Nový digitální signál nepokrývá všechna místa na Policku - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Neděle, 24 Červenec 2011 07:57

Po zavedení pozemního digitálního signálu pro příjem vysílání České televize zůstala na
Policku nepokrytá místa. Na území Police nad Metují a jeho okolí došlo 30. června 2011 k
ukončení analogového vysílání z vysílače Černá Hora a bylo nahrazeno pozemních digitálním
signálem, který je již nyní plně šířen z vysílače Černá hora a částečně z vysílače Krásné.
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Místostarosta Jiří Škop na stránkách Polického měsíčníku vysvětluje: "Přes oslovení subjektů
odpovědných za provoz jednotlivých multiplexů se nepodařilo vyjednat osazení dokrývače na
televizní převaděč Havlatka. Mimo jiné proto, že takovéto dokrytí by na straně poskytovatelů
signálu znamenalo určité výdaje."

Z vyjádření všech subjektů odpovědných za provoz jednotlivých multiplexů vyplývá, že případné
dokrytí digitálním signálem je spíše otázkou několika příštích let. Jediným řešením, jak si zajistit
televizní vysílání proto zůstává satelitní anténa. Pro příjem programů ČT lze pořídit speciální
přístupovou kartu za jednorázovou cenu, vlastní příjem je poté zdarma bez měsíčních poplatků.
Karta je rozšiřitelná i o další programy. Celkové náklady na zajištění satelitního digitálního
příjmu dnes jen velmi mírně převyšují náklady na zajištění pozemního digitálního příjmu. Satelit
nabízí oproti pozemnímu příjmu o něco lepší kvalitu obrazu ve standardním rozlišení a navíc
také vybrané programy ve vysokém rozlišení HD. Satelitní digitální příjem lze dále pořídit také
jako komerční službu od různých poskytovatelů. Takové služby jsou zpoplatněny měsíčním
paušálem. Za technickou úroveň v těchto případech odpovídají poskytovatelé služeb, nikoliv
Česká televize.

"Bohužel, nebylo v našich možnostech ani silách vybojovat pro Policko lépe dostupný pozemní
digitální signál. Silnějšími hráči, kteří si dokrytí vybojovali, jsou sousední Broumovsko (z
vysílače Hvězda) a Náchod (z vysílače Vyhlídka), přičemž nám nezbývá než si postesknout nad
tím, jak jsme někdy malí," komentuje Jiří Škop.
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