Proč může docházet k problémům s příjmem DVB-T2, i když byl příjem DVB-T dříve bezproblémový?
Sítě DVB-T2 jsou nastaveny tak, aby jim stačila stejná úroveň signálu, která stačila i pro příjem DVB-T, obecně
by tak měl příjem fungovat při stejné kvalitě signálu, která zajistila bezchybný příjem DVB-T. Z důvodu zúžení
vysílacího pásma pro televizní vysílání, jehož část po celoevropské dohodě připadne novým mobilním
internetovým sítím 5G, bylo ale nutné využít pro vysílání jiné vysílací kanály, než se využívaly doposud,
a zároveň spustit rozsáhlejší jednofrekvenční sítě (více vysílačů vysílá na stejné frekvenci). To může
v některých oblastech způsobit problémy s TV příjmem z důvodu mnohačetných odrazů signálů, obvykle od
okolního kopcovitého terénu, zejména pokud jsou využity méně směrové nebo méně kvalitní přijímací antény.

Jak lze problémy s příjmem řešit?
V naprosté většině případů jsou komplikace řešitelné kvalitnější přijímací anténou nebo úpravou jejího
nasměrování. Je třeba kontaktovat odbornou firmu, která se instalacemi antén zabývá, aby signál v místě
proměřila a buď rovnou anténu upravila, nebo navrhla řešení. Proškolené servisní firmy jsou uvedeny na webu
dvbt2overeno.cz. Zásadní je využívat vždy kvalitní venkovní antény renomovaných značek, nevyužívat různé
aktivní antény s vestavěným zesilovačem a podobně. Vhodnou anténu nejlépe doporučí odborník na základě
měření v místě; jaké antény vybírat se pak zájemce dočte i na odborných webech věnujících se televiznímu
příjmu, například televizniweb.cz.

Jsou rozdíly v kvalitě přijímačů a může být nekvalitní příjem daný i televizí/set-top-boxem?
V citlivosti televizních přijímačů a set-top-boxů a jejich schopnosti zpravovat zpracovat signál mohou být
rozdíly a dle zkušeností servisních techniků mají některé televize a set-top-boxy problémy s příjmem slabého
nebo odraženého signálu. Mnohdy se tak může stát, že i když odborník s měřicím přístrojem upraví anténu
tak, aby byl signál co nejlepší a dle naměřených parametrů by s příjmem neměl být problém, nekvalitní přijímač
v televizi nebo set-top-boxu si se signálem přesto neporadí, zatímco jiná televize nebo set-top-box za stejných
podmínek funguje bez problémů. Tento problém se bohužel týká i některých renomovaných značek televizních
přijímačů. Při koupi televize nebo set-top-boxu lze proto doporučit, aby se divák informoval i o zkušenostech
s kvalitou příjmu na daný přístroj/značku. Informace lze najít na webu televizniweb.cz.

Může mít na příjem televize vliv i počasí?
V některých oblastech, zejména v podzimních a zimních měsících, mohou (typicky za inverze) vzniknout
výrazně zlepšené podmínky pro šíření elektromagnetických vln na dlouhé vzdálenosti. V takové chvíli lze
například v Praze zachytit i švýcarské nebo dánské televizní vysílače, které mohou rušit příjem místních
signálů. Toto rušení občas ovlivňovalo i příjem DVB-T vysílání a může se stát i během příjmu rozhlasového
FM vysílání. V zúženém pásmu, kde DVB-T2 vysílá, je pravděpodobnost rušení vyšší, protože vysílače častěji
využívají stejné kanály. V případě velmi silné inverze může dojít k rušení bez ohledu na to, zda je anténa
provedena kvalitně a za běžných podmínek je příjem naprosto bezproblémový. Rušení televizního příjmu
může obvykle trvat několik hodin.
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