Rok 2017 - digitální rozhlas DAB+ v České republice
01.12.2017 - Připravili jsme pro Vás speciální DAB+ vánoční adventní kalendář. Každý den je připraveno jedno DAB+ rádio jako
inspirace na vánoční dárek.
30.11.2017 - Multiplex Českého rozhlasu pro Brno, Ostravu a Plzeň - Český rozhlas společně s Českými
radiokomunikacemi spustili 30. listopadu 2017 v 10:00 nové vysílače DAB+. Nově naladíte digitální rozhlas v Brně (Brno Hády,
kanál 12D, výkon 5kW), Ostravě (Ostrava Hošťálkovice, kanál 12D, výkon 10 kW) a Plzni (Radeč, kanál 12C, výkon 10 kW)
Multiplex obsahuje 14 programů Českého rozhlasu. Podrobné informace o vysílaných programech ZDE a mapa pokrytí ZDE.
21.11.2017 - Jak na digitální rozhlas DAB+? - Digitální vysílání Českého rozhlasu se každým dnem rozšíří do Brna, Ostravy
a Plzně. Nevíte jaký přijímač vybrat? Bude ve vašem městě pokrytí? Jaké stanice naladíte? Spousta otázek na které Vám rádi
odpovíme! Připravili jsme pro Vás e-mailovou adresu info@digitalradiodab.cz na který můžete psát Vaše dotazy ohledně
digitálního vysílání DAB+. Napište nám, digitální rozhlas DAB+ je pro každého!
07.11.2017 - 7. a 8. listopadu dojde ke krátkodobému přerušení poskytování služby na DAB vysílači Beroun z důvodu menších
technických změn.
02.11.2017 - Ve čtvrtek 2. listopadu si nalaďte v 8 hodin vysílání Českého rozhlasu Plzeň a dozvíte se vše o digitálním rozhlase
DAB+. Hostem bude Roman Kropáček, provozní ředitel společnosti RTI cz s.r.o. Celý rozhovor si poslechnete ZDE.
01.11.2017 - SeeJay Radio se vrací do digitálního multiplexu TELEKO DAB.
28.10.2017 - Od soboty 28. října Český rozhlas Rádio Retro s novým programem směrovaný vzniku samostatného
Československa.
26.10.2017 - České Radiokomunikace provedou 26. října údržbovou přestávku na pražském vysílači Žižkov (Mahlerovy sady).
Odstávka se konkrétně dotkne pozemního digitálního rozhlasu DAB+ Českého rozhlasu. Údržbová přestávka proběhne v době od
půlnoci do šesté hodiny ranní.
24.10.2017 - DAB+ vysílač pro Beroun

- Český rozhlas společně s Českými radiokomunikacemi spustil 24. října 2017 nový

vysílač DAB+. Ten svým signálem pokryje Beroun, okolí a bude také dokrývat část dálnice D5. Kanál 12C (227.36 MHz), lokalita
Beroun – vrch Děd, výkon 300 W ERP.
17.10.2017 - WorldDAB vydává nejnovější dokument o aktuálním stavu vysílání DAB+ v Evropě. Ke stažení ZDE.
15.09.2017 - 100% PURE * 100% MUSIC * no voice * no advertisement * Dnešní den je poslední, kdy si můžete poslechnout v
DAB+ oldies rádio jamesdean.fm.
14.09.2017 - „Loučení s Masarykem“ - program začal 14. září přesně ve 3 hodiny a 29 minut ráno oficiální zprávou ve čtyřech
jazycích. Program dále nabízí nejen nahrávky s hlasem prezidenta Masaryka, ale také unikátní mnohahodinové záběry reportáží z
jeho pohřbu 21. září 1937.
09.09.2017 - V sobotu 9. 9. se koná v Hybešově ulici v Praze od 15:00 do 23:00 hodin Zahradní slavnost rádia Regina DAB
Praha. Mimo jiné zde uvidíte nejnovější DAB+ rozhlasové přijímače představené tento týden na veletrhu IFA 2017 v Berlíně.
28.08.2017 - Největší výstava elektroniky v Evropě IFA 2017 je za dveřmi. Od 1. do 6. září můžete vidět novinky 2017/2018 z
oblasti elektroniky, mobilních telefonů a samozřejmě DAB rádia.
Ve dnech 3. a 4. září Vám všechny novinky digitálního rozhlasu představíme na Facebooku přímo živě z Berlína.
24.08.2017 - Příbramská společnost Teleko, vylepšila svůj DAB multiplexer. Nasadila do vysílání technologickou novinku –
Superfast DLS, tedy okamžité zobrazování radiotextů pro přepnutí stanice na přijímači.
27.07.2017 - Škoda KAROQ je první automobil s DAB+ jako standardní výbava a zároveň poslední automobil s podporou pásma
L.
15.07.2017 - Analogové rádio už dosáhlo svého vrcholu, nemá se kam rozvíjet. Jaký je jeho nástupce? Dnešní rozhovor v MF
DNES o budoucnosti rozhlasového vysílání najdete ZDE.
01.07.2017 - Dobrodružství , cestování po světě, objevování nových koutů Země, dobrodružství na moři i v horách, trampování
a turistika, to se nové téma na prázdniny - stačí naladit Český rozhlas Rádio Retro.
10.06.2017 - Radio Wave s velkou slávou přešlo na DAB+. Jenže co to vlastně ten DAB je, jak funguje, jak se dá naladit a proč
je to tak skvělá zpráva? V sobotu, v den otevřeného studia Radia Wave, přišli na rozhovor do studia editor webu digitalniradio
Lukáš Polák a expert na rádia budoucnosti Roman Kropáček, provozní ředitel společnosti RTI cz. Celý rozhovor si
poslechněte ZDE.
10.06.2017 - Společnost RTI cz s.r.o. pořádá ve spolupráci s Českým rozhlasem a prodejnou Českého rozhlasu akci DEN S
DIGITÁLNÍM RÁDIEM. Tentokrát čeká návštěvníky zatím největší výstava DAB přijímačů, první mobilní telefon s DAB+, rádio pro

nevidomé a kompletní informace o spuštění DAB multiplexu Českého rozhlasu. Všechny informace o akci najdete na
internetových stránkáchwww.densdigitalnimradiem.cz
09.06.2017 - Propagační spot, který láká na poslech digitálního rozhlasového vysílání DAB+, natočilo Radio Wave. Digitální
stanice určená všem posluchačům, jež zůstávají mladí duchem bez ohledu na svůj věk, považuje šíření prostřednictvím DAB+ za
důležitou součást svojí existence. VIDEO
01.06.2017 - Experimentální DAB vysílání v Berouně, kde se testovala jedno-frekvenční síť SFN ukončil provoz. Oblast bude
pokryta z vysílačů Praha – Žižkov, případně Plzeň – Radeč.
31.05.2017 - Odstartoval multiplex Českého rozhlasu - Od 1. června 2017 spouští Český rozhlas řádné vysílání v systému
DAB+. K vysílači Praha – Žižkov na kanálu 12C se do konce roku přidají města Brno, Ostrava a Plzeň. Multiplex bude obsahovat
čtrnáct programových pozic s celoplošnými, regionálními i digitálními stanicemi. Mapu budoucího pokrytí najdete ZDE
30.05.2017 - 31. května se koná tisková konference v budově Českého rozhlasu u příležitosti zahájení řádného digitálního
vysílání multiplexu CRo DAB.
25.05.2017 - 25. května se konala konference DIGIMEDIA, jejímž pořadatelem je Asociace českých reklamních agentur a
marketingové komunikace (AČRA MK), již dvanáct let mapuje aktuální stav digitalizačního procesu v České republice. Záznam o
digitálním rozhlase najdete ZDE.
11.04.2017 - Z důvodu přerušení programu rádia ČRo RETRO upravili společnosti RTI cz a TELEKO datové toky a ochranné
intervaly u ostatních stanic.
10.04.2017 - Český rozhlas Rádio Retro dočasně přerušilo vysílání na všech platformách. Můžete se těšit na nový obsah od
července 2017.
04.04.2017 - DAB bude zachraňovat zdraví a životy lidí
Pozemní varovný systém TWS (Terrestrial Warning System) připravuje česká firma TELEKO, s.r.o. ve spolupráci s norskou
společností PANEDA.
Jeho předností je schopnost v případě náhlé potřeby rychle informovat na vymezeném území posluchače rozhlasu o krizové
situaci – přírodní katastrofa, bezpečnostní hrozba, bezprostřední ohrožení zdraví a životů lidí apod. Rychle znamená v řádu
sekund. Podrobnosti najdete ZDE.
01.04.2017 - TechniSat představil zajímavý Set-Top Box s kombinací DVB-T2 a DAB+. Informace ZDE.
09.03.2017 - Společnost RTI cz s.r.o. pořádá ve spolupráci s Českým rozhlasem Plzeň akci DEN S DIGITÁLNÍM RÁDIEM.
Tentokrát čeká návštěvníky den plný přednášek o digitálním rozhlase, výstava DAB přijímačů, první mobilní telefon s DAB+,
rádio pro nevidomé, rozhlasové muzeum a poslech digitálního rozhlasu na vlastní uši. Všechny informace najdete nově na
internetových stránkách www.densdigitalnimradiem.cz.
06.03.2017 - Rádio jamesdean.fm se vrátilo do DAB multiplexu RTI cz.
01.03.2017 - Rádio BEST FM můžete naladit v digitálním multiplexu RTI cz DAB v Praze, Plzni, Jihočeském a Karlovarském
kraji.
16.02.2017 - České Radiokomunikace dnes spustily nový vysílač (100W) multiplexu Českého rozhlasu v Berouně. Vysílač slouží
pro dokrytí berounska a otestování jedno-frekvenční sítě.
02.02.2017 - Bohužel dnešním dnem se odmlčela hudební stanice hrající hity 50´ a 60´ jamesdean.fm v multiplexu RTI cz DAB.
Zda znovu zahájí vysílání zatím není známo.
17.01.2017 - Český rozhlas ukončil po dvou a půl letech vysílání programu ČRo Sport, který byl dostupný i v digitálním rozhlase
DAB+.
11.01.2017 - NORSKO FM exit - 11. 1. 2017 je historické datum pro digitální rozhlas v Evropě. Norsko začalo vypínat
analogové vysílače a na konci roku bude vysílat rozhlas pouze digitálně. Celý proces je rozdělen do šesti fází, kdy dnes v
11:11:11 hodin vypli první FM vysílač a od 13. 12. 2017 se bude vysílat již pouze v DAB+.
04.01.2017 - Stanici Českého rozhlasu REGINA DAB můžete nově naladit i v digitálním multiplexu příbramské společnosti
TELEKO.

