
1 

 

Informační servis pro členy družstva číslo 68 

(Září 2018) 

 

Vážení spolubydlící, 

V tomto informačním servisu bych se chtěl věnovat hlavně tématu 
 

Televizní příjem v našem domě po přechodu na DVB-T2 
 

 V HD regionálním multiplexu 7 Radima Pařízka, ze kterého přijímáme naší společnou televizní anténou 

(dále jen STA) 3 programy České televize ve vysokém rozlišení obrazu (1920x1080 pixelů - dále jen HD) jste 

možná zaznamenali upozornění, že jeho vysílání bude ukončeno 30. 9. letošního roku. Z různých zdrojů asi 

slýcháte, že s přechodem na nový systém digitálního vysílání DVB-T2 si budete muset koupit buď nový televizní 

přijímač, nebo ten starý doplnit o set top box. Účelem tohoto Informačního servisu je informovat Vás, že existují i 

další možnosti. Rozhodně se neunáhlete a než se rozhodnete utratit své peníze, dočtěte tento Informační servis do 

konce. 

 

 Na začátku je třeba zdůraznit, že pro náš dům je přínos přechodu na DVB-T2 naprosto nulový. Abychom 

mohli sledovat dále aspoň ty programy, které jsme mohli sledovat dosud ve stejné kvalitě, musíme provést 

přeprogramování přijímací stanice naší STA. To provede do konce měsíce září opět náš „dvorní“ technik STA. 

Ovšem původní myšlenku, že nový systém digitálního vysílání přinese lepší kvalitu obrazu, zmařily komerční 

televize, přesto, že nový systém to umožňuje. Jediná televize, která využije nový systém pozemního vysílání 

k šíření všech svých programů v HD je Česká televize. Její programy jsme ale v naší STA přijímali v HD už 

dosud právě z regionálního multiplexu 7 Radima Pařízka. Jak oznámili zástupci dvou největších komerčních 

televizí (Prima a Nova) na konferenci Digimedia 2018, tyto televize nebudou vůbec vysílat své programy 

pozemně v HD. Ani v nových multiplexech DVB-T2! Podrobnější informaci o tom najdete třeba >>zde<<. Pokud 

si tedy koupíte novou televizi nebo investujete do set top boxu, žádný přínos nečekejte. Ovšem bez této investice 

neuvidíte vůbec nic. 

Alternativa existuje. Nabídka společnosti AIM: 
 

 Avšak společnost AIM, která v našem domě nabízí vysokorychlostní internet a IP televizi, přišla 

s nabídkou, která by všem obyvatelům našeho a možná i sousedního domu umožnila sledovat 19 programů v HD 

kvalitě bez jakékoliv investice, na stávajících televizích (tedy kromě starých skleněných CRT, kterých už v domě 

asi moc nebude, ale ve standardním rozlišení lze sledovat programy z KUKI i na nich). AIM tuto nabídku nazývá 

KUKI STA. Ta by byla na naší stávající družstevní STA rozvedené po našich bytech koaxiálním kabelem zcela 

nezávislá. KUKI STA je stejně, jako dosud známá KUKI, IP televize. Společnost AIM by rozdala do všech bytů 

našeho domu zdarma set top boxy KUKI. Do nich by přivedla ethernetové UTP kabely. Některé byty našeho 

domu (asi 40 %) je na AIM již napojeno ať už kvůli internetu nebo televizi. Ostatní byty by se musely napojit. 

Společnost by vše provedla zdarma na své náklady. Za programovou nabídku 28 televizních programů, z nichž je 

19 v HD (!), by si účtovala měsíční poplatek za každý byt (kdyby se připojil i sousední dům, potom by cena na 

byt klesla). Ovšem smlouvu by uzavřela s naším družstvem, nikoliv s každým uživatelem, takže by chtěla 

měsíčně částku na byt krát 33 bytů, po našem družstvu. Tato částka je pevná bez ohledu na to, kolik členů 

družstva a nájemníků by KUKI STA skutečně sledovalo. Dosud si naše družstvo účtuje měsíčně 38 Kč za každou 

přípojku družstevní STA. Protože ale naše STA funguje roky prakticky bezúdržbově, většinu let se tento poplatek 

v plné výši při vyúčtování vrací. Tento poplatek platí všechny byty, i ty, které sledují např. kabelovou nebo 

satelitní televizi. Museli bychom ho tedy zvýšit. S ohledem na to, že tento poplatek nebyl nikdy valorizován, 

nejeví se neúnosný. Pokud by se jevil členské schůzi družstva tento poplatek přesto vysoký, mohli bychom o tuto 

částku např. snížit fond oprav, ale to je jen jedna z možností. KUKI STA neobsahuje všechny programy, které 

máme v naší družstevní STA, ale jelikož naše družstevní STA by fungovala stále, nikdo by o své oblíbené 

programy nepřišel. Dokonce by nebylo nutné ani přepojovat kabel v televizoru, protože KUKI set top box je 

připojen do televizoru prostřednictvím kabelu HDMI a družstevní STA koaxiálním kabelem. KUKI set top box by 

umožnil konečně sledovat televizní programy ve vysokém rozlišení i uživatelům starších LCD televizorů, které 

sice mají rozlišení obrazovky alespoň HD Ready, ale nemají HD tuner. S takovými televizory jsem se v našem 

domě také setkal. Tím ovšem výhody nekončí. Hlavní přidanou hodnotou set top boxů KUKI je množnost 

zpětného puštění jakéhokoliv pořadu kteréhokoliv televizního programu. Není k tomu nutné naprosto žádné 
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nahrávání ze strany diváka. Všechny programy se u poskytovatele automaticky nahrávají na servery a vy si je 

můžete zpětně kdykoliv pustit znova po jejich odvysílání v takové kvalitě, v jaké byly vysílány. Už nikdy 

nebudete vázáni na čas, kdy se Váš oblíbený pořad vysílá. Tato technologie umožňuje si také sledovaný pořad 

kdykoliv zastavit, třeba když si potřebujete od televize odskočit. Po Vašem návratu pořad pokračuje z místa, ve 

kterém jste ho pozastavili. Sledujete-li program komerčních televizí až později po jejich odvysílání, můžete 

reklamní bloky přeskakovat. 

 Novější chytré televizory Samsung mají aplikaci KUKI dokonce v sobě nebo si ji mohou stáhnout 

z internetu, takže ani set top box nemusí potřebovat. 

 KUKI televize existuje i v podobě aplikací pro PC a mobilní telefony a tablety se systémem Android. 

 

 Klientům společnosti AIM, kteří využívají KUKI televizi již nyní, by v případě přistoupení našeho domu 

na KUKI STA byl snížen poplatek ze strany společnosti AIM za plnohodnotnou KUKI televizi. V programové 

nabídce by se u nich ale nic nezměnilo, protože mají širší nabídku, než KUKI STA. KUKI STA nabízí tyto 

televizní programy: CT 1 HD, CT 2 HD, CT Sport HD, CT 24 HD, CT:D/Art HD, Nova HD, Nova Cinema HD, 

Nova 2 HD, Nova Action HD, Nova Gold HD, Prima HD, Prima Cool HD, Prima ZOOM HD, Prima Love HD, 

Prima MAX HD, Prima Comedy Central, Barrandov HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD, Barrandov 

Family HD, Óčko, TV Noe, Mňam TV, Praha TV, TUTY, Retro Music Television, Šlágr TV, Seznam.cz TV 

(zatím chybí např. Šlágr 2 nebo Prima Krimi, ale ty by byly dostupné na naší družstevní STA, i když jen ve 

standardním rozlišení). 

 

 Kdyby Vás KUKI STA natolik okouzlila, že byste chtěli přejít na plnohodnotnou televizi KUKI od 

společnosti AIM, jednalo by se už jen o administrativní krok, protože set top box i připojení byste už měli 

(podobně je to i s internetem od AIM). Společnost AIM nabízí dvě varianty plnohodnotné televizní nabídky ve 

dvou cenových relacích, včetně filmových kanálů HBO nebo erotiky. 

 

 Jedná se o celkem závažný krok, jestli s firmou AIM smlouvu podepíšeme. Měla by o tom rozhodnout 

členská schůze, která se bude konat ještě o letošním podzimu. Popřemýšlejte, prosím, o této nabídce. Budeme o 

tom hlasovat a družstvo musí platit opravdu za všechny byty, to znamená, že i poplatek bude chtít od všech bytů 

tak, jako za naši družstevní STA. Za to bude mít každý byt našeho domu nárok na set top box zdarma. Pokud 

Vám kterýkoliv aspekt této nabídky není jasný, neváhejte se mě zeptat. Budu-li umět odpovědět, určitě se 

pokusím Vám věc blíže vysvětlit. 

 Ovšem HD vysílání v DVB-T skončí již za několik dní. Pokud nejste klientem kabelové nebo satelitní 

televize a nechcete možná zbytečně investovat, budete muset až do rozhodnutí členské schůze asi vydržet s SD 

rozlišením všech televizních programů. A nebo se klientem společnosti AIM stát a využít jejich nabídku kabelové 

IP televize, která začíná na 200 Kč měsíčně za 30 televizních programů dle Vašeho výběru. 

 

 Moje stanovisko je neutrální. Např. já osobně nezískám případným přechodem na KUKI STA žádné 

programy navíc. Hlavním důvodem, proč Vám dávám tuto nabídku k úvaze je, že „díky“ komerčním televizím 

nastala doba, kdy bez kabelových společností nebo satelitů v STA HD programy téměř neuvidíme. Přiznám se, že 

takhle jsem si budoucnost televize nepředstavoval. Ovšem mně osobně stačí programy veřejnoprávní České 

televize a ty budou v HD zadarmo i pozemně zatím stále. 

 

 Přeji Vám hezký podzim. 

Předseda 


