Rok 2015 - digitální rozhlas DAB+ v České republice
06.12.2015 - Český rozhlas - Rádio Retro s novým tématem - Vánoce.
04.11.2015 - Český rozhlas Retro v DAB. Do konce roku opět začala vysílat stanice Českého rozhlasu - Retro. Tentokrát s
názvem Příběh vědy.
20.10.2015 - Den s Digitálním rádiem DAB+. Prodejna Českého rozhlasu RADIOSERVIS pořádá ve spolupráci s firmou RTI cz
s.r.o. a firmou TechniSat "Den s digitálním rádiem".
19.10.2015 - Multiplex CRa DAB+ obnovil vysílání na kanálech 10D a LI v Praze. Jedná se opět o pilotní digitální vysílání
komerčních rádií.
30.09.2015 - Stanice Českého rozhlasu Regina od 2. listopadu přechází z FM do digitální sítě DAB+ a její analogový kmitočet
dostane ČRo Plus.
11.09.2015 - RRTV udělila společnosti James Dean Co. licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání
programu James Dean FM na dobu 8 let.
01.09.2015 - Reprezentační prodejna Českého rozhlasu Radioservis v Praze na Vinohradské 12 začala nabízet DAB+ rozhlasové
přijímače.
12.08.2015 - Digital Radio DAB nově i na sociálních sítích.
12.08.2015 - WorldDAB vydalo dokument o aktuálním pokrytí DAB v Evropě.
06.08.2015 - Spuštěn DAB vysílač s multiplexem ČRo v Praze. Kanál 12C / 20 kW provozují ČRa z Žižkova (výška antény 185
m). Naladíte 9 stanic Českého rozhlasu a 4 stanice pro testování.
04.08.2015 - Přípravy na spuštění veřejnoprávního multiplexu v Praze finišují. Společnosti TELEKO s.r.o. a RTI cz s.r.o. změnily
názvy programů ČRo z důvodu identifikace nového multiplexu v Praze.
29.06.2015 - Na plný výkon spustí České Radiokomunikace a.s. vysílač PRAHA - ŽIŽKOV s programem Českého
rozhlasu. Stane se tak 6. 8. 2015 na kanálu 12C s vyzářeným výkonem 20 kW.
16.06.2015 - U většiny stanic v multiplexu TELEKO DAB jsou zvýšeny datové toky na 96 kbit/s, což nabízí kvalitnější poslech.
15.06.2015 - Dnes začala vysílat rozhlasová stanice DAB Plus Top 40 v multiplexu TELEKO DAB (Teleko s.r.o.). Rozšířila tak své
pokrytí na 57 procent populace České republiky.
09.06.2015 - Nová rozhlasová stanice DAB Plus Top 40 zahájila vysílání v multiplexu RTI cz DAB. Stanice je učená pro mladé
posluchače s nejhranějšími hity současnosti.
08.06.2015 - Vláda schválila Strategii správy rádiového spektra. Vypadá to, že digitální rozhlasové vysílání v České republice
má zelenou!!!
05.06.2015 - ČTU umožnil pro experimentální účely spustit zemské digitální rozhlasové vysílání DAB+ na vysílači Praha−město
(kanál 12C) s vyzářeným výkonem 20 kW.
03.06.2015 - ČRa představil koncepci rozvoje digitálního vysílání. 1. Legislativa / 2. Národní koordinace / 3. Financování
souběhu / 4. Zainteresování soukromých vysilatelů /5. Atraktivní obsah a nové služby / 6. Informační a marketingová kampaň /
7. Přijímače a autorádia pro DAB.
20.05.2015 - DIGIMEDIA 2015 - konference o digitalizaci, tvorbě a médiích.
04.05.2015 - Rádio Wave se věnovalo digitalizaci rozhlasu. Jako hosté byli p. Koliandr z ČRo a Lukáš Polák z DigiZone.cz.
13.04.2015 - Dnes byl spuštěn nový E-shop na prodej rozhlasových přijímačů s DAB+. Na adrese www.radiodab.cz si můžete
vybrat rádio například z kompletní nabídky značky TechniSat.
22.03.2015 - V pražském multiplexu Českých Radiokomunikací dnes zahájila vysílání dětská rozhlasová stanice Pigy Rádio.
12.03.2015 - Seminář „DAB není budoucnost, DAB je současnost“. Část I. / Část II. / Část III.
02.03.2015 - Pro všechny telefony se systémem Android a příznivce digitálního rozhlasu jsme připravili aplikaci Digital Radio
DAB.
01.03.2015 - Rádio Samson vstupuje do digitálního rozhlasu. Rádio Samson naladíte v multiplexech RTI cz DAB a TELEKO DAB.
01.02.2015 - Seznam DAB vysílačů byl doplněn o mapu s umístěním těchto vysílačů.
29.01.2015 - Během tří let (2015 až 2017) chce Český rozhlas zahájit digitální vysílání ve velkých městech České republiky,
tedy v Praze, Brně, Ostravě a Plzni.
26.01.2015 - Společnost Lagardère Active Česká republika získala celoplošnou licenci pro digitální rozhlas pro Rádio Pigy.
11.01.2015 - Dne 18. a 19. února 2015 se koná na Slovensku v Banské Bystrici mezinárodní konference o digitálním rozhlase
DAB.

09.01.2015 - Dnešním dnem vyřadila společnost RTI cz s.r.o. ze svého multiplexu SeeJay Rádio. Stalo se tak na základě
smlouvy, která skončila posledním dnem roku 2014.

