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Aktivity TELEKO digital, a.s.  

• 2019 fůze TELEKO, s.r.o. se společností TELEKO 
digital, a.s. 

 

Aktivity TELEKO, s.r.o. 

• 1997 FM operátor 

• 2005 DAB zkušební vysílání po celé ČR, rozjezd 
prodeje DAB přijímačů 

• 2011 trvalé DAB vysílání v ČR 



TELEKO DAB MUX pokrytí  



TELEKO DAB MUX 

14 programů 



Hybridní rozhlasový příjem 



www.radioDNS.org 



Hybridní rozhlas 

• Pracuje s FM, HD rádiem, DAB, Internet streamingem 

• Norma DNSradio ETSI TS 103270, metadata TS 102813 

• Používá DNS k vyhledání IP adresy rádiové stanice 

• DNS nasměruje přijímač na skutečnou IP adresu metadat 

• Organizace RadioDNS spravuje server DNS a na základě 
požadavků vysílatele směřuje záznamy DNS 

• DNS záznamy jsou zdarma 



Hybridní rozhlas 

• Rozhlasové stanice a výrobci se mohou 
rozhodnout implementovat RadioDNS přímo, 
nebo pověřit poskytovatele třetí strany, aby tak 
učinil (např. Radioplayer) 

• Řízení záznamů DNS a toku provozu je vždy u 
provozovatele vysílání 





Metadata 

• Přesný popis stanice 

• Název, popis, loga, frekvence 

• Přesný popis radiových programů 

• Jména, časy, moderátoři, synopse, klíčová slova 

• Vysílání live, on-demand/podcast 



Vylepšení uživatelského interface 

• Dlouhé názvy stanic a loga pro rozhlasové 
vysílání FM 

• Umožňuje vyhledávání v rozhlasovém vysílání 

• Podporuje vysoce kvalitní hlasové ovládání 
přijímače 



Loga 

• RadioDNS umožňuje výrobcům radiopřijímačů 
získat správná loga stanic přímo z rádiové 
stanice 

• Standardní licenční podmínky vyžadují kontrolu 
aktualizací každých 30 dní 



Přepínání terestrika/streaming 

• U každé stanice je zadána streamovací adresa 
URL 

• Pokud není terestrické vysílání k dispozici, rádio 
se může automaticky přepnout na streamování 

• Bezproblémové přepínání je možné, pokud se 
zvukový tok shoduje s vysíláním v čase 
(akceptovatelný rozdíl <15 ”) 



Licencování a bezpečnost 

• Provozovatelé vysílání mohou přijmout standardní 
licenci RadioDNS nebo použít vlastní licenční 
podmínky pro metadata 

• Zabezpečení je řízeno prostřednictvím klíčů API 
vydávaných provozovatelem vysílání pro 
důvěryhodné uživatele/výrobce, kteří podepsali 
smlouvy. 

• Je definován základní „anonymní“ přístup 





Kde se používá RadioDNS 



Výhody RadioDNS 

• RadioDNS je jediný otevřený standard pro hybridní 
rádio 

• Chrání subjekty rozhlasového vysílání a výrobce 

• Žádná jiná společnost neovládá ani nezpracovává 
obsah 

• Globální pokrytí - pracuje se všemi rozhlasovými 
standardy 

• Ve spolupráci s WorldDAB, EBU, NAB vytváří skvělý 
uživatelský dojem v připojených autech 



Hybridní rozhlas v ČR 

Active radio group: 

• Evropa 2 

• Frekvence 1 

• Bonton 



Ukázka hybridního příjmu v 
Lochkovském tunelu 



Novinka ze světa DAB vysílačů - vícekanálový DAB vysílač 
 



Jaký filtr použít pro kritickou masku?? 
 



Shrnutí 

• Nástup hybridního rádia je realitou 

• Nové vysílací technologie nastolují nové otázky i 
pro regulátory 




