Rok 2014 - digitální rozhlas DAB+ v České republice
17.12.2014 - Jako vánoční dárek spustila plzeňská společnost RTI cz s.r.o. digitální multiplex v Praze. Operátor vysílá na
frekvenci 1458,096 MHz (kanál LD). Vysílač je umístěn na Strahově - Rošického stadion.
04.11.2014 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila společnosti FM Records, s. r. o. licenci k provozování celoplošného
digitálního rozhlasového vysílání pro program "DAB Plus Top 40" na dobu 8 let.
28.10.2014 - Miniseriál o Digitálním rozhlase DAB+. Pro rádio Beat byl natočen šestidílný miniseriál o digitálním rozhlase.
30.09.2014 - První bigbít v digitálním rozhlase. Multiplex společností RTI cz s.r.o. a TELEKO s.r.o. se rozšířil o nové rádio Rádio BEAT. Příjemný a šumem nerušený poslech.
16.09.2014 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila společnosti SAMSON MEDIA spol. s r. o. licenci k provozování
celoplošného digitálního rozhlasového vysílání programu Radio Samson Digital šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů na
dobu 8 let.
05.09.2014 - Multiplex Českých Radiokomunikací v Praze se rozšířil o dvě nová rádia. Rádio Blaník a rádio City.
01.09.2014 - Dnešním dnem nevysílá v multiplexu TELEKO DAB Rádio GAMA. Po třech letech vypršela vzájemná smlouva.
Společnost TELEKO děkuje Rádiu GAMA za spolupráci a propagaci digitálního rozhlasového vysílání. Nadále můžete Gama rádio
naladit v multiplexu RTI cz DAB.
22.08.2014 - Multiplex RTI cz DAB začal vysílat QR kódy. Možnosti digitálního rozhlasu DAB zase o kus dál posunula plzeňská
společnost RTI cz s.r.o. Do svého multiplexu zařadila ke každé stanici QR kód
07.08.2014 - TELEKO s.r.o. zařadila novou žánrovou stanici Českého rozhlasu zaměřenou na sportovní přenosy - ČRo Sport.
Spolu s audio stopou jsou vysílány též doplňková data - obrázky spojené se sportovními událostmi, tzv. visual radio.
05.08.2014 - Společnost RTI cz s.r.o. rozšiřuje programovou nabídku o stanici ČRo České Budějovice. Posluchači jej mohou
naladit v Plzeňském kraji (LM, 10A), Jihočeském kraji (LD, 5D) a Karlovarském kraji (LJ).
23.07.2014 - České radiokomunikace a.s. rozšiřují programovou nabídku ze 4 na 16 rozhlasových stanic. ČRo Radiožurnál,
Dvojka, Plus, Junior, D-Dur, Vltava, Wave, Jazz, dále Frekvence 1, Evropa 2, Rock Zone, BBC/Rádio Zet, Rádio Pigy, Rádio
Implus, Impuls AM a Dechovka.
10.06.2014 - L-Band pro Českobudějovicko - Dnešním dnem bylo obnoveno DAB vysílání v pásmu L na frekvenci LD pro České
Budějovice a okolí. Tentokrát z nové lokality KLUK 683m.
22.05.2014 - Nový vysílač ve III. pásmu pro Českobudějovicko. Dnešním dnem byl zprovozněn vysílač pro digitální rozhlas na
kanálu 5D z lokality České Budějovice - Kluk. Vyzářený výkon vysílače je 1 kW.
22.05.2014 - DIGIMEDIA 2014 - 22. května proběhl v České televizi již 9. ročník konference DIGIMEDIA 2014 opět o mediích,
tvorbě a digitalizaci. Na video z konference je možné se podívat ZDE.
13.05.2014 - INNOVATION DAY - Rozhlas v 21. století. 13. května se konala v prostorách Tower Park Praha konference o
digitálním rozhlase. Podrobnější informace ZDE.
28.04.2014 - Při příležitosti dne otevřených dveří v Českém rozhlase v Plzni bude pro návštěvníky připraven Infostánek o
digitálním rozhlase.
30.03.2014 - RADIO 1 - lepší zvuk už nebude! Společnost RTI cz s.r.o. zprovoznila přímou linku ze studia RADIA 1 pro DAB+.
Datový tok 96 kbit/s zůstal zachován.
26.03.2014 - České Radiokomunikace a.s. zahájily pilotní digitální rozhlasové vysílání ve III. pásmu. V DAB+ vysílají z vysílače
Praha Strahov ČRo Vltava, Wave, Evropa 2 a Rock Zone.
13.03.2014 - Společnost TELEKO vyřadila z programové nabídky digitálního rozhlasu RTL 102,5.
03.02.2014 - Multiplex RTI cz DAB na kanálu 10A možno naladit v Plzeňském kraji v nejlepší kvalitě 96 kbit/s.
01.02.2014 - Rádio 1 v multiplexu TELEKO DAB.
08.01.2014 - RTI cz s.r.o. získává další kmitočet ve III. pásmu (kanál 5D) pro Jihočeský kraj.
06.01.2014 - Rádio RETRO skončilo v multiplexu společnosti TELEKO. Upraveny datové toky některých stanic.

