Rok 2018 - digitální rozhlas DAB+ v České republice
28. 12. 2018 – Aktualizace - Vzhledem k novým DAB+ vysílačům jsme aktualizovali mapy pokrytí a seznam
vysílačů.
28. 12. 2018 - Český rozhlas rozšířil pokrytí na dálnici D1, Vysočinu, severní a východní Čechy. - Multiplex
Českého rozhlasu se rozšířil o 10 vysílačů. Je komplet pokryta dálnice z Rozvadova přes Prahu do Brna. V roce
2019 bude rozšířena až do Ostravy. Vysílače Buková a Černá Hora pokrývají východní a severní Čechy. Multiplex
ČRa DAB+ šíří celkem čtrnáct rozhlasových programů ve standardu DAB+. Celý článek najdete ZDE.
17. 12. 2018 - DIGITÁLNÍ ROZHLAS DO ŠKOL na SOŠ a VOŠ Písek - Další přednáška o digitálním rozhlasovém
vysílání v rámci projektu „Digitální rozhlas do škol“ se koná ve středu 19. prosince 2018 na Střední průmyslové
škole a Vyšší odborné škole v Písku. Okolo padesáti studentů získá informace o nové platformě digitálního
rozhlasového vysílání DAB+. Dvouhodinová přednáška obsahuje i technickou část, např. vysílací antény, kmitočty
nebo co obsahuje digitální multiplex.
03. 12. 2018 - DIGITÁLNÍ ROZHLAS DO ŠKOL na SOU Blatná - Projekt "Digitální rozhlas do škol" tentokrát
zamíří do Středního odborného učiliště v Blatné. Ve středu 5. prosince tak studenti získají informace o aktuálním
stavu vysílání u nás i ve světě, o rozhlasových přijímačích, historii DAB a také poznají digitální rozhlas po
technické stránce.
16. 11. 2018 - E-shop RadioDAB.cz má nový design - Modernizovali jsme náš e-shop na prodej DAB rádií. Má
modernější design, přehlednější uspořádání a více informací o produktech. Stačí kliknout na www.radiodab.cz
15. 11. 2018 - Parlament EU podporuje digitální rádio DAB+ v autech - Evropský parlament na svém
posledním zasedání hlasoval za přijetí nového evropského předpisu o elektronických komunikacích. Tato
směrnice bude vyžadovat, aby všechna nová autorádia v EU byla schopna přijímat digitální pozemní rádio DAB+.
31. 10. 2018 - Aktuální stav digitálního rádia DAB+ - Společnost WorldDAB vydala nejnovější zprávu o stavu
digitálního rozhlasu DAB+ v Evropě a Asii. Dokument ke stažení ZDE.
17. 10. 2018 - Konference RADIOKOMUNIKACE 2018 - 23.10 - 25.10 2018 se koná Konference
Radiokomunikace, která je nejvýznamnějším setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti rozhlasového a
televizního vysílání, satelitní a mobilní komunikace v České republice. Kompletní program a seznam
přednášejících najdete ZDE. Novinky z oblasti digitálního vysílání DAB+ zde nebudou chybět.
17. 10. 2018 - Mezinárodní logo DAB+ - Organizace WorldDAB dnes oznámila zavedení nového loga DAB+ pro
mezinárodní trh. Logo nahrazuje černobílé logo DAB které bylo používáno více než deset let. Nové logo pomůže
zvýšit povědomí spotřebitelů o DAB a poskytne větší srozumitelnost výrobcům.
04. 10. 2018 - Rádio SAMSON pouze v DAB+ - Program rádia SAMSON přechází od pátku 2. 11. pouze do
vysílání DAB+. O analogové vysílání na současných kmitočtech ale posluchači přijdou pouze dočasně. Rádio
SAMSON připravuje zbrusu nový program zaměřený převážně na regionální vysílání.
29. 08. 2018 - ČRo bude rozšiřovat pokrytí i v roce 2019 - Český rozhlas zveřejnil plánované pokrytí signálem
DAB+ do poloviny roku 2019. Mapa plánovaného pokrytí je ZDE. Podrobnější informace ZDE.
29. 08. 2018 - IFA 2018 BERLÍN - Největší výstava elektroniky v Evropě IFA 2018 je za dveřmi. Od 31. srpna do 5.
září můžete vidět novinky 2018/2019 z oblasti elektroniky, mobilních telefonů a samozřejmě DAB rádia. Ve
dnech 2. a 3. září Vám všechny novinky digitálního rozhlasu představíme na Facebooku přímo živě z Berlína.
23. 08. 2018 - Digitální rozhlas do konce roku rozšíří pokrytí. - Český rozhlas do konce roku podstatně zvětší
pokrytí signálem digitálního rozhlasu DAB+. Je připraveno 9 nových kmitočtů. Podrobnosti na
webu televizniweb.cz. Aktuální seznam vysílačů najdete ZDE
11. 07. 2018 - Evropský parlament podpořil digitalizaci rádia, regulátoři i vlády mají být aktivní - Součástí
strategie je mimo jiné implementace digitálních tunerů do automobilů. Technologie by měla být jejich běžnou
součástí. Podrobnosti najdete ZDE.

01. 06. 2018 - Systém DAB+ má nové logo - V polovině května bylo veřejnosti představeno nové logo pro
digitální rozhlas DAB+, které v budoucnu postupně nahradí staré označení rádií. Nové logo postupně nahradíme
i na našem webu.
15. 05. 2018 - DEN S DIGITÁLNÍM RÁDIEM poprvé v Ostravě - 9. června 2018 - Další akci Den s digitálním rádiem
DAB+ v Českém rozhlase Ostrava, v rámci Ostravské muzejní noci se koná 9. června od 18:00 do 24:00. Opět
čeká návštěvníky výstava DAB+ přijímačů, možnost koupit rádia pro digitální rozhlas i přednášky o digitálním
rozhlasovém vysílání DAB+. Všechny informace najdete na
stránkáchwww.densdigitalnimradiem.cz. FOTO / VIDEO
14. 05. 2018 - DEN S DIGITÁLNÍM RÁDIEM 19. května 2018 - Další akci Den s digitálním rádiem u příležitosti
dne otevřených dveří Českého rozhlasu se koná v Praze 19. května od 9:00 do 18:00. Opět čeká návštěvníky
výstava DAB+ přijímačů, možnost koupit rádia pro digitální rozhlas a na Vaše dotazy budou odpovídat Roman
Kropáček (RTI cz), Lukáš Polák (ČRo - Digitální rádio) a Lukáš Štěpánek (TechniSat). Všechny informace najdete na
internetových stránkách www.densdigitalnimradiem.cz.
20. 04. 2018 - DEN S DIGITÁLNÍM RÁDIEM 10. května 2018 - Společnost RTI cz s.r.o. pořádá ve spolupráci s
Českým rozhlasem Plzeň další akci DEN S DIGITÁLNÍM RÁDIEM. Tentokrát čeká návštěvníky velká výstava
přijímačů DAB+, přednášky o digitálním rozhlase, první mobilní telefon s DAB+, rádio pro nevidomé, rozhlasové
muzeum a poslech digitálního rozhlasu na vlastní uši. Všechny informace najdete na internetových
stránkách www.densdigitalnimradiem.cz.
19. 04. 2018 - Den otevřených dveří v Českém rozhlase v Praze - Součástí Dne otevřených dveří v sobotu 19.
května 2018 bude i tradiční prezentace digitálního rádia v předsálí Galerie Vinohradská 12. Na místě bude editor
webu Lukáš Polák a provozní ředitel RTI cz Roman Kropáček.
23. 03. 2018 - DIGITÁLNÍ ROZHLAS DO ŠKOL - Další přednáška o digitálním rozhlasovém vysílání v rámci
projektu Digitální rozhlas do škol se koná v pondělí 26. března 2018 na Střední průmyslové škole
elektrotechnické v Praze, Ječná ulice. Okolo 130 studentů třetího ročníku bude seznámeno s touto nejnovější
rozhlasovou technologií.
12. 03. 2018 - Digitální rozhlas DAB+ na konferenci INSPO 2018 - Konference INSPO je převážně o
technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Na letošním již 18. ročníku představí společnost RTI cz s.r.o.
digitální rozhlas DAB+ a jeho výhody pro posluchače oproti analogovému vysílání. Součástí prezentace bude i
představení prvního rozhlasového přijímače pro digitální rozhlas určený především pro nevidomé a zrakově
postižené. Konference INSPO 2018 se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018 v Kongresovém centru Praha.
Kompletní program a podrobné informace konference najdete na stránkách www.inspo.cz.
28. 02. 2018 - Best FM končí vysílání v České republice - Slovenské rádio BEST FM po roce končí vysílání v
multiplexu RTI cz DAB. Děkujeme za příjemné obohacení digitálního rozhlasového éteru.
08. 02. 2018 - Olympijský speciál vysílá již ve třech DAB multiplexech - Aktuální zpravodajství z olympijských
her z jihokorejského Pchjongčchangu na nové rozhlasové stanici R-ZURNAL OH naladíte v multiplexu Českého
rozhlasu CRo DAB+ a nově i v multiplexech TELEKO DAB a RTI cz DAB.
02. 02. 2018 - Multiplex ČRo DAB+ mění datové toky - V souvislosti se zařazením nové, dočasné stanice
Radiožurnál – Olympijský speciál do rozhlasového multiplexu ČRo DAB+ dojde k přerozdělení datových toků.
Podrobnosti najdete ZDE.
01. 02. 2018 - České Radiokomunikace nasazují novou technologii - Český rozhlas a České Radiokomunikace
nasazují pro multiplex ČRo DAB+ novou technologii. Jedná se o nový headend od výrobce
AVT. Podrobnosti ZDE.
27. 01. 2018 - ČTU aktualizoval Plán využití radiového spektra pro DAB rozhlas - Český telekomunikační
úřad vydal novou aktualizaci Plánu využití radiového spektra v tzv. bandu III (174 – 230 MHz). Hlavním

důvodem této aktualizace je rozšíření celoplošných národních sítí T-DAB ze stávajících tří na sedm, což je
výborná zpráva pro posluchače rozhlasu. Jedna síť s kanály 12C a 12D je již použita veřejnoprávním Českým
rozhlasem. Zbývajících šest národních sítí je rozdělitelných po krajích (někde je spojeno několik sousedních
územních celků). Ve středních Čechách půjde využít 11 a v Praze dokonce 12 multiplexů! Pokud uvážíme, že v
jedné síti – tzv. multiplexu jde použít 15-20 rozhlasových stanic, tak se dostaneme na velmi slušný počet
programů v éteru. Tento rozsah umožní všem stávajícím soukromých provozovatelům snadno dosáhnout na
tuto platformu. A zároveň bude též umožněno využití vysílačů menších výkonů k levnému způsobu vysílání pro
menší územní celky. Toto jsou výborné zprávy pro brzký a masivní rozvoj digitálního terestrického bezplatného
rozhlasu v České republice.
17. 01. 2018 - Speciální digitální stanice pro olympijské hry - Český rozhlas nabídne v době od 9. do 25. února
stanici zaměřenou výhradně na olympijské hry, které se v tomto termínu budou konat v jihokorejském
Pchjongčchangu. Podrobnosti najdete ZDE.

