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pro občany, kteří přiiínra.ií televizi přes anténu
Český telekomunikaČníÚřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění
do
Provozu základnových stanic nových mobilních sítí,což bude znamenat pro obyvatele zlepšení
kvalitY a dostuPnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost
může
za urČitých nePříznivých Podmínek způsobit zlroršeníkvality příjmrrr televizního
signálu
Přes anténu. ]-ato nepříjemná situace můžeb|t způsobena tím, že nov(i mobilní rádiové sítě
vYuŽÍvají kmitoČtY, které dříve byly určeny k šířenítelevizního vysíláni. a
nyní, po přechodu
televizního vYsílání na standard DVB-T2, jsou určeny,pro nové mobilní sítě. Abychom
mohli
sPoleČně PříPadné technické problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve vyřešit,
seznamte se
se zde uvedenými informacemi, abyste mohli i nadále nerušeně sledovat
televizi přes anténu
a zároveň také využívatnové mobilní služby.
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Vašelro televizního příjmu pov,
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127/2005
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o

elektronických
přípredě odstranění rušení

ice mobilní sítě

ilní operátor). Nej častěj ším,
přímo na Vašítelevizní anténě. K
Český telekornunikaění úřad (dále ,,
ttložil, tudížse musí ČTÚ o Vašem probl
(mob

je technic§ý zásah
učinit je nutné, aby
p,ovinnost operátorovi

nejrychleji, doporučuje ČTÚ postupovat podle

celý proces proběhl co

I{ušení televiznilro příjmrr přes anténu. se
rrčuje tlo ncjtlřír,tl tlzniimit Českérrru
telekomultikaČrírnu Úřadrr. Při tonrto oznámeníje vlroclnci doc{ržet násletlqiíci postup:
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Před podáním oznámení o rušenípříjmu na ČrÚ:

Ověřit si, zda televizní přijímaě a jeho přijímací anténa nevykazuje známlq závady doPoruČeno je např. kontaktovat sousedy, zda mají obdotné problémy příjmem
s
televize a od kdy, ověřit alespoň vizuálně stav vlastnitelevizní unŮny u,uoau upóa.

Na in_Lgralttiyrr"í_,řlel2ě si ověřit zadáním adresy místa, kde přijímáte televizní
signál přes
anténu, zda v okolí nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnovástanice
mobilní
sítě,

'

Ověřit si,zdanezávisí rušenípřijmu televize na používánívlastního mobilního
telefonu,
tj. zda rnobilní telefon není v blízkosti televizní-ho přijímačea není tak
zdrojern rušení.
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PřÍ|radě" Že ProblerrrY s rLlšettítnpříimrr přetrvírva.ií .ie clopr,rrLrčetttl oz_ntiniit tLrttl

sl<ttreČntlst ["1-1'i lolrrrtlrt:

II.

,,()ználtr.,ri o rrršení televizirí}itr pří.irntt...

Oznámení o rušenítelevizního příjmu na ČrÚ:

AbY ruŠenímohlo být odstraněno na náklady provozovatele mobilní sítě, je nezbytné,
'oŽoa^rni
ČrÚ. Proto je nutné vždy tutoskutečnost oznánrit érÚ. i,i"
ruŠenímáte moŽnost vyuŽÍt některého z následujících kornunikaěních
kanálů:
VYPlnit
clelifťonický
l'ofrnrrlirř pro oznámení o rušenítelevizrrího příjmu a odeslat
'
formulář e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář vytisĚnout-podepsat
abY o tomto rozhodl

a odeslat poštou.

'

Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušnýchúťvaru čtú,kde
.;e
moŽno ruŠeníoznámit. K tomu je vhodné si připravit informace v rozsahu viz
následující odstavec:
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Odeslat volnou formou např. e-mailem na adresu: podatelna@cttr.cz nebo poštou
na

adresu:

Če s lE t e l e lu munikační túřa d,
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025

lčo:70106975
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,,Oznámení o ruŠeníTV příjmu"
následrrjící údaje:

-

přičemž toto oznámenii by mělo obsahovat

trvalého PobYtu (adresapro doručován), - IČO (pouzepodnikatelé právnické
a
osoby), - kontaktní údaje (nejlépe telefon, případně e-maii).
adresy pro dontčovóní),rušenéprogramy (nebo kanóly, vysílače,
apod,.), typ

PouŽÍvanéPřijímací antény (individuální venkovní, everlt, použitízesilovače,
Pokojová, sPoleČnÓ, TKR, atd,), stručný popis projevu rušení,zaéátek vzniku
rušení, časový výskyt rušení - případná dalšísděIení.

ilI.

co lze očekávat po oznámení rušenítelevize na črú:
' Budete kontaktováni pracovnrkem ČrÚ (telefonicky), ktery upřesní dalšídetaily

a dornluví tetrrrín měř'ení u Vás, anebo Vám přímo oznánrí, že
odrušení u Vás provede
operátor, ktery s Váminásledně dohodne termín zásahu.

'

V PříPadě, Že ruŠeníbYlo způsobeno mobilní rádiovou sítí,budete po provedeném

technickém zásahu do Vašeho anténníhosystému moci sledov attr>Ievizipřes
anténu ve
stejné kvalitě, jako před uvedením základnové stanice mobilní sítii
provozu.
do

DalŠÍinformace k Problematice rušenítelevizního pl'íjmu přes
anténu z:působené mobilními
sítěmi naleznete na www stránkách ČTÚ: }{ušenípúirrru tc|clrr,icl;i
t§lcyiz-c,

Pro lepšíorientaci v této problenr
s rušenímtelevizního příjrnu z důvodu
,,Co

je nejčastějšípříčinou vzniku

a odpovědi, lcteré
rušel

,e?

"

vé stanice (dále také ,,BTS'') mobilní
kritickou lze považovat vzdáIenost do 4jó až 5O0 m, tuto ,r."t.e"*iJ
Le overit
h[p9//3ig].9lu§_4eil . Zadárlím konkrétníadresy
:1ť.,:ťi]."l,,,-."l"_lrezentované,zd3:
přes anténu, Š.
adrelsní místo (čťvereček)
:]:11"!o:^ť]]:T:leteleviznísignál
",i*-iďu,azí
sítě. Za

V PříPadě,

Že

je adresní rnísto ve vzdálenosti menšínež 500 rn od BT,S je
pravděpodobné,

že dojde (dochazí) k rušenípříjmu televize.

VaŠe televizní anténaje směrována na vysílaětelevizního signálu
a ve stejném směru je
umístěna základnová stanice mobilní sítě. Opět si lze ověřit prostřednicwim
interaktivní
maPY, kde Po zadání své adresy uvidíte své adresní místo a
v okolí zlíkladnové stanice ve
zkuŠebnínrProvozu (Červený bod) po najetí kurzorem rnyši se
zobrazí čísloBTS, místo
a tetmín uvedení do zkuŠebníprovozu. Pokud je směrovánitelevizní
arrtény přibližne stejné
jako je snrěr spuštěné BTs nrůžebýt příčinou
rušeni televizního přiimu tato zák|adnová
stanice, i když je její vzdálenost od antény většíjak 500 m.

lčo:70106975
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a

telefon, rádiový modem apod.)
televiznílro přij ímače.

-

v tomto případě

postačízaíizeníumístit dáIe

od

anténY. ŘeŠenímje PouŽití klasické venkovní pevně instalóvané
antdny. pokud chcete dále
PouŽÍvat Pokojovou anténu, je doporučeno použítanténu s filtr.em, případně změnit
umístění anténY, nicméně v tomto pr'ípadě odrušenínejde na vrub m,cbiíního'operátora.

Problémem ruŠivýsignál od mobilní sítě, ale nekvalitní televiznňignál a věc je nutno řešit
s provozovatelem televizní sítě.

,,Jak poznám, že se jedná o rušeníproyozeln nlobilní sítě? "
do zkušebního provozu základnové stanice mobilní sítě v blízkémokolí. Tím se
lišíod

ruŠenítelevizrrího Příjmu, které je zapříčiněno např. nekvalitrrím telelrizním
signálem, které
závisí Často na Počasí,denní a roění době apod. a projevuje se většinou n"p.uřid"lně.
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