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Anotace 
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se základními principy přenosové 
technologie IPTV. Pomocí této technologie se dá šířit televizní obsah v podobě datového 
streamu. Samostatná kapitola pojednává o legislativních předpokladech k provozování 
takovéhoto systému v České republice. Dále popisuji technologii IPTV její možnosti, 
klady a zápory a rozdíl mezi IPTV a ostatními druhy šírení televizního signálu. 
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Summary 
The task of this bachelor thesis is introduce readers with basic principles of temporary 
carrier technology IPTV. By the help of this technology we can distribute television 
content of a data streams. The separate chapter describes the legislative requirements to 
operate such a system in the Czech Republic. I describe technology of IPTV and its 
possibilities, positives and negatives and difference between IPTV and other types of 
television broadcasting.  
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Seznam použitých zkratek 
ADSL – Jedna ze čtyř technologií typu DSL, je navržena s větší přenosovou šířkou pásma 
směrem k uživateli (downstream) než směrem k poskytovateli připojení (upstream). Spoj 
využívá kabelových telefonních vedení. 

ADSL2+ – Novější verze ADSL umožňuje přenos při vyšších přenosových rychlostech. 
ADSL2+ je vhodná pro přenosy HDTV 

DSLAM – (Digital Subsciber Line Access Multiplexer) digitální multiplexor 

DVB – (Digital Video Broadcasting) digitální televizní vysílání 

EPG – (Electronic Program Guid) elektronický programový průvodce 

EPG – (Electronic Program Guide) Elektronický programový průvodce je televizní 
program přímo na obrazovce televizoru 

Firmware – je programové vybavení, které je nezbytnou součástí elektronického zařízení. 
Tyto programy jsou většinou naprogramovány do pamětí (ROM, EPROM) firmou 
vyrábějící dané zařízení. 

FTTx – (Fiber to the x – n = node, b = building, c= kabinet, h = home) optické vlákno do 
uzel, budova, domu 

FTTx – jedná se o obecný pojem pro všechny druhy širokopásmové síťové architektury, 
která využívá optické vlákno pro nahrazení obvyklých kovových vedení, používaných pro 
tzv. poslední míli telekomunikace (propojení mezi koncovým bodem sítě a účastníkem). 
Tento pojem vznikl jako zobecnění několika konfigurací nasazení (FTTN, FTTC, FTTB, 
FTTH...), kde všechny názvy začínají na FTT a rozlišují se dle posledního písmena. (Fiber 
to the x – n = node, b = building, c= kabinet, h = home) 

HBO –(Home Box Office) je komerční televizní stanice, která se soustředí zejména na 
filmovou tvorbu. 

HD redy – zařízení umožňující příjem signálu ve vysokém rozlišení 

HDMI – (High Definition Multimedia Interface) je to multimediálním rozhraním, která 
umožňuje nekomprimovaný přenos obrazu a zvuku, podporuje video standardního i 
vysokého rozlišení a zvuk až s osmi kanály 

HDTV – (High Definition TV) Televize s vyšším rozlišením, tj. s vyšším počtem 
obrazových bodů 

IP/MPLS – Internet Protocol / Multiprotocol Label Switching je mechanismus, v 
telekomunikačních sítí, který řídí a nese data z jednoho uzlu sítě do druhého. 

IPTV – Internet Protocol Television 

MPEG2, MPEG-4 AVC (H.264) – jsou to dva formáty úsporného uložení digitálních dat 

MPEG2, MPEG-4 AVC (H.264) – jsou to dva formáty úsporného uložení digitálních dat. 
První je starší, do detailu popsaný a široce komerčně využívaný. Novější MPEG-4 AVC 
(Advanced Video Cosiny) zas nabízí o desítky procent větší kompresi, ovšem za cenu 
náročnějšího zpracování. 

Multiplex – Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků 

MUX – multiplexor, zařízení provádějící multiplexování 



 

OLT – (Optical Line Termination) optické linkové zakončení 

ONT – (Optical Network Termination) optického síťového zakončení 

ONU –(Optical Network Unit) optická síťová jednotka ONU 

Peoplemetr – přístroj, který zaznamenává sledovanost televizních programů diváky přímo 
na jejich televizních přijímačích. Skupiny diváků jsou pečlivě vybírané tak, aby 
rovnoměrně reprezentovaly všechny vrstvy obyvatelstva. Každý člen domácnosti s 
peoplemetrem pak musí dodržovat přísná pravidla při sledování televizního programu 

PPV – (Pay Per View) zaplať za shlédnutí je obchodní model vysílání, kdy divák platí za 
shlédnutí konkrétního pořadu 

QoS – (Quality of Service) zajišťuje rovnoměrné vyvažování zátěže sítě s ohledem na druh 
přenášených dat, spravedlivě rozděluje konektivitu mezi jednotlivé zákazníky dle 
nastavených priorit a zabraňuje přetížení sítě. 

RRTV – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

SCART – euroconnector, euroSCART, euro-AV, Peritel; konektor s 21 kontakty, který 
vede analogový stereofonní zvuk a videosignál CVBS a/nebo S-video a/nebo složkový 
videosignál RGB. Umožňuje také vzájemnou interakci mezi přístroji 

SDTV – (Standard Definition TV) Televize se standardním rozlišením, která má podle 
evropské normy PAL 576 řádků a podle amerického standardu NTSC jen 480 řádků 

STB – (set-top-box) koncové zařízení umožňující příjem IPTV. 

Transpondér - je zařízení, které přijímá multiplexovaný signál vysílaný z pozemní stanice, 
mění jeho kmitočet, signál zesiluje a vysílá ho, opět v multiplexovaném tvaru 

USB – (Universal Serial Bus) je univerzální sériová sběrnice 

VoD – (Video on Demand) video na vyžádání 

VoIP – (Voice over Internet Protocol) telefonování přes Internetový protokol 

VPS – (Video Programming Systém) programovací kódy pro nahrávání 

Wi-Fi – (Wireless LAN) je standard pro lokální bezdrátové sítě 

xDSL – všeobecné zahrnutí všech typy DSL připojení 
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1 Úvod 

 S nástupem digitalizace pozemního vysílání a rostoucí oblibou LCD a plasmových 
televizorů podporujících vysoké rozlišení se více lidí začíná zajímat o to jak získat pro svůj 
televizor co nejkvalitnější televizní příjem. Kromě běžného způsobu jako je zemské, 
satelitní nebo kabelové digitální televizní vysílání existuje i alternativa v podobě IPTV. 
V současné době má IPTV v České republice velký potenciál a reálně jsou dostupné 
některé služby, které IPTV nabízí, a které právě tvoří tu přidanou hodnotu, kterou ostatní 
distributoři televizního vysílání nemohou poskytnout. 

 Zkratka IPTV zahrnuje označení dvou technologií – Internetový Protokol (IP) a 
TeleVize (TV). Z toho jasně vyplývá, čím se tato technologie zabývá. Je to přenos 
televizního vysílání po IP síti. IPTV používá pro svůj přenos vysokorychlostní internetové 
přípojky. V České republice jsou k dispozici dva hlavní principy IPTV a to IPTV přes 
telefonní linku a IPTV přes optické rozvody. 

 V této práci se zabývám pohledem České legislativy na IPTV jako poskytovatele 
převzatého televizního vysílání, srovnáním IPTV s ostatními druhy šíření televizního 
signálu, porovnáváním jejich výhod a nevýhod. Dále je v práci uveden seznam služeb, 
které IPTV zákazníkovi přináší a distribucí IPTV signálu ke koncovému uživateli. 
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2 Pohled legislativy ČR na IPTV 

 Na první pohled by se zdálo, že TV vysílání po protokolu IP (dále jen IPTV), se dá 
považovat za kabelové vysílání, neboť účastník je připojen kabelem. Bohužel, tak 
jednoduché to není. A to díky technologii přenosu TV signálu a rozšířeným možnostem 
IPTV, které jiní provozovatelé nemají. 

 

2.1 Jak se mají IPTV operátoři registrovat? 

 Pokud by jsme na IPTV nahlíželi jako na TV vysílání prostřednictvím dálkového 
přístupu (Internetu), tak by poskytovatelům vypadla povinnost registrovat se u Rady pro 
rozhlasové a televizní vyslání (dále jen RRTV). Toto by vyplývalo ze zákona 231/2001 sb. 
kde v §2 Základní pojmy, odstavci (2) písmene e) je uvedeno že: „Za rozhlasové a 
televizní vysílání se nepovažuje vysílání prostřednictvím dálkového přístupu (Internetu).“ 
IPTV je bezpochyby televizní vysílání šířené prostřednictvím dálkového přístupu 
(Internetu). [1] 

 Dále však zákon uvádí v §26 Registrace převzatého vysílání, odstavci (1): 
„Registrace provozovatele převzatého vysílání prostřednictvím sítě elektronických 
komunikací opravňuje provozovatele k provozování převzatého vysílání prostřednictvím 
příslušné sítě elektronických komunikací s výjimkou vysílání šířeného prostřednictvím 
zemských vysílacích rádiových zařízení. Tímto nejsou dotčeny povinnosti podle zvláštního 
právního předpisu.“ V praxi to znamená, že společnosti, které vlastní televizní, nebo 
rozhlasovou stanici a šířila svůj signál prostřednictvím dálkového přístupu (Internetu) se 
nemusí registrovat u RRTV. Tato situace je v celku běžná, neboť existuje mnoho 
rozhlasových i televizních stanic, které vysílají pouze na internetu a nejsou registrováni u 
RRTV. Zákon v §2 Základní pojmy, odstavci (3) dále upřesňuje co se nepovažuje za 
převzaté vysílání: „Za převzaté rozhlasové a televizní vysílání se nepovažuje současné, 
úplné a nezměněné šíření přejímaných rozhlasových a televizních programů včetně služeb 
přímo souvisejících s programem určených pro veřejnost prostřednictvím kabelu, do něhož 
je zapojeno nejvýše 100 účastníků s přijímači podléhajícími oznamovací povinnosti; tento 
počet může být překročen, jestliže účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné 
budově nebo v komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže 
přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci, a jestliže tento společný 
příjem není obchodně využíván.“ [1] 

 V současné době je většina poskytovatelů IPTV provozovateli převzatého vysílání, a 
jejich cílem je IPTV obchodně využít, což znamená, že mají povinnost se u RRTV 
registrovat. RRTV však tuto registraci (vysílání přes internetový protokol) nezná. Proto je 
RRTV registruje pod hlavičkou kabeloví operátoři. 

 Proč se ale provozovatelům IPTV tato registrace, jako kabelový operátor nelíbí. Jde 
o to, že pokud je provozovatel veden jako kabelový operátor, tak se na něj vztahují 
pravidla pro kabelového operátora. Kabelový operátor však k šíření televizního signálu 
používá jinou technologii než provozovatel IPTV. Právě rozdíl v technologii neumožňuje 
nebo ztěžuje plnit některé povinnosti ze zákona vyplývající. Například operátoři 
kabelových sítí jsou povinni hlásit každou změnu v územním rozsahu vysílání. Operátoři 
IPTV používají k přenosu televizního signálu jak své vlastní datové sítě, tak i sítě jiných 
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poskytovatelů internetového připojení, rozsah území tak není někdy úplně pevně stanoven 
a dochází tak k častým změnám. Dále je zde pak povinnost, dle zákona 231/2001 sb., §54, 
„provozovatele převzatého vysílání v kabelovém systému na žádost obce nebo 
dobrovolného svazku obcí vyhradí zdarma jeden kanál pro bezplatný místní informační 
systém sloužící výhradně potřebám obcí, který nesmí být bez souhlasu provozovatele 
vysílání s licencí a provozovatele převzatého vysílání využíván k reklamě a teleshoppingu.“ 
Technologie IPTV umožňuje v určitém čase vytvořit pouze jeden přenosový kanál po 
kterém se šíří ten program, který si uživatel vybere. Dodržením zákona by tak musel 
provozovatel uvolnit tento kanál pouze pro místní vysílání. Tento problém je však pouze 
legislativní. Je samozřejmostí, že program místní obce operátor zahrne do své nabídky, a 
uživatel jej může sledovat, i když pro něj nebyl trvale vyhrazen jeden vysílací kanál. [1] 

 

2.2 Autorský zákon 

 Vzhledem k novým možnostem, které IPTV přináší do oblasti TV vysílání se můžou 
operátoři IPTV dostat do možného konfliktu s autorským zákonem. Jednou z nových 
funkcí IPTV je možnost označit si pořady, které se mají nahrát a uživatel si je může 
později přehrát. Uživatel IPTV má také možnost aktuálně přehrávaný pořad pozastavovat, 
nebo v některých případech pořad přehrát od začátku. V obou případech se pod těmito 
funkcemi skrývá vytváření záznamu na straně poskytovatele vysílání. Nahrávání pořadů je 
v domácnostech populární a má legální oporu v zákoně č. 121/2000 Sb. o právu autorském, 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který byl 
novelizován zákonem č. 216/2006 Sb. kde zákon v § 30 odst. (1) a (2) říká: 

„(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické 
osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 
obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.“ 

„(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví 
záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.“ [2] [3]  

 Ze zákona tak vyplývá, že ten kdo může nahrávat a pořizovat záznam je fyzická 
osoba, což poskytovatel IPTV není. To, že k nahrávání dochází se dá odůvodnit tím, že ten 
kdo nahrávání vyvolal je uživatel a pořízený záznam slouží právě jen jemu. 

Bohužel, autorský zákon tak neúmyslně znemožňuje vytvářet další služby na straně 
provozovatele převzatého vysílání, jako je TV archiv a podobně. Tyto služby z části 
mohou poskytovat samotní provozovatelé vysílání svými video archivy nebo video 
službami, bohužel pro konečného zákazníka jsou tyto služby zpoplatněny. 

 

2.3 Pohled Evropské Unie 

 Samotným televizním vysíláním se Evropská Unie zabývá ve směrnici evropského 
parlamentu a rady 2007/65/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 
89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 
upravujících provozování televizního vysílání. Ve směrnici stojí za pozornost rozdělení 
služeb na lineární a nelineární. Za lineární služby se berou televizní vysílání, audiovizuální 
mediální služby poskytované poskytovatelem mediálních služeb pro simultánní sledování 
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pořadů na základě programové skladby. Nelineární jsou pak audiovizuální mediální služby 
na vyžádání, audiovizuální mediální služby poskytované poskytovatelem mediálních 
služeb za účelem sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální 
žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem mediálních služeb. [4] 

 Bohužel existuje mnoho negativních názorů na takto dělené služby, protože existuje 
mnoho služeb, které nezapadají ani do jedné z kategorií. Jedním takovým příkladem je i 
IPTV, ve které si uživatel volí pořady na základě programové skladby, dále pak má 
možnost si některé pořady pustit dle svého uvážení. Na této směrnici je tak vidět, že se 
původně zaměřovala spíše na oblast internetu a na nové technologie v oblasti televizního 
vysílání zapomněla, nebo spíše podcenila, protože IPTV řadí do lineárních služeb. 
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3 Možnosti IPTV 

 Nejprve, než se dostaneme k možnostem, výhodám a nevýhodám IPTV, popíšeme si 
jednotlivé způsoby přenosu digitální televize. 

 

3.1 Druhy přenosu digitálního signálu 

 Mezi základní způsoby přenosu signálu jsou DVB-T, DVB-S, DVB-C. DVB je 
zkratka z anglického Digital Video Broadcasting, česky tedy digitální televizní vysílání a 
jedná se o balík otevřených a mezinárodně uznávaných standardů, který vyvinula skupina 
společností a organizací. 

 Jedná se o přenos TV vysílání, které prostřednictvím tzv. multiplexu umožňuje 
přenášet několik televizních a rozhlasových programů v normě MPEG-2 a MPEG-4 AVC 
a využít tak lépe přenosové pásmo používané při analogovém TV vysílání. Cílem DVB je 
doručování multimediálních dat pro velký počet koncových přijímacích stanic. Pro 
distribuci lze využít různých přenosových médií. Dle volby přenosového média se pak 
DVB dále dělí: 

• DVB-T (Terrestrial) zemské digitální televizní vysílání 

• DVB-S (Satellite) družicové digitální televizní vysílání 

• DVB-C (Cable) kabelové digitální televizní vysílání 

• DVB-H (Handhelds) digitální televizní vysílání pro mobilní příjem 

• DVB-MHP (Multimedia Home Platform) interaktivní aplikace v digitálních 
televizích 

• DVB-S2 druhá generace DVB-S přizpůsobená pro šíření televizních stanic ve 
vysokém rozlišení 

• DVB-T2 druhá vylepšená generace DVB-T. 

• DVB-SH kombinace DVB-S a DVB-H pro přenosná zařízení 

• DVB-MT (Microwave Terrestrial), DVB-MC (Microwave Cable), DVB-MS 
(Microwave Satellite) šíření dat pomocí mikrovln 

 

Graf č. 1: Podíl technologie na příjmu TV k 30.06.2008 

Zdroj: Český telekomunikační úřad: Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se 
zaměřením na vývoj v roce 2008. [5] 
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3.1.1 Dělení kanálů v DVB 

 DVB pracuje na principu kmitočtových pásem. Kmitočtové pásmo je souvislý 
interval kmitočtů (frekvencí), vymezený dolním a horním mezním kmitočtem. Šířka pásma 
je rozdíl mezi dolním a horním kmitočtem. Tento princip umožňuje DVB vysílat různé 
datové toky ve stejném čase. 

 V případě DVB-T, tedy zemského digitálního vysílání se jednotlivé datové toky, 
které představují jednotlivé televizní či rozhlasové stanice, sdružují do takzvaných 
multiplexů (viz. obr. 1) o což se stará jednotka MUX. V multiplexu se kromě televizních a 
rozhlasových stanic vysílají i doplňkové služby, jako je teletext, EPG a kódy VPS. Tento 
princip vysílání se používá i v DVB-S tedy v družicovém digitálním vysílání, kde se však 
multiplex musí zesílit a převést do jiného frekvenčního pásma, což se provádí zařízením 
zvaný transpondér, které je umístěno přímo v družici. 

 

 

Obrázek č. 1: Rozdělení multiplexu v DVB 

Zdroj: Digizone.cz, http://www.digizone.cz/ [6] 

 

 V současné době (rok 2010) přechází Česká republika na zemské digitální televizní 
vysílání. V rámci toho prozatím vnikly 4 multipexy. Počet televizních a rozhlasových 
stanic v multiplexu je omezen maximální přenosovou kapacitou multiplexu. 
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Multiplex 1 – Jedná se o tzv. veřejnoprávní multiplex, který obsahuje veřejnoprávní 
televizní a rozhlasové stanice. Do konce roku 2010 bude pokryto celé území České 
republiky. Provozovatelem multiplexu 1 je Česká televize. 

Název 
programu 

Rozlišení 
obrazu v 
bodech 

Formát 
obrazu 

Dat. tok - 
obraz 

(MBit/s) 
Zvuk 

(kbit/s) 
Teletext 
(kbit/s) 

Mód 
zvuku  

     Televizní stanice  
ČT 1  720x576  16:9/4:3 4,17 192 230  stereo 
ČT 2 720x576 16:9/4:3 4,17 192 221  stereo 
ČT 24 720x576 16:09 3,02 192 39  stereo 
ČT 4 720x576  16:9/4:3   4,25 192 183   stereo 
     Rádia 
Český rozhlas 1    160    stereo 
Český rozhlas 2    192    stereo 
Český rozhlas 3    192    stereo 
Český rozhlas 4 Radio Wave    192    stereo 
Český rozhlas D-dur    256    stereo 
Český rozhlas Leonardo 160    stereo 
Český rozhlas Rádio Česko 96    mono 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení programů v multiplexu 1 a jeho parametry 

Zdroj: DigitálníTelevize.cz, e-studio s.r.o., http://www.digitalnitelevize.cz/ [7] 

 

Multiplex 2 – Obsahuje komerční televize v SDTV. Pokrytí celého území České republiky 
je stanoveno na konec roku 2011. Provozovatelem multiplexu 2 jsou České 
Radiokomunikace a.s. 

Název 
programu 

Rozlišení 
obrazu v 
bodech 

Formát 
obrazu 

Dat. tok - 
obraz 

(MBit/s) 
Zvuk 

(kbit/s) 
Teletext 
(kbit/s) 

Mód 
zvuku  

     Televizní stanice  
TV Nova  720x576  16:9/4:3 3,87 192 214 s/dch/m 
Nova 
Cinema 720x576 16:9/4:3 3,84 192 226 s/dch/m 
TV Prima 720x576 16:9/4:3 4 192 226 stereo 
TV Cool - -  - - -  - 
Barrandov 720x576 16:9/4:3  3,39 192 226  stereo 

 

Tabulka č. 2: Rozdělení programů v multiplexu 2 a jeho parametry 

Zdroj: DigitálníTelevize.cz, e-studio s.r.o., http://www.digitalnitelevize.cz/ [7] 
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Multiplex 3 – Obsahuje další komerční televize v SDTV a některé v HDTV. Pokrytí celého 
území České republiky je stanoveno na konec roku 2011. Provozovatelem multiplexu 3 je 
Czech Digital Group, a.s. 

Název 
programu 

Rozlišení 
obrazu v 
bodech 

Formát 
obrazu 

Dat. tok - 
obraz 

(MBit/s) 
Zvuk 

(kbit/s) 
Teletext 
(kbit/s) 

Mód 
zvuku  

     Televizní stanice  
Z1 720x576 16:09 3,65 192 188  stereo 
Public TV 720x576 16:09 3,77 192 -  stereo 
TV Noe* 720x576  4:3   2,90 192 -  stereo 
 Prima 
HD*  1440x1080i  - 7,5   192, 384  -  - 
     Rádia 
Rádio Proglas 192    stereo 
       

*TV Noe je vysílána pouze v Praze z vysílačů Praha - Strahov, Ládví, Zelený Pruh 
 

Tabulka č. 3: Rozdělení programů v multiplexu 3 a jeho parametry 

Zdroj: DigitálníTelevize.cz, e-studio s.r.o., http://www.digitalnitelevize.cz/ [7] 

 

Multiplex 4 – Toto vysílání je pouze testovací. Obsahuje televizní stanice v SDTV a 
HDTV. Parametry vysílání  se mohou průběžně měnit. Vysílání je dostupné pouze v Praze, 
Ostravě, Brně a Plzni. 

Název programu 

Rozlišení 
obrazu v 
bodech 

Formát 
obrazu 

Dat. tok - 
obraz 

(MBit/s) 
Zvuk 

(kbit/s) 
Teletext 
(kbit/s) 

Mód 
zvuku  

     Televizní stanice  
ČT1 (MPEG4 HD)  1920x1080 16:09 5,72 192 - stereo 

Nova (MPEG4 
HD) 1440x1080 16:09 5,68 192* - s/dch/m* 
O2 Info 720x576 4:03 3 224 - stereo 
TV Óčko  -  -  - -  -  - 
       

* druhá stopa MPEG-4 AAC ~ 128 - 160 kbit/s VBR, stereo 24 kHz   
 

Tabulka č. 4: Rozdělení programů v multiplexu 4 a jeho parametry 

Zdroj: DigitálníTelevize.cz, e-studio s.r.o., http://www.digitalnitelevize.cz/ [7] 
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3.2 Přenos signálu v IPTV 

 Vzhledem nedostatku přenosové kapacity, probíhá přenos televizního signálu v IP 
sítích po datovém toku, ve kterém je pouze jeden televizní kanál a to ten, který si divák 
vybral. Protože se však k přenosu signálu používá datová (internetová) síť, je komunikace 
mezi divákem a poskytovatelem signálu obousměrná. Toto jsou dva hlavní a podstatné 
rozdíly mezi DVB a IPTV vysílání. 

 

Obrázek č. 2: Rozdíl mezi DVB a IPTV vysíláním 

Zdroj: [Václav Rous] 

 

 Jak bylo řečeno, IPTV je poskytováno po internetové síti, to znamená, že kvalita a 
rozsah IPTV, kterou zákazník odebírá je závislá na kvalitě internetového připojení. Mnoho 
firem poskytuje služby typu internet, IPTV, VoIP z jedné datové přípojky, tzv. „Triple 
Play“. To samozřejmě zvyšuje nároky na kapacitu linky, která je v některých případech 
nedostatečná. Proto se IPTV šíří pouze přes vysokorychlostní internet ADSL, ADSL2+, 
nebo optickou sítí FTTx (nejméně propustnou je ADSL, propustnější je ADSL2+, nejvíce 
přenese optická přípojka FTTx). 

 

3.2.1 IPTV p řes telefonní linku 

 Představitelem poskytující IPTV přes telefonní linku je Telefónica O2 Czech 
republic, a.s. se svoji službou O2TV. Výhodou této společnosti je dostupnost po celé 
České republice. Podmínkou je však přípojka ADSL nebo ADSL2+ od Telefóniky a 
blízkost páteřní sítě. Nevýhodou je nemožnost pořídit si více set-top-boxů (STB), neboť 
nedochází k rozvodu nových sítí a tím k navýšení kapacity. K přenosu se používají 
rozvody, které byly určeny k připojení pevných telefonních stanic, o které nástupem 
mobilních telefonů klesl zájem. Přenosová rychlost k uživateli je u ADSL v rozsahu 1,5-8 
Mb/s, u ADSL2+ je to až 24 Mbit/s. Telefónica však disponuje více přípojkami ADSL než 
ADSL2+. Průměrný datový tok v SDTV kvalitě je 6 Mbit/s. Pokud tedy máme přes jedno 
připojení jak televizi tak i internet, klesá nám konektivita při zapnutí televize na 2 Mbit/s. 

 Dalším poskytovatelem IPTV přes ADSL byla společnost Volný a.s., která však svůj 
produkt Volný TV ukončila na začátku roku 2009. Důvodem byl fakt, že všeobecně služba 
nesplnila jejich očekávání, kterou do ní vkládali. 
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3.2.2 IPTV p řes optické sítě 

Obrázek č. 3: Typy FTTx přípojek 

Zdroj: Časopis Elektrorevue, 2010/23, http://www.elektrorevue.cz [8] 
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 Jedná se o nově budované sítě typu FTTx, které jsou dostupné jen ve větších a 
středních městech. Přenosová rychlost je závislá na typu zvolené přípojky a optických 
koncových jednotek (ONU). Metalické rozvody jsou limitovány přenosovou rychlostí od 
10Mb/s do 1 Gb/s a optické od 100 Mb/s do 10 Gb/s (10 Gb/s optické jednotky nejsou 
určeny pro koncového zákazníka). Ve skutečnosti se v současné době (rok 2010) připojuje 
IPTV s přenosovou rychlostí do 100 Mb/s, což je dostatečné i pro televizní kanály 
s vysokým rozlišením. V případě zařízeních typu „Triple Play“ zůstává ještě dostatečná 
kapacita pro internet a VoIP služby. 

 FTTH (Fiber To The Home) – optické vlákno přístupové sítě je přivedeno až do 
objektu koncového uživatele. Protože se jedná o čistě optickou variantu, umožňuje 
nabídnout společně s variantou FTTO (v závislosti na typu a způsobu realizace optické 
sítě) nejvyšší přenosové rychlosti. Na druhou stranu je ze všech uvedených variant 
finančně nejnáročnější vzhledem k cenám optických vláken a jejich pokládce. [8] 

 FTTO (Fiber To The Office) - obdobně jako přípojka FTTH přivádí i tato varianta 
optické vlákno přístupové sítě přímo až ke koncovému uživateli. Na rozdíl od varianty 
FTTH je však primárně určena především pro připojení kancelářských prostor, firemního a 
průmyslového sektoru, úřadů, škol, nemocnic. Samozřejmě lze ji použít i při připojení 
bytových jednotek v panelovém domě. [8] 

 FTTP (Fiber To The Premises) - touto zkratkou jsou souhrnně označovány obě 
varianty FTTH a FTTO. [8] 

 FTTB (Fiber To The Building) - představuje první možnou kombinaci optické a 
metalické sítě. Je určena především pro připojení větších budov či obytných komplexů 
jako jsou panelové domy. Optické vlákno je přivedeno do suterénu budovy, kde je 
umístěna vlastní optická síťová jednotka ONU či jednotka síťového zakončení ONT a v 
této jednotce je optická část sítě zakončena. Výstup ONU/ONT je realizován typicky na 
bázi metalického ethernetu 1 Gb/s, ke kterému je připojen centrální přepínač či směrovač, 
nebo je tento přepínač přímo v jednotce ONU již implementován. Koncoví uživatelé v 
rámci budovy jsou k přepínači připojeni lokální datovou sítí pomocí strukturované 
kabeláže a standardních kabelů typu UTP, které jsou omezeny délkou na 100 metrů. 
Výhodou tohoto řešení je úspora nákladů nutných na pokrytí celé budovy díky možnosti 
využití stávajících metalických rozvodů a sítí. [8] 

 FTTC (Fiber To The Curb) či FTTCab (Fiber To The Cabinet) - v případě zakončení 
optické části sítě ve větší vzdálenosti od koncových uživatelů (typicky 100-300 metrů), lze 
optickou síťovou jednotku ONU instalovat do venkovního kabinetu poblíž skupiny budov. 
Vzhledem k potřebě překlenout navazující metalickou sítí větší vzdálenost, než v případě 
FTTB, se místo lokální datové sítě využívají pro připojení koncových uživatelů digitální 
přípojky typu xDSL, zejména její vysokorychlostní varianty. Do společného rozvaděče je k 
optické jednotce ONU připojen digitální multiplexor DSLAM (Digital Subsciber Line 
Access Multiplexer) a jsou využity místní metalické rozvody pro připojení vlastních 
koncových uživatelů. [8] 

 FTTN (Fiber To The Node) – Hranicí mezi variantami FTTC a FTTN se v praxi 
považuje většinou vzdálenost 1000 stop (přibližně 300 metrů) mezi bodem zakončení 
optické sítě a jednotlivými uživateli. [8] 
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 Společnosti budující své vlastní optické sítě mají dvě možnosti jak IPTV svým 
koncovým klientům nabídnout. První způsob je stát se provozovatelem převzatého vysílání 
jako je např. T-Systems Czech republic a.s., HDD s.r.o., Planet A, a.s., CentroNet, a.s., 
Maxprogres, spol. s.r.o., SMART Comp. a.s., PODA a.s. Druhý způsob je poskytnout 
určitou kapacitu své optické sítě právě společnosti, která je provozovatelem převzatého 
televizního vysílání jako je např. společnost PRO-ZETA, spol. s.r.o., která ve spolupráci 
s HDD s.r.o. dodává systém Quickmedia IPTV. PRO-ZETA, která se na velkoobchodní 
nabídku IPTV přímo specializuje. 

 

3.2.3 IPTV p řes bezdrátové sítě 

 Česká republika se liší od ostatních zemí tím, že je u nás velmi oblíbené bezdrátové 
připojení k internetu viz. graf č.1. Bohužel tento typ připojení je velice nevhodný pro šíření 
IPTV a to vzhledem k přenosové rychlosti, stabilitě a spolehlivosti spojení. Připojení IPTV 
přes bezdrátovou síť není nemožné, ale nedoporučuje se. 

 

Graf č. 2: Přístupy k síti internet dle technologií k 31.12.2008 

Zdroj: Český telekomunikační úřad: Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací se 
zaměřením na vývoj v roce 2008. [5] 
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3.3 Výhody a nevýhody IPTV 

 

 Srovnáme li IPTV s původním analogovým přenosem, může se zdát že IPTV má 
více záporných stránek než kladných. U IPTV musí být STB, nelze zároveň nahrávat a 
sledovat jiný kanál a v případě že jsou v domácnosti dva televizní přijímače musí být STB 
u každého z nich. U analogového vysílání toto vše nebylo zapotřebí. Ve své podstatě hodně 
záleží na poskytovateli převzatého televizního vysílání, protože právě on je ten, kdo 
dodává přidanou hodnotu k IPTV. Také závisí na způsobu jakým on sám přijímá signál a 
v jaké je kvalitě. Při srovnávání IPTV s jinými druhy přenosu digitální technologie, bude 
tedy na IPTV nahlíženo, jako na to, co nám IPTV může nabídnout. 

 

3.3.1 Vyšší nároky na technologické prvky 

 IPTV je velice závislá na kvalitě datové sítě a to jak na fyzické, spojové i síťové 
vrstvě. Jakákoliv ztráta dat se totiž projeví při přehrávání televizního signálu. Proto je 
nutné, aby síť na které je provozována IPTV, byla provozována na kvalitních přepínačích, 
které zaznamenávají údaje o chybách v síti. 

 

3.3.2 Dražší STB 

 Ceny STB pro IPTV jsou výrazně vyšší než ceny STB u zemského televizního 
vysílání. Tak tomu je i u STB pro DVB-C. Pravděpodobně to bude tím, že DVB je 
definován jako standard a tak není pro výrobce těžké STB pro DVB-T vyrábět ve větším 
množství. Samozřejmě výrobci televizorů STB tak rovnou montují do nových televizorů. 
STB pro DVB-C a IPTV musí být naprogramovány dodavately televizního signálu. U 
DVB-C jde hlavně o zakódované vysílání programů u rozšířených nabídek, které bez 
dekódování televizní přijímač nezobrazí. Někteří výrobci televizí umisťují do televizních 
přijímačů i STB pro DVB-C. Televizní přijímač tak umí, díky standardu, zobrazit 
nekódované programy z kabelové televize. Problém nastává s kompatibilitou karet pro 
dekódování zakódovaných programů. U IPTV nejde jen o kódování, ale také o funkčnost 
přidaných služeb. 

 Nezřídka také výrobci STB pro IPTV vyrábí zařízení obsahující různé komponenty, 
jako je integrovaný směrovač, nebo USB porty, pro které zatím nemají využití. To 
samozřejmě zařízení prodražuje. V budoucnu však mohou jednoduchým přehráním 
firmware tyto komponenty oživit a nabídnout tak nové funkce. 

 

3.3.3 STB u každého televizního přijímače 

 S digitalizací přišel i velký problém, jak dostat signál do více televizních přijímačů. 
Je totiž obvyklé, že jedna domácnost používá více jak jeden televizní přijímač. Řešením 
pro DVB-T je pořídit si STB ke každému televiznímu přijímači, nebo pořídit si nový 
televizní přijímač, kde už STB je integrován. Kabeloví operátoři, mají s tímto také 
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problém. Kabelový operátoři sice vyvinuli STB pro DVB-C, který umí v jednu chvíli 
vysílat dva i dokonce více různých televizních signálů, ale toto slouží spíše k nahrávání 
pořadů na vestavěný pevný disk. U IPTV závisí na způsobu přenosu signálu a počtu linek 
vedoucích ke klientovi. V případě že se jedná o přenos po telefonních linkách řešení 
prozatím není a klient může mít pouze jednu IPTV. Pokud jde o přenos po FTTx záleží 
kolik linek se ke klientovi při zavádění dovedlo a také záleží na strukturované kabeláži 
v místě bydliště klienta. V případě FTTH je situace nejideálnější. Řešením je pak umístění 
STB ke každé televizní stanici. 

 Konkrétní příklad z praxe. Optický kabel je doveden do sklepních prostor 
panelového domu, kde je ukončen v rozvaděči, ve kterém jsou umístěny aktivní prvky. 
Odtud je proveden kabelový dotah, například 4 ks kabelů UTP ke klientovi do bytu. Každý 
kabel tak představuje samostatnou přípojku pro jednu službu. Ve výsledku tak může mít 
klient zapojené 4 STB pro IPTV. 

 Za zmínku také stojí novinka, z podzimu roku 2009, od firmy PRO-ZETA, spol. 
s.r.o., která se společností Coprosys, a.s. uvedla nový STB Juice, set-top-box nové 
generace. Jedná se o pravděpodobně nejkomplexnější set-top-box na evropském i 
světovém trhu. Integruje MPEG-2/MPEG-4 AVC, je HD ready, obsahuje integrovaný 4 
portový switch a co je na něm nejzajímavější, přináší unikátní funkci, možnost sledovat z 
jednoho set-top-boxu dvě nezávislé televize. V případě napojení obou televizí musí být 
jedna zapojena přes HDMI kabel druhá pak přes SCART nebo koaxiální kabel. Vzhledem 
k tomu, že je to novinka, obsahuje STB Juice ještě nějaké chyby, které se musí dořešit. 
Jednou z nich je, že máme-li aktivovaný STB v režimu dvou televizí, automaticky se 
zablokují HD televizní kanály. Jde o dočasné řešení, neboť v případě, že se nezablokují a 
klient si v tomto režimu vybere HD kanál, dojde k zaseknutí STB a následnému restartu. 

 

Obrázek č. 4: STB Juice (pohled zepředu) 

Zdroj: Antik technology, Set-top box Juice, Návod na používanie [9] 

 



15 

 

Obrázek č. 5: STB Juice (pohled zezadu) 

Zdroj: Antik technology, Set-top box Juice, Návod na používanie [9] 
 

 

Obrázek č. 6: STB Juice (nastavení dvou nezávislých televizí) 

Zdroj: Antik technology, Set-top box Juice, Návod na používanie [9] 
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3.3.4 Dlouhá odezva při přepnutí kanálů (channel zapping) 

 Tím co zákazníka u IPTV zarazí na první pohled, je dlouhá odezva při přepínání 
kanálů. Tento problém je způsoben právě tím, že po kabelu je vysílán k příjemci jen jeden 
program. Při přepínání dochází k tomu, že se STB odhlásí ze skupiny odkud program 
přijímal a přihlásí se do nové klientem zvolené skupiny. Určité zpoždění je i u ostatních 
způsobů přenosu televizních programů, ale je o poznání menší než u IPTV. Tento 
nedostatek je nepříjemný, jsme-li zvyklí rychle přepínat mezi stanicemi. Jedná se o 
technický problém, a lze očekávat, že s vývojem technologií se odezva bude snižovat. 

 

3.3.5 Placená služba 

 IPTV je většinou provozována s cílem produkovat společnosti zisk. Stejně tak je to u 
kabelových operátorů. Na rozdíl od zemského televizního vysílání, kde signál může 
bezplatně přijímat kdokoliv. U satelitního příjmu jsou možné obě tyto varianty, záleží na 
výběru společnosti a na klientovi, jestli požaduje rozšířenou nabídku, než tu, která je 
vysílána zemským vysíláním. 

 

3.3.6 Nahrávání pořadů 

 Co se týká nahrávání pořadů, je na tom IPTV oproti ostatním druhům přenosu 
televizního vysílání hůře. U DVB vysílání je nahrávání možné, ale jen z určitých typů STB 
a to u takových, které obsahují dva či více tunerů. Čím více tunerů zařízení má, tím je jeho 
cena vyšší. 

U IPTV je problém s nahráváním řešen tak, že se programy na žádost nahrají na straně 
poskytovatele, kde si je pak zákazník může později přehrát. Operátoři IPTV jsou však 
nuceni zavádět určitá omezení a to z několika důvodů. Uživatel je například omezen 
časovým intervalem po který si může nahraný záznam pustit. Toto opatření odstraní staré 
záznamy a uvolní se tak disková kapacita na video serverech. Uživatelé většinou sami 
nahrané pořady neodstraňují a tak by zbytečně zabíraly místo na disku video serveru. 
Někdy bývají z toho samého důvodu uživatelé omezeni počtem minut, které si můžou 
nechat zaznamenat. Tato varianta nutí uživatele starat se o seznam nahraných pořadů a 
průběžně je mazat. 

 

3.3.7 Kanály ve vysokém rozlišení 

 Nároky diváků rostou, a s ním i potřeba sledovat kanály ve vysokém rozlišení. Tyto 
pořady však můžou nabídnout pouze média, která mají vysokou propustnost dat. Jsou to 
všechna mimo DVB-T. Ale ani zemské televizní vysílání není úplně bezzubé. V případě 
snížení počtu kanálů v multiplexu dojde k uvolnění dostatečné kapacity. Samozřejmě je 
nutné, aby příslušný STB byl schopen programy ve vysokém rozlišení zpracovat. U DVB-
T můžeme narazit na omezenou nabídku takových STB. V budoucnosti nás může čekat 
přechod z DVB-T na DVB-T2, které podporuje vyšší kompresi dat a upravuje se způsob 
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vysílání. U IPTV, DVB-S a DVB-C vysílání se stává vysílání ve vysokém rozlišení 
standardem. 

HDTV 
formát 

nativní 
rozlišení (š x v) 

popis 

1024x768 PC s rozlišení XGA 

1280x720 PC s rozlišení WXGA 

720p 

1366x768 TV s rozlišením WXGA , známe pod HD Ready 

1080i 1280x1080 TV –  nestandardizovaný HD Ready 

1080i 1440x1080 HDCAM  a HDV  fomát uvedený společností Sony 

1080p 1920x1080 Standardizovaný HDTV displej (HD Ready 1080p) 

2160p 3840x2160 Quad HDTV pro DCI kino 4k standrad 

 

Tabulka č. 5: formáty HDTV 

Zdroj: ČVUT–Fakulta elektrotechnická, Úvod do IPTV www.comtel.cz [10] 

 

3.3.8 Kvalita televizního signálu 

 Nespornou výhodou IPTV kabelových operátorů je kvalita signálu, která zůstává za 
každého počasí stejná. Nejvíce choulostiví na počasí je zemské televizní vysílání, které 
může za určitých okolností rušit i jiná záření. DVB-S je na tom lépe, ale v případě velké 
bouřky, lze zaznamenat zhoršení signálu. U IPTV a DVB-C samozřejmě závisí na 
poskytovateli, jakým způsobem televizní signál přijímá. 

 

3.3.9 Televizní nabídka 

 S možností nabídky televizních stanic jsou na tom, mimo zemského televizního 
vysílání, všichni poskytovatelé stejně a závisí jen na nich, kolik a v jakých balíčcích 
nabídnou své služby zákazníkovi. Za zmínku stojí, že všichni poskytovatelé televizního 
vysílání jsou povinni zdarma šířit nabídku televizních stanic, které jsou zahrnuty 
v zemském televizním vysílání. 

 

3.3.10 Interaktivita - zp ětný kanál 

• Žádná interaktivita - příjemce pouze jednorázově zvolí program. Jeho přijímač pak z 
přijímaného datového toku průběžně získává právě tu část, která odpovídá 
zvolenému programu, a zajišťuje jeho zobrazení.  

• Lokální interaktivita (malá interaktivita) - takto je označována situace, kdy příjemce 
interaktivně vybírá z množiny dat, která je k němu vysílána opakovaně (stále 
dokola). Příjemce nemá možnost si vybrat cokoli jiného, než to, co již bylo pro něj 
předem připraveno v rámci opakovaně vysílané množiny dat. Příkladem může být 
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listování stránkami teletextu – požadovaná stránka se zobrazí až poté, kdy je znovu 
odvysílána (přijata). 

• Plná interaktivita - znamená, kdy je jednosměrný přenosový kanál DVB doplněn o 
zpětný kanál (například přes ADSL, dial-up, GPRS apod.), a příjemce má možnost 
nějakým způsobem ovlivnit i to, co je k němu vysíláno. Zde je vhodné zdůraznit, že 
zpětný kanál není součástí DVB, resp. standardy DVB s žádným zpětným kanálem 
nepočítá, a plnou interaktivitu tedy sám o sobě nepodporuje. U DVB-T existuje sice 
další standard (standard DVB/RCT, od: Return Channel Terrestrial), který již zpětný 
kanál zahrnuje, ale v ČR se neplánuje jeho implementace. U IPTV je zpětný kanál 
samozřejmostí. 

 

3.4 Služby IPTV 

 

3.4.1 Ze strany poskytovatele 

 

3.4.1.1 Sledovanost 

 Každá televizní stanice má zájem o data sledovanosti. Tyto data však žádný 
poskytovatel televizního signálu není schopný televizní stanici poskytnou. Pro určení 
sledovanosti se používají tzv. peoplemetry. Tyto zařízení má však přibližně 1200 lidí 
v České republice. Statistika může mít tak velkou odchylku od skutečného stavu. 

 U IPTV je každý STB přiřazen ke konkrétnímu uživateli a každý STB je schopen 
údaje o svém provozu zapisovat do příslušného souboru, který se může odesílat do centra 
ke zpracování. Tímto jsou údaje o sledovanosti daleko přesnější a data reálněji odrážejí 
skutečnost. Je však důležité zaznamenávat data na výstupu z STB a ne na vstupu, aby data 
nebyla zkreslena. Jedná se o to, že STB přijímá signál a posílá ho dále do televizního 
přijímače, který ho zobrazuje. V případě vypnutí televizního přijímače nedojde však 
k vypnutí STB čímž STB dále přijímá televizní signál. 

 Tato služba skrývá potenciální problém. V dnešní době je hodně citlivé téma ochrana 
osobních údajů. V budoucnosti, s čím dál větším počtem účastníků IPTV, tak může nastat 
problém, že poskytovatel má podrobné informace o tom, co uživatel sleduje v televizním 
přijímači, což se úřadu pro ochranu osobních údajů nemusí líbit. 

 

3.4.1.2 Cílená reklama 

 Reklama vysílaná v televizi je šířena všem příjemcům televizního signálu bez rozdílu 
a mnohdy je spíše na obtíž. Některé společnosti by tak uvítaly možnost reklamu více 
zaměřovat na uživatele u kterých je větší potencionál, že si produkt pořídí. Toto na základě 
sledovanosti může IPTV nabídnout. Tato služba je však závislá na vůli samotných 
televizních stanic, neboť zákon přikazuje převzatému provozovateli televizního vysílání 
šířit program v nezměněné formě. 
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3.4.2 Ze strany uživatele 

 

3.4.2.1 Televizní a rozhlasové stanice 

 Poskytovatelé IPTV mají možnost svým zákazníků nabídnout neomezené množství 
televizních a rozhlasových kanálů. V budoucnu se zákazník může těšit na takové možnosti 
jako je například výběr, ze které kamery bude divák pořad sledovat. Toto samozřejmě platí 
i pro kabelové a satelitní operátory. 

 

3.4.2.2 Teletext 

 Tato služba je známá už z dřívějších dob. Jedná se o přenos textových informací 
prostřednictvím televizního signálu. Vznikl v 70. letech ve Velké Británii. Jedná se o 
opakované vysílání strukturovaných textových a semigrafických informací. 

 

3.4.2.3 EPG (Electronic Program Guide) 

 Elektronický programový průvodce je služba, která zobrazuje televizní program 
konkrétní televizní stanice na několik dní dopředu. U každého pořadu si kromě jeho názvu 
a časů, začátku i konce, můžete přečíst stručný popis, v případě filmů nebo seriálů i režii a 
obsazení hlavních rolí. Televizní stanice vysílají EPG v normované struktuře dat a záleží 
až na koncovém STB jak tyto informace zobrazí a zpřístupní divákovi. Někteří výrobci 
dávají přednost grafickému zpracování, které ukazuje časový plán dne a každý pořad tu 
zaujímá místo podle svojí délky. Jiné firmy preferují textovou podobu EPG a názvy pořadů 
v jednotlivých dnech tu skládají pod sebe. Některé STB obsahují funkci vyhledávání, díky 
které si uživatel může vyhledávat pořady všech stanic podle jejich jména nebo žánru. Dále 
mohou obsahovat funkci „Moje TV“, Tato funkce poskytuje uživateli možnost označit si 
pořady, na které se chce v průběhu večera dívat a STB před začátkem pořadu, který je ve 
výběru „Moje TV“ upozorní uživatele zprávou na televizi, že na jiném kanálu začíná 
program, který chce sledovat, popřípadě sám přepne na stanici, kde program začíná. U 
IPTV je právě EPG přehledný nástroj, kde si uživatel označuje pořady, které si chce 
nahrát. 

 

3.4.2.4 VCR (Video Cassette Recorder) 

 V domácím prostředí si tuto službu každý uživatel může obstarat sám připojením 
STB na externí nahrávací zařízení. Jedná se tak o záznam na straně uživatele. IPTV nabízí 
službu video recoder, kdy je záznam pořízen na straně poskytovatele a uživatel si může 
dobu přehrávání zvolit později. Tato funkce není jen závislá na poskytovateli televizního 
signálu, ale také na konkrétních smluvních podmínkách, které má poskytovatel dohodnut 
s televizní stanicí. Jedná se o to, že v praxi ne všechny televizní pořady lze nahrávat. 
Například televizní kanál HBO se této službě brání a uživatelé nemají tak tuto službu na 
této stanici k dispozici. Dalším nedostatkem může pro někoho být skutečnost, že 
poskytovatel musí šířit televizní signál v nezměněné podobě, a tak nelze při přehrávání 
pořadu ze záznamu používat tlačítka rychlého přehrávání a to hlavně posouvat záznam 
vpřed. V podstatě jde hlavně o to, aby uživatel nepřetáčel reklamní bloky. 
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3.4.2.5 TimeShift 

 Tato služba je založena na principu služby video recorder, z toho plyne, že má i 
stejná omezení. Princip této služby je podobný jako kdyby jste si nahrávali celý televizní 
program všech stanic na video. Pořady jsou uloženy na serverech a uživatel si jen zpětně 
vybere od kdy chce televizní kanál sledovat. Tato služba je velice náročná na prostředky 
poskytovatele a tak je běžnou praxí, že poskytovatel zaznamenává jenom určité televizní 
stanice, nebo jen některé programy. Samozřejmě je omezena i doba záznamu. TimeShift se 
rozděluje právě podle toho, na jakou dobu jsou pro uživatele pořady archivovány. 

• Timeshift STOP – (pause) , kdy dochází pouze k zastavení programu na určitou dobu 
(např. max. 15min) 

• Timeshift 24 – program je uložen 24 hodin zpětně od aktuálního času 

• Timeshift exklusive – program je uložen 30 dní zpět od aktuálního času 

 

3.4.2.6 VoD (Video on Demand) 

 Video na vyžádání je služba v reálném světě podobná nejvíce videopůjčovně. 
Uživatel si vybere film z pohodlí domova, není omezen počtem kopií daného filmu v 
půjčovně a nemusí se starat o jeho vrácení. Platba může být zahrnuta například do 
pravidelného vyúčtování služeb. Některé videopůjčovny mohou být už předplaceny, 
například pořídí-li si uživatel televizní nabídku s HBO pořady má v nabídce automaticky 
zahrnutou i videopůjčovnu HBO, která je produktem této stanice. Typickým rysem této 
služby je, že uživatel volí čas, kdy pořad shlédne. 

 

3.4.2.7 PPV (Pay Per View) 

 Zaplať za shlédnutí je služba zpoplatnění přístupu k placenému video nebo audio 
obsahu. Uživatel je zpravidla před přehráním upozorněn na cenu a požádán o její 
odsouhlasení. Platba může být součástí pravidelného měsíčního vyúčtování za televizní 
poplatek. U této služby poskytovatel určuje kdy se pořad bude vysílat. PPV si se využívá 
třeba u sportovních přenosů, kdy si divák platí za jednotlivá utkání dle výběru. Existují ale 
i množstevní slevy či časově omezené paušální platby za více zápasů. Součástí PPV ale 
samozřejmě může být i shlédnutí přenosu ze záznamu na bázi VoD. 
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4 Distribuce a šíření signálu 

 

4.1 Architektura sít ě pro IPTV 

 Topologii sítě pro šíření IPTV je zobrazena na obrázku číslo 7 „Architektury sítě 
IPTV“. Na začátku je hlavní odbavovací pracoviště head-end (někdy také super head-end). 
V tomto bodě vstupuje do sítě provozovatele většina televizních programů a radiových 
stanic. Způsob, jakým jsou příslušné stanice získány, může být více. Jedná se především o 
satelitní (DVB-S, DVB-S2), kabelové (DVB-C) a minimálně pak pozemní (DVB-T, 
analogové) vysílání. Odbavovací centrum zpracovává vstupní video nebo audio signály. 
Příchozí signály mohou být analogové nebo digitální. Analogový signál je digitalizován a 
zkomprimován pomocí vhodné komprese. Digitalizovaný vstupní signál může být 
překódován do jiného vhodného formátu. O tyto záležitosti se stará zařízení zvané encoder. 
Příjem televizního signálu je jeden ze zdrojů dat pro IPTV. Dalším zdrojem dat pro IPTV 
jsou servery obsahující již odvysílané pořady, filmy, klipy atd. Často se jedná o farmu 
serverů, které poskytují rozsáhlé datové úložiště. Tento zdroj dat slouží pro vysílání VoD.  

 Z odbavovacího pracoviště pokračuje přenos video signálů páteřní sítí (core network) 
poskytovatele, která zajišťuje přenos datových toků do přístupové sítě. Páteřní síť 
poskytovatele IPTV je většinou postavena na technologii IP/MPLS. 

 V architektuře IPTV sítě se dále může nacházet regionální odbavovací pracoviště 
(local office), která mají za úkol přidávat do vysílání regionálně zaměřený obsah. Tyto 
zařízení však nejsou povinná a v případě, že se lokální obsah u poskytovatele nevysílá 
zdálo by se toto zařízení i zbytečné. Výhoda použití těchto zařízení je také v tom, že 
přiblíží veškeré poskytované služby co nejblíže k zákazníkovi a tím se šetří kapacita 
přenosových linek. 

 Přístupová síť má za úkol distribuovat jednotlivé datové toky k zákazníkům. Zde 
hrají důležitou roli parametry kvality služby QoS, kdy můžeme např. upřednostnit přenos 
videosignálu a zabránit fragmentování nebo zpoždění. 

 Na samém konci přenosového řetězce se nacházejí zákaznické prostory, kde se 
nacházejí zákaznická zařízení (Set-Top-Box), která ukončují jednotlivé datové toky a 
převádějí je na signály, který se dá zobrazit v televizním přijímači. 
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Obrázek č. 7: Architektura sítě IPTV 

Zdroj: Pandatron.cz - Elektrotechnický magazín http://pandatron.cz/ [11] 

 

V obrázku č. 7 „Architektury sítě IPTV“ jsou znázorněny zařízení obsahující middleware. 
Middleware je software s architekturou klient-server, kdy klientská část je umístěna v STB 
a komunikuje se serverovou částí, která je součástí videodistribučního centra (head-endu). 
Tento softwarový balíček si lze představit jako platformu či prostředí, ve kterém jsou 
realizovány všechny uživatelské funkce celé IPTV. Je to něco podobného jako operační 
systém u počítače. Službami v oblasti middlewaru pro IPTV mohou být aplikace pro Video 
on Demand, VCR, Internet (prohlížeče), atd. IPTV middleware však sám o sobě zajišťuje i 
ty nejzákladnější funkce k ovládání sledovaného televizního programu. Pro uživatele je 
nejdůležitější klientská část middleware a tím hlavně jeho srozumitelné a příjemné 
uživatelské rozhraní, které je intuitivní. Celé službě také zvýší prestiž, když je toto rozhraní 
pěkně graficky propracované. 
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4.2 Způsoby šíření signálu v síti pro IPTV 

 Standardní způsob šíření televizního a rozhlasového vysílání se v angličtině označuje 
jako "broadcasting", což znamená souběžné vysílání ke všem potenciálním příjemcům. 
Tedy kapacita linky je vytížena na maximum a signál je vysílán bez ohledu na to zda ho 
někdo přijímá. Jedná se tedy o všesměrové vysílání. Tento způsob vysílání je pro IPTV 
velice nevhodný, neboť v množství příjemců televizního signálu by velice zatěžoval 
internetovou přípojku, která se navíc používá na přenos dalších služeb. 

 

4.2.1 Šíření signálu pomocí multicastu 

 Tento typ šíření signálu se používá pro šíření televizního signálu v reálném čase. 
Multicast umožňuje vysílat zdroj data pouze jednou s tím, že kopie vyslaných dat jsou 
doručeny všem přijímačům. Kopie dat se vytváří vždy ve směrovačích umístěných nejblíže 
k danému příjemci, aby se co nejvíce šetřily přenosové prostředky sítě. Komunikaci typu 
multicast lze charakterizovat jako zvláštní případ všesměrového vysílání (broadcast), kdy 
kopie paketů jsou zasílány pouze definované skupině příjemců. Pokud má příjemce zájem 
přijímat data, musí před vlastním příjmem provést přihlášení do této skupiny. Základní 
principy této komunikace lze shrnout následovně. 

 Pakety přenášené komunikací typu multicast mají stejný formát jako pakety 
přenášené komunikací typu unicast. Odlišují se pouze v adrese příjemce, kterou je adresa 
skupiny příjemců (konkrétně adresa třídy D1). 

 Skupiny příjemců jsou vytvářeny dynamicky, tj. příjemci se mohou kdykoliv do 
skupiny přihlásit a odhlásit. 

 

Obrázek č. 8: Princip komunikace typu multicast 

Zdroj: Časopis Elektrorevue, 2009/55, http://www.elektrorevue.cz [12] 
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4.2.2 Šíření signálu pomocí unicastu 

 V případě kdy koncoví zákazník využívá některé ze služeb IPTV jako je VoD, PPV, 
TimeShift, VCR musí STB navázat unicastové spojení. Jedná se o spojení kdy je datový 
tok vysílán právě pro jeden STB, jeden zdroj dat vysílá pro jednoho příjemce. Pokud je 
použita komunikace typu unicast, musí zdroj vyslat data tolikrát, kolik je příjemců. 
Z tohoto důvodu je vhodné používat local office v síti koncového poskytovatele internetu. 

 

Obrázek č. 9: Princip komunikace typu unicast 

Zdroj: Časopis Elektrorevue, 2009/55, http://www.elektrorevue.cz [12] 
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5 Kódování a streamování 

 Na začátku v hlavním odbavovacím pracovišti (head-endu), popřípadě pak 
v lokálním odbavovacím pracovišti (local office) se přijímací datový tok musí zpracovat 
tak, aby jeho přenos po síti byl co nejméně zatěžující. Řetězec zpracování dat začíná 
kódováním digitalizovaného obsahu. A poté jeho streamování do sítě. 

 

5.1 Kodek 

 „Kodek (KOdér a Dekodér, nebo také komprese a dekomprese) je zařízení nebo 
počítačový program, který dokáže transformovat datový proud (stream) nebo signál. 
Kodeky ukládají data do zakódované formy (většinou za účelem přenosu, uchovávání nebo 
šifrování), ale častěji se používají naopak pro obnovení přesně nebo přibližně původní 
formy dat vhodné pro zobrazování, případně jinou manipulaci. Kodeky jsou základní 
součástí softwaru pro přehrávání multimediálních souborů (hudba, filmy) a často se 
používají pro videokonference a distribuci multimediálních dat v sítích (streamování). 
Síťově šířená multimédia většinou obsahují několik částí. Zvuková i obrazová data a navíc 
doplňující informace (metadata), která umožňují obě složky synchronizovat. Každá z částí 
může být určena pro jiný program, proces nebo hardware. Aby s nimi bylo možno 
manipulovat, musí být zapouzdřeny do společného celku.“ [13] 

 Komprese využívá lidské nedokonalosti a využívá tuto skutečnost matematickými 
algoritmy. Lidské oko nemůže odhalit všechny grafické vzory. Ztrátové kompresní 
algoritmy jsou upravené, aby bylo ztraceno jen nepotřebné množství dat .V IPTV nám 
kódování nejvíce slouží ke kompresy přenášených dat. Stejně jako u DVB-T se u IPTV 
používá kodek MPEG-2. S nástupem televizních stanic s vysokým rozlišením 
poskytovatelé IPTV pomalu přecházejí na kvalitnější kodek MPEG-4 AVC. 

 

5.1.1 MPEG-2 

 MPEG 2 je celosvětově zavedený standard. Používá se k šíření digitálního 
televizního signálu a to v DVB-T, DVB-S i DVB-C. Jako všechny standardy MPEG 
definuje pouze syntaxi bitového toku a vlastnosti přijímače. MPEG-2 obsahuje různé 
profily a úrovně. Kombinací různých parametrů jako je např. rozlišení znamenající počet 
řádek a pixelů, vzorkovací frekvence a počet snímků za sekundu. Díky rozdělení do úrovní 
a profilů MPEG-2 pokrývá virtuálně všechny aplikace v broadcast sektoru a definuje 
standarty pro distribuci, postprodukci, a vysílání. Důležitým je, že dekódování má 
společného jmenovatele MPEG-2. Data dle MPEG-2 standartu lze přehrát jakýmkoliv 
MPEG-2 dekodérem. Tyto dekodéry jsou nyní dostupné ve formě levných chipů. MPEG-2 
dává výrobcům volnost v kódování obrazu a zvuku za předpokladu, že výsledná data jsou 
dle standartu, a tudíž přehrávatelná na jakémkoliv MPEG-2 systému. Při MPEG-2 
kódování se každý výrobce snaží pomocí vlastních filtrů a algoritmů co nejefektivněji 
zkomprimovat obraz při zachování maximální kvality. To znamená, že různé MPEG-2 
systémy mohou vykazovat znatelné rozdíly v kvalitě obrazu. 
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5.1.2 MPEG-4 AVC 

 Standard MPEG-4 se nedívá se na obraz jako celek, ale rozděluje ho na pozadí a 
jednotlivé objekty, které jsou na tomto pozadí. Protože je MPEG-4 poměrně složitý, je dále 
rozdělen do částí, které ho popisují a později i doplňují o další vlastnosti. Kapitola (Part) 1 
popisuje systém, kapitola 2 kódovaní obrazu, kapitola 3 kódovaní zvuku atd. Kódovaní 
obrazu MPEG-4 používá objektové kódovaní a značně se liší od principu MPEG-2. V 
praxi se tento kompresní standard (tj. MPEG-4, kapitola 2) využívá hlavně v PC. Vývoj se 
nezastavil a časem byl vyvinut standard H.264 AVC (Advanced Video Coding) s přibližně 
dvojnásobnou účinností vzhledem k MPEG-2. Tento standard byl dodatečně zařazen do 
struktury MPEG-4 jako kapitola 10 (Part 10). Někdy se označuje jako MPEG-4 AVC. 
Kódování a dekódování pomocí kodeku MPEG-4 AVC je hardwarově náročnější než 
kodekem MPEG-2, proto vyžaduje větší nároky na výkon STB, video serverů a 
kódovacích zařízeních. 

 

Typ vysílání SDTV SDTV HDTV HDTV 

Typ komprese MPEG2 MPEG-4 AVC MPEG2 MPEG-4 AVC 

Přenosová rychlost 5 až 7 (720p)  

[Mb/s] 8 až 14 (1080i)  

  
4 až 7 2 až 3 18 až 20 

22 (1080p/50)   

 

Tabulka č. 6: Průměrná přenosová rychlost dle druhu kompese a typu vysílání 

Zdroj: ČVUT–Fakulta elektrotechnická, Úvod do IPTV www.comtel.cz [10] 

 

 

5.2 Streaming 

 „Jedná se o přenos digitalizovaného audiovizuálního signálu po datové síti v reálném 
čase. Proti jiným způsobům přenosu dat (například download) má dvě zásadní přednosti. 
První předností je, že přehrávání začíná bezprostředně po navázání spojení. V případě 
přenosů ze záznamu může divák bez omezení okamžitě přistupovat k jeho libovolné části a 
například si spustit film až od jeho poloviny. Druhou velikou předností je schopnost 
adaptace přenosové rychlosti podle možností připojení diváka. Pokud v průběhu 
přehrávání začne divák stahovat větší objem dat, přenos se nezastaví, ale pouze se dočasně 
sníží kvalita.“ [14] 

 O streaming se starají speciální zařízení s vysokorychlostním (gigabitovým) 
připojením k nternetu, které zajišťují distribuci streamovaného signálu divákům. Může 
zajišťovat jak živé přenosy, tak i přehrávání pořadů z archivu v reálném čase. 
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6 Závěr 

 Podíváme-li se do světa, tak zjistíme, že IPTV nabírá na oblibě. Největším příkladem 
v této oblasti v západní Evropě je Francie a Španělsko. Podíváme-li se na služby, které 
jsou například ve Španělsku nabízeny, dá nám to tušit, že IPTV službou, typu VoD 
nekončí, ale spíše začíná. IPTV umí to, co umí internetová síť a je jen na fantasii 
poskytovatelů televizního signálu, jak s tím naloží. Například už v roce 2005 společnost 
Alcatel uvedla na trh dvě nové aplikace IPTV Alcatel AmigoTV a Alcatel MyOwnTV. 
Aplikace Alcatel MyOwnTV poskytuje sadu nástrojů, které mohou poskytovatelé služeb 
zpřístupnit spotřebitelům pro vytvoření jejich vlastního televizního kanálu. Koncoví 
uživatelé pak dokáží prostřednictvím svého kanálu sdílet fotografie, videa a další osobní 
obsah se svými příbuznými a přáteli. Z televizních diváků se tak stávají komentátoři, herci 
a režiséři. Kromě jednotlivců mohou prostřednictvím aplikace MyOwnTV distribuovat 
atraktivní multimediální obsah také místní samosprávy, malé a středně velké podniky nebo 
například hypermarkety a další prodejní organizace. Aplikace Alcatel AmigoTV rozšiřuje 
televizní zážitky o řadu interaktivních služeb. Umožňuje například uživateli pozvat přátele, 
aby spolu s ním sledovali stejný, jím vytvořený program ve stejném virtuálním obývacím 
pokoji. Aplikace poskytuje také nejrůznější komunikační nástroje, například pro hlasové 
konference nebo posílání textových zpráv a animací přátelům a příbuzným. 

 

 

Tabulka č. 7: Počet uživatelů IPTV ve světě v roce 2009 

Zdroj: Sdělovací technika, IPTV vykazuje v 1. čtvrtletí 2009 nárůst www.stech.cz [15] 

 

 IPTV tak má oproti ostatním druhům šíření televizního signálu velký potenciál a to 
hlavně díky obousměrné komunikaci. To na druhou stranu vyžaduje vysoké nároky na 
přenosovou linku, což je v současné době největší omezující faktor pro další rozvoj IPTV. 
Průměrná rychlost připojení k internetu je v České republice 1 - 2 Mb/s. Zaměříme-li se na 
kabelové operátory (vynecháme mobilní sítě a WiFi) dostáváme se na přibližně 7-8 Mb/s. 
Pro kvalitní rozvoj IPTV by však bylo zapotřebí 20 – 50 Mb/s. Z uvedeného vypívá, že 
budoucnost IPTV je v optických sítí s koncovou přípojkou 100Mbit/s. 
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