Rok 2016 - digitální rozhlas DAB+ v České republice
19.12.2016 - Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil nový plán využití rádiového spektra č. PV-P/21/11.2016-11 pro
digitální rozhlas (kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz) Dokument je ke zhlédnutí ZDE.
08.12.2016 - Řetězec LIDL začne od čtvrtka 15. 12. 2016 opět nabízet DAB přijímač SilverCrest. DAB / DAB+ / FM /
Internetová rádia / USB (mp3, wma, aac) / AUX / UPnP / DLNA, to vše můžete mít za cenu 2 990,- Kč.
07.12.2016 - Rádio pro nevidomé NOXON dRadio1 se podrobilo testu. Recenzi pro časopis Téčko napsal a rádio důkladně
otestoval Jan Šnyrych. Recenzi si můžete přečíst ZDE.
05.12.2016 - Rádio Retro Českého rozhlasu přechází na vánoční program
22.11.2016 - Český rozhlas by chtěl mít v roce 2021 k dispozici vlastní DAB multiplex
08.11.2016 - Společnost RTI cz s.r.o. pořádá ve spolupráci s Českým rozhlasem a reprezentační prodejnou Českého rozhlasu
Radioservis a.s. akci DEN S DIGITÁLNÍM RÁDIEM. Tentokrát čeká návštěvníky den plný přednášek o digitálním rozhlase, výstava
DAB přijímačů, první mobilní telefon s DAB+, mohou si vyzkoušet rozhlasové přijímače, jejich nové možnosti a poslechnout si
digitální rozhlas na vlastní uši. Rozhlasové přijímače zakoupíte přímo v prodejně Radioservis i s malým dárkem.
11.10.2016 - Stanici určenou dětským posluchačům Rádio Junior si mohou nově naladit i obyvatelé Plzně, západních a jižních
Čech. Rádio naladíte v multiplexu RTI cz DAB společnosti RTI cz s.r.o.
10.10.2016 - Taneční Rádio SeeJay ukončilo vysílání v digitálním rozhlasovém multiplexu příbramské firmy Teleko.
02.10.2016 - Nové rozhlasové DAB přijímače, nové kategorie, nové značky. To vše najdete v záložce "Přijímače".
30.09.2016 - Rocková rozhlasová stanice GAMA končí na FM i DAB+. Od 1. října mohou posluchači Gamy naladit na všech VKV
frekvencích nově Rock Rádio. V multiplexu RTI cz DAB již stanice šířena nebude.
20.09.2016 - Přídavné moduly DAB+ pro zabudované autorádia značky Dension můžete zakoupit i České republice. Nabídku
najdete na odkazu Příjímače / Autorádia.
02.09.2016 - Největší veletrh elektroniky v Evropě IFA 2016 dnes startuje v Berlíně. Velká část výstavy je věnována i
digitálnímu rozhlasu.
29.08.2016 - Digitalizace rozhlasu v České republice může začít. Vláda na dnešním zasedání schválila jednomyslně návrh
rozvoje zemského digitálního vysílání Českého rozhlasu. Podrobnosti ZDE.
01.08.2016 - LG Stylus II - DAB+. První mobilní telefon s příjmem digitálního rozhlasu DAB+. Jak vypadá ovládání, se můžete
podívat ZDE.
01.06.2016 - Od 1. června ukončilo vysílání Tip Rádio v multiplexu společnosti TELEKO s.r.o.
20.05.2016 - Den otevřených dveří v Českém rozhlase České Budějovice opět s digitálním rádiem DAB+. Každoroční akce se
tentokrát konala v pondělí 23. 5. 2016 v budově Českého rozhlasu České Budějovice.
19.05.2016 - V rámci podpory mediální gramotnosti v České republice připravila společnost RTI cz s.r.o. projekt „Digitální
rozhlas do škol“. Formou přednášek, prezentací a poslechem nejnovější rozhlasové platformy DAB+ chce přiblížit digitální rozhlas
naší budoucí generaci na učilištích, středních i vysokých školách technického typu. Studenti získají informace o aktuálním stavu
vysílání u nás i ve světě, rozhlasových přijímačích, historii, ale hlavně poznají digitální rozhlas po technické stránce. Na
přednáškách jsou k dispozici DAB přijímače a každý si může poslechnout vysílání na vlastní uši.
19.05.2016 - Společný experiment Českého rozhlasu a Českých Radiokomunikací označovaný jako projekt „DAB Praha“ bude
pokračovat ještě dalších šest měsíců. Původní oprávnění bylo prodlouženo až do 30. listopadu.
12.05.2016 - Český rozhlas ve spolupráci s prodejnou Radioservis vystavuje digitální rozhlasové přijímače DAB+ na 22.
mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2016.
06.05.2016 - V rámci Dne otevřených dveří v Českém rozhlase Plzeň se představí digitální rozhlas DAB. Akce se konala v
sobotu 7. 5. 2016 v budově Českého rozhlasu Plzeň, nám. Míru 10.
04.05.2016 - Hostem Českého rozhlasu Plzeň byl provozní ředitel RTI cz s.r.o. Roman Kropáček a hovořilo se na téma Digitální
rozhlas DAB+. Záznam najdete ZDE.
21.04.2016 - Na regionální stanici Český rozhlas České Budějovice proběhl ve čtvrtek 21. 4. 2016 rozhovor na téma Digitální
rozhlas DAB+. Záznam je možné poslechnout ZDE.
14.03.2016 - Reprezentační prodejna Českého rozhlasu Radioservis a.s. pořádá ve spolupráci s RTI cz s.r.o. akci DEN S
DIGITÁLNÍM RÁDIEM 2. Akce se konala v úterý 22. března 2016 na Vinohradské 12 v Praze.
01.03.2016 - Digitální multiplex RTI cz DAB rozšiřuje programovou nabídku o novou rozhlasovou stanici jamesdean.fm. Rádio
obohatí digitální rozhlas o hudební žánr 50. a 60. let, rock´n´roll, pop, pop rock a milénium hits.

21.02.2016 - WorldDAB zveřejnil nejnovější dokument o stavu digitálního rozhlasového vysílání DAB+ ve světě. Ke
stažení ZDE.
16.02.2016 - Stejně jako Rádio Samson, tak i Rádio DAB PLUS TOP 40 začalo v systému DAB+ zobrazovat názvy písniček.
09.02.2016 - Takzvaný „DAB cloud multiplex", tedy technické řešení, které nasadil do své digitální sítě příbramský operátor
TELEKO, může přilákat k technologii digitálního rádia i menší rozhlasové stanice. Více ZDE.
02.02.2016 - Rádio SAMSON DIGITAL zobrazuje nově v DAB názvy písniček.
01.02.2016 - Posluchači digitálního zemského rozhlasu DAB+ opět mohou naladit stanice SeeJay a TIP rádio v multiplexu
TELEKO DAB.
14.01.2016 - Český rozhlas Plus a Rádio Wave nově naladíte i v multiplexu RTI cz DAB. Příjemný poslech.
06.01.2016 - Český rozhlas Rádio Retro - po "vánocích" se opět vrací "příběh vědy". Naladíte ve všech multiplexech DAB+.
02.01.2016 - NOVINKA na stránkách www.digitalradiodab.cz. Na novém odkazu "Přijímače" najdete seznamy
rozhlasových přijímačů pro digitální rozhlas. Rádia jsou rozděleny do
kategorií PŘENOSNÁ / STOLNÍ / RADIOBUDÍKY / AUTORÁDIA / HIFI / PC USB. Každá kategorie obsahuje obrázek rádia,
značku, typ, základní funkce, průměrnou prodejní cenu a link na podrobnější informace. Seznamy se budou průběžně doplňovat
a aktualizovat.
01.01.2016 - Nově zařazena stanice Vltava Českého rozhlasu a trvale zapojena stanice Český rozhlas - Sport. Stanicím Radio
Beat, Radio 1, SeeJay rádio a Tip rádio skončila k 31.12.2015 smlouva o distribuci.

