrcni o rttšcní tcleviznilrtt příjriltr a tlcleslat

Ítlrnru]irř c-nrailenl na adresu podatelna@ctu,cz nebo
1brmulář vytisknor_rt-pociepsat

a oileslat pclštcltt.

"

'l'elefbnrcltv

lllozn0

ktlntakttlvat oclborná pracoviště nrístně příšlušných
útvarťr črú,t,ie 1e
K tonrtt je i lrodnó si připravit iníbrnrace v t.ozsahu vtz

t'LtŠetti l)Zn.imi1.

násleclLr,1ící cldslat ec:

Soi<illtll
l)reha a stře dn j Č'ct:irv

sl<á

2l9.

I)raha 9

pošteli,Iri přilrrtitika 02

2]5 02 i)rahlr

l,,..

ihtlc'es]rl oblltst

_i

í3, Sc]rncicicrlL ]30613.1

370 {)l []eslió BLrtiějt;vice

Západtlčcská crbiast

Fltrsor,l 27]7, l 0
pošttll,tri přihrádka
.l0,s 7.1

sevcročeská obllrst

VÝchodočcs]iá oblast

.l t

h()m()ra\,5l(ii oblilst

sevcromoravsliii obliLst

ů

Plzcň

(l

27_3

]l']irtlvé nlrrrrčstí-]0L)7 t37

400

()

l

Usti nati 1,1llenl

\rclké niinlěsti
50()

0l

l

Ill,adcc l(Lálové

ŠLrrrlavská j3
(l1)] (.)0

22:1

00il

50,1

j8ó

l(].:i

l

()2,5

ljlno

l iavlič]<ovrl niillicži 2728.1]8
70] 00 Ostrava - Nlclravsl<á Ostrava

]5

377 925 928

475 309 j02

495 21L)

}2)

54i :l28 6l4

595 l]3 570

Oclcslat volnou íbrnlc,t"t např, e*mailem na
adfcsll: p1]d4§!na(@ctu.cz llebo poštou na
lelt,es u,

C'c,yÁ.l]

t

el

t:

k o rrt tt rti

poŠlovn í při

ku

h rád ku
225 02 Praha 025
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,oOznámenÍ

o

rrrŠerríTV příjmu'ó

náslcciLrjící ťrdajc:

-

-

pi"iče,mžtoto oznámení by nrělo obsahoyat

Identilikace Poclatele.' f méntl ct pří.l tttt,ní podatele - tlatr.tm nttrozeni tt"l'ttlúltll P<lbl,'Itt (adrcsa pro dorltčor,ání),-

IČO 1pouze poclnikatcló

ilsoby), - liontaktní titlaje (nejlépe telclfbn, případně e-mail).

ř

ttclresLt

a právnickó

Popis oznamovaného problému: adresa výskyttr rušení(pokud je rxlllšná ocl
adresy pro c{oručovtiní)" ntšenó prograrny (nebo lcatlcily,, v.l,sílače:,upod.,1, typ
PouŽÍr'anéPřijínTaci antóny (indil,ithlá/ttí
slokojtlvtl, ,s:lltllečltit, 7'IiIt,
ruše ni" časor,Ý vý,sl<l,t

l,e

nkol.,ní, e|)enl. použirízesiltll,uc:e,

uttl,.)^ strtrčrtý popis

projcvu rušeni, začátek vzniku
rušelli - případnii clalší sdělení.

|II.
'
'

Co lze očekávat po oznámení rušenítelevize na ČTÚ:
[Juclete kontaktovárti pracovrríkerrr ČTÚ (tele|orricky), který
rrpřesní dalšícletaily

l

ciomluv'i tertnín rtlěřerlí u Vťrs, anebo Vánr přinro oznánrí, že ocirušení
u Vlts provecie
opcriltor. kteri, s viirlli nasleclnč clclhoclne tertnín zásahlt.

\'PříPaclČ,Že ruŠerríbYlo zPůsclbencl rnobilní rácliovou sítí,budete po proveclenérn
tcclrnickém zásahu clcl VaŠelro antónního systénru moci sletíclvat tclcvizi
přes antónu ve
stejrré liYalitČ, jako Před uvedenínt záklaclnové stanicc rrrobilní
sítě clo provgzll.

Dalši inlilrnacc k prtlblclntaticc rr"tšcnítc leviznilrrl příjrrru pi"cs antónu
způsobcnó mobilními
sitčnli ilaiczttctc lla \\,\\,\\, stI-ánltlicir C'TLJ:
:." l: l, ,.ii ;l ,,
t, i,_:r i..i.:
i

Pro lcpši orientaci v tóto probl
s rušenímte levizního příjmu z clťtr,ocht
,,

Co .je

ř

'r

ne.j

častější1li.í<\inott l,:ni ktt

a oclpovčdi, které

?"

rtt,š

vašc televi;ltli atrténa sc llachazí r,blizliosti
stanice (dále také ,,Bl'S") mobilní
sitč. Zir iiritickclLt izc ptlv,itžoi ltt t,zcialentlst tlo ,15 () až ,5()() trl. 'I'tttcl
sli.tttečnost si lze ově ftt
ttlt interalttilní tnapč prezentované zcle
, Zadánim l<onkrétrrí adresy
mlsta, kcle při;ímátc tcievizní sigrlál přcs antóttu. se viri-n zobrazi
adresni místo (čtvereček)
a clále se ztlbrazj ziil<laclnovó stanice ve zkiršebriím
pro\,ozu v okolí ( če,rvený boci.;. Po na|eti
irttt,zorern rnyši se zobrirzí číslc; BTS, nristo a ternrín
uvedení clo zkr.ršebni provclzu.
V pi'lpadě, že je adresni místo ve vzdálenosti nrenši ncž 500 m od
BTS je pravděpoclolrné,

žc cio.jcic (cioclrází) k rLršenípříjrlr_r tclr-r,izcl

VaŠc ttllcVizní anlétla.jc snrčro,rťittit l-}a v\síiačtclel,izního
sienálLt a ve ste.jnénr směrir je
trtlrjstČna zalrIailnová stanicc rntlbilni sitč. Opčt si 1zc
ovtiřit prostřcclnictviln intcraktivní
lnal)Y, kclc Po zaclitni své aclrcsy' uviclítc sl,é aclresní místo
a v okolí záklaclnové slanic:e ve
zkttŠebrtirr-i pfOVoZLl (Čell,elrý bocl) po najetí lturzoretn
nryši se zobrazí čísloB,|.S, místo
a teIllin uvedení clo zkuŠebníprov(Jzll, PokLrcljc srnčrtlvátlí
televizni antény přibližnč stejrré
jal<rl.jc srrrČr sPuŠtČnci]'IS mtrže být přít:inJtr
rLtšcní1clevizního příjrnu tato zirklacinová
stanice, i kcl,vz 1c její vzclálenost .,ci ant..n1, větší
iak 500 rn.

lčo: 70106975
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telefbn, r-ádiový modenr apocl.) -- v ton]to přípaclčpostačí
zaíízeniumístit clále
tcleviznílro přij írnače.

r

ocl

PotlŽÍtátc ncvhcltinot,L ncbo nálrraŽkovtlu televizní antónu.
ncjčastčjise jecllrii o pokojové
antén1', ŘeŠenírrl_jePr;LLŽití klrisické r"enl<uvni pci,ni,,,Lrtal,.,uané
antóny. pokuclclrccte clálc
PtlLtŽivat Pokc4ovou iillténu" ,1c clrlprlrirčeno pclrržítantéItlt s ílltrenr. přípaclnč ztllěnit
unlistČníantónY, nicniéncš v tomtti připadč oclrriieni ncjtlc
na r..rub mobilníiro operátora.
Problémen-r rtrŠivý signál otj mobilní sítě, ale nekvalitní televiznisignál a věc je
nutno řešit
s pr()\,oz()\1.1tclen telcvizní sitč.

,,.Iak pozntim, žu ,re.jetlnti o t,u.šení
l]r0l.,o:ťl11

'r

tnobílní,sítě'/ ''

Rr"rŠcrrízPtistlbené mobilní sití se plojer,í
niihle" cJosti rlrasivne a prirno souvisí s uveciením
cio zl<LrŠebníltoPt-oYozrr záklacinoi,é ,stanice rnobilni
sítě v blízkénrokolí. Tín-r se lišíoc1
ruŠcnítclevizního PřÍlrntr. které je zapříčinčnonapř,,
nekvalitním televiznínr signálem, kteró
zár''isi Často na PoČasÍ,clenní a ročníclobě apod. projevuie
á
se větširrou nepravidelnč.

('.cský telckornuni kačni úřaci

lčo] 70106975
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