Prameny a gründeøi
První televizní vysílání v Evropì bylo zahájeno 2. 11. 1936 v 15 hodin za úèasti královské
rodiny v Anglii. Bylo to tìsnì pøed válkou, která práce na jeho rozvoji pøeruila. Vedoucí
postavení ve vývoji televizní techniky v Evropì mìla nìmecká firma Fernseh AG. Ta ji
v prùbìhu roku 1936 pøedvedla pokusné vysílání, vèetnì pøenosu berlínské olympiády.
Pravidelnì pak v letech 1938 a 1940 vysílala v normì 441 øádkù ze svého berlínského

V této budovì ve Smrovce sídlil závod nìmecké firmy Fernseh AG. Po pøevzetí národní správou v roce 1945 byl pøejmenován na Telvid. Této secesní budovì se øíkalo Kláter a nai
pracovníci se v ní poprvé setkali s televizí. Archiv Karel Vambera.

14

BEN  technická literatura A

studia. Válka samozøejmì vechno zmìnila. Firma zaèala øeit vojenské úkoly. Pøesto,
e v roce 1929 zaèínala se ètyømi zamìstnanci, ke konci války jich mìla ji tøi sta dvacet.
Pro vznik televize na naem území se potkalo nìkolik mimoøádnì pøíznivých podmínek.
Ploné bombardování Berlína pøinutilo firmu Fernseh v roce 1943 k pøestìhování èásti
podniku vèetnì zamìstnancù do Dolní Smrovky. Stejnì tak i podnik Zentralstelle für
Röhrenforschung pøestìhovat do nedalekého Tanvaldu na severu Èech do tehdejích Sudet.
Vedoucí pracovníci firmy kromì práce pro armádu zaèali uvaovat o televizi po válce.
Rozhodli se, e dosavadní nìmecká norma 441 øádkù je pøekonaná. Stanovili nový standard 625 øádkù, pouívaný dodnes. Kdy se fronta pøiblíila, pokusilo se asi patnáct pøedních odborníkù dostat do Rakouska a vypravilo tam vlak s vakuovou technikou.
V èervnu 1945 pøijel do Smrovky Ing. Bednaøík v uniformì poruèíka Èsl. armády. Hned
se ujal vedení podniku ve spolupráci s Dr. Güntherem, dosavadním zástupcem øeditele.
Podnik byl pøejmenován na Telvid. V èervenci tého roku vak zabrala Telvid Rudá armáda a mjr. Jarockij se stal tøetím èlenem vedení. V srpnu pøijídìjí experti z leningradského TV institutu, a to u bylo pøíli i na Èeskoslovenskou armádu. Ministr národní
obrany proto jmenuje mjr. Racka z Vojenského technického ústavu národním správcem
Telvidu.
Také se aktivizuje Ministerstvo prùmyslu a povìøuje profesora afránka jednáním
s velitelstvím Rudé armády s cílem zamezit odvezení podniku. Nabízí, e bude financovat platy zamìstnancù. Podaøilo se vak pouze vyjednat stá dvaceti pìti naich expertù,

Mjr. Racek se stal jménem Èsl. armády národním správcem objektù nìmeckého výzkumu ve Smrovce a v Tanvaldu. Archiv Vladislav Bubeník.[8]

Gen. Ing. J. Trejbal, velitel VTU, zøídil
v Tanvaldu pracovitì pro výzkum a vývoj televizní techniky, a tím zastøeil osiøelé otce
zakladatele. Archiv Vladislav Bubeník.[8]
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kteøí nastoupili v øíjnu 1945. Hned se zapojili do práce v jednotlivých laboratoøích.
Ke svému údivu poprvé vidìli na malé obrazovce televizní obraz. Nìmci u bìhem války úspìnì vyvinuli dvìstìøádkovou superikonoskopovou kameru s krycím názvem Seedorf, urèenou pro raketové hlavice V3. V druhé polovinì roku 1944 bylo odesláno nìkolik set kusù zaøízení do Øíe. Na nádraí v Liberci vak vìtí èást zásilky po náletu
shoøela. Natìstí zùstaly desítky kamer ve skladech Wehrmachtu, hlavnì vak v nich
zùstaly tolik potøebné snímací elektronky, superikonoskopy IS9.
Jednoho rána v prosinci 1945 nebyli stáisté do podniku vputìni. Rudá armáda zaèala
podnikové vybavení ve Smrovce nakládat na vagóny. Byla odvezena mìøicí technika,
stroje, dokumentace a dokonce ji fungující synchronizátor pro 625 øádkù. Co se nepodaøilo naloit, jako stoly a idle vèetnì talíøù ze závodní jídelny, vyhazovali vojáci oknem. Ústav v Tanvaldu zùstal uetøen. Vybavení sice ji putovalo vlakem do Rakouska,
ale natìstí tam nedojelo.
Po rùzných peripetiích se zrekvírované stroje a pøístroje ze Smrovky dostaly do objektu
poblí Leningradu, kam doputovalo také zaøízení z berlínského závodu firmy. Byli sem
vak, a to je dùleité, odvezeni i nìmeètí specialisté, kteøí následnì spolupracovali
na vybudování televizního støediska v Moskvì. Do Nìmecka se vrátili a po roce 1950.
Èást pøela do Betriebslaboratorium für Rundfunk und Fernseh ve východním Berlínì
a èást do právì se obnovující firmy Fernseh v Darmstadtu.
Pracovníci firmy Fernseh tak zaseli svou koncepci 625 øádkù televize a snímacích elektronek v Èeskoslovensku, v Sovìtském svazu a ve východním i západním Nìmecku. Standard, který se následnì zaèal v Evropì pouívat, dodateènì uznaly i normotvorné organizace.[7],[51]

Vlastními silami
Odvoz zaøízení ze Smrovky zpùsobil nejprve velké rozèarování a vìtina stáistù odjela
domù. Ti, co zùstali se seli v hospodì a poslali gen. Ing. Trejbalovi, veliteli Vojenského technického ústavu VTU, návrh na zøízení pracovitì, kde by mohly práce pokraèovat. Kupodivu
ji v lednu 1946 projevilo Ministerstvo národní obrany pochopení a dalo k dispozici tovární
objekt bývalého nìmeckého výzkumu a vývoje elektronek v Tanvaldu. Dnes je tam sklad
zeleniny a ovoce. Na bydlení uvolnilo tzv. Riedlovu vilu a poskytlo finanèní prostøedky
pro zaèátek prací. Mjr. Racek se stal národním správcem podniku. Budova v Tanvaldu mìla
mechanickou dílnu a dobøe zásobený sklad, k tomu jedno celé patro volné.
Pod køídly armády zaèala skupina mladých nadencù pouèených dvoumìsíèní stáí o tom,
kam fouká vítr, vyvíjet televizi vlastními silami. Zaøízení, technika i dokumentace byly
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ale pryè. Novým civilním zamìstnancùm se nelíbilo, e by mìli dodrovat vojenské pøedpisy o utajení. Tak alespoò øíkali pracoviti Výzkumného technického ústavu Tanvald
Pekárna a Frantiek Kubíèek se neoficiálnì podepisoval pekaøský pomocníèek Lojza.

Riedlova vila v Tanvaldu, ve které bydleli nai pracovníci výzkumu a vývoje televize pøi práci
na experimentálním televizním zaøízení. Archiv Vladislav Bubeník.[8]
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Expertùm, kteøí neodjeli, se vyplatila vytrvalost a dùvìra ve správné cíle. Stali se z nich
vedoucí jednotlivých laboratoøí, vdy tam byli první. A byli to pilnì pracující vedoucí:
vakuová technika
kamery
synchronizátor
reijní zaøízení
vysílaè obrazu
vysílaè zvuku
pøijímaè

Ing. Bohumil Holý
Ing. Karel pièák
Ing. Vladislav Bubeník
Jaromír Pavlíèek
Ing. Alexej Kolesnikov
mjr. Anton Ambro
Ing. Josef Bednaøík

Vztahy pracovníkù byly pøátelské a neformální. Vedoucím projektu se kadého pùl roku
stal jeden vedoucí laboratoøe. Øíkalo se mu kýz podle nejvyí karty ve høe taroky.
Projekt è. 208 s náplní: Vývoj televizního zaøízení, vèetnì pokusného vysílání, byl
mezitím zaøazen do tzv. Dvouletého plánu.

Porada vedoucích laboratoøí 1. 5. 1946. Ing. Karel pièák, Ing. Alexej Kolesnikov, Jaromír
Pavlíèek, Ing. Vladislav Bubeník, Ing. Bohumil Holý. Archiv Vladislav Bubeník.[8]
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Technický námìstek generálního øeditele Èeskoslovenského rozhlasu Ing. Kazimír Stahl
nenadále vyhlásil na zasedání Televizní komise státní výzkumné rady, e Èsl. rozhlas
chystá u pøíleitosti 25. výroèí svého zaloení Mezinárodní výstavu rozhlasu MEVRO.
Na ní poèítá s pøedvedením televizního vysílání a následnì se zkuebním vysíláním televize z XI. vesokolského sletu. Komisi poádal o podporu. Ten pán dobøe vìdìl, co má
dìlat a jak se to má dìlat. Vycházel ze zajímavé pøedstavy, e rozhlas bude jednou provozovat televizi. V kalných vodách po roce 1948 vak bylo vechno jinak.
V roce 1946 a 1947 dorazili do Tanvaldu pracovníci rozhlasu v èele s Jaromírem Pavlíèkem. Ing. Stahl toti podepsal s Vojenským technickým ústavem smlouvu o zapùjèení patnácti pracovníkù rozhlasu do Tanvaldu na vývoj televizního zaøízení. Jeho okolí se zatváøilo kysele, protoe pøijdou o zapracované techniky. Tak dal pokyn, aby je poslali z Brna.
Tam se neodváili odporovat a vybrali jednoho støedního technického kádra, kterého mohli
postrádat, a udìlali ho vedoucím. Pak pøidali dva mechaniky a dva elektrikáøe. Zjistili,
e mají mladého ambiciozního inenýra, kterého je na provoz èi údrbu koda, kromì toho
jsou s ním trochu potíe. To máme dohromady est. Pøidali tedy devìt absolventù støední
prùmyslové koly bez praxe, za které mohli pøijmout jiné. A bylo to. Èerství absolventi se
neváhali chopit pøíleitosti. Dále pøijel do Tanvaldu Ing. Jiøí Bene, který právì dokonèil
válkou pøeruenou vysokou kolu, a pozdìji dalí prùmyslovák Frantiek Køíek.
Nejprve bylo nutno zaøídit laboratoøe a vyvinout tolik potøebnou mìøicí techniku. Napø.
generátor obdélníkových a sinusových kmitù, vlnový komparátor, dvoupaprskový osciloskop, pozdìji byly vyvinuty i testovací generátory pro kameru a pøijímaè. Prùbìh prací
se velmi zrychlil. Výjimeèná pøíleitost pro mladé lidi vedla k mimoøádnému pracovnímu nasazení a výsledky se dostavily. Poèátkem roku 1947 ji byl v chodu zjednoduený
synchronizátor, zatím nedokonalá kamera a nìkteré dalí moduly systému.
Kritickým èlánkem vývoje televizního zaøízení byly obrazovky a snímací elektronky.
Natìstí se brzy ukázalo, e vlak s vybavením pro vakuovou techniku poslaný ke konci
války do Rakouska, je z vìtí èásti jetì na naem území. Podaøilo se ho vrátit, a tak byl
k dispozici skláøský soustruh, pece, vývìvy, èisté chemické látky a nìjaké mìøicí pøístroje. Vakuová laboratoø vyrobila dvacet pìt pravoúhlých obrazovek s úhlopøíèkou 30 cm
pro televizní pøijímaèe. Také se podaøilo zajistit omezené mnoství snímacích elektronek, zvaných superikonoskop IS9. Byly pùvodem z vojenských televizních kamer Seedorf. Snímací elektronky superikonoskop a superortikon vlastní produkce byly k dispozici
a daleko pozdìji.[7],[15],[51]
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Automatické odbavování digitálních poøadù
Teï se koneènì dostáváme k výrobì toho, co televize posílá divákovi. Odbavování je
sestavování signálu televizního programu z dílèích natoèených nebo ivých poøadù.
V Èeské televizi probíhá automaticky, a má organizaèní a technickou èást. Na odbavování
je napojeno vysílání, to znamená pøenos tohoto programu k divákovi.
Systém pro automatizaci odbavování Astra vyvinula podle zadání televize èeská firma
Aveco. Ta nainstalovala v Èt osm poèítaèù propojených do sítì a sedmnáct klientských
stanic k serverùm, které pouívá. Dva z poèítaèù tvoøí vzájemnì se zálohující dvojici
a nazývají se Astra Back Office. Ostatní, kterým se øíká Astra Orbiter, øídí pøímo odbavovací zaøízení. Odbavovacích reií je víc ne øídicích poèítaèù a kadý øídicí poèítaè je
spojen s odbavovacím zaøízením, které ovládá. Programový systém automatického øízení Astra existuje v souèasné dobì ji ve tøetí verzi.
V odbavovacím komplexu je est odbavovacích pracovi, z toho jsou dvì záloní, a dva
pøepojovaèe vstupních a výstupních signálù. Na nich lze nakonfigurovat nejen který program bude pracovitì odbavovat, a které zdroje bude k tomu pouívat, ale tøeba i to, e
jedno pracovitì bude odbavovat více programù, eventuálnì vechny ètyøi. Napø.

Soudobé digitální odbavovací pracovitì ve výkové budovì na Kavèích horách. Archiv Èt.[3]
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pøi nedávném vyjetí dalích dvou programù nebylo pøidáno dalí odbavovací pracovitì.
V záøí 2013 byl sputìn program pro dìti a mláde s názvem Èt D, který je ve veèerních
vysílacích èasech kombinován s programem Èt Art.
Odbavování má dva videoservery, které se opìt vzájemnì zálohují. Systém je doplnìn
tøetím videoserverem, urèeným pro záznam poøadù pøed jejich pøenosem do vysílacího
serveru, a u z kazet nebo z pøenosových tras. Je umístìn v pracoviti RK 13 ve výkové
budovì a øíká se mu nabírací. V souèasné dobì ji nìkteré poøady pøicházejí do tohoto
serveru ve formì poèítaèových souborù a pøipravuje se pøímé síové propojení na digitální
archiv.
Zmínìná dvojice videoserverù slouí pro vlastní odbavování a je dislokována ve strojovnì
v desátém patøe výkové budovy. Servery mohou v aktuální konfiguraci souèasnì reprodukovat klipy a pro est programù, ale není problém tento poèet rozíøit. Ukládání a ètení
jednotlivých programù je analogické s algoritmy organizace pamìti vìtiny poèítaèù.

Pracovitì videoserveru digitálního odbavování ve výkové budovì televizního støediska
na Kavèích horách. Archiv Èt.[3]
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Pouívají se pevné disky konfigurované po osmi tak, e vdy 6 diskù je aktivních, jeden
obsahuje paritní informace a jeden tvoøí tzv. horkou zálohu. Diskové pole tak pøeije i výpadek dvou diskù souèasnì z kadé skupiny osmi diskù, ani by bylo ohroeno
vysílání. Kapacita diskového pole dostaèuje pøiblinì pro odbavování 4 programù po dobu
ètrnácti dnù a v pøípadì potøeby ji lze dále rozíøit.
Nezbytnou souèástí odbavování je pøíprava vysílacího plánu a jeho realizace. Probíhá
pøenosem dat ze systému Provys do systému Astra, který øídí odbavovací proces. Podrobnìji je tento proces popsán v kapitole: Databázové systémy pøi automatickém odbavování.
Pøiblinì 30 % kapacity odbavovacího serveru obsazují poøady, které se vysílají opakovanì, jako nìkteré reklamy, upoutávky a poøady, které se budou brzy reprízovat. Zbytek
kapacity je vyhrazen poøadùm, které se vysílají jen jednou. Odvysílané se mae, ale musí
se plnit sloité podmínky. Astra dodateènì kontroluje seznam odvysílaných poøadù, který se jmenuje AsRunLog. Zjiuje, co vypadlo a co tam bylo navíc.
Odbavovací server obsahuje 96 diskù a jeho zrcadlový protìjek 48 diskù s dvojnásobnou
kapacitou. Umoòuje odbavovat ètyøi programy ètrnáct dní. Souèástí odbavování jsou
dalí technické procesy jako je pøidání teletextu, skrytých titulkù pro neslyící, zvukového
popisu scény pro nevidomé, elektronického prùvodce poøadù EPG (Electronic Programm
Guide), VPS (Video Programming System), co je kód poøadu umoòující sofistikované
nahrávání a reprodukci u diváka a povinná nahrávka odvysílaných poøadù. Odbavovací
pracovitì je nestandardní, ale krásné. V nìkterých zahranièních televizích je to jen
kumbál.
Vysílají se programy Èt 1, Èt 2, Èt 4, Èt 24, Èt D/Art. Na kadém odbavovacím pracoviti je støihaè a dalí pracovník, který pøipravuje data a vkládá neplánované klipy. Programy Èt 1 a Èt 2 mají jetì své reiséry dne, kteøí dìlají rozhodnutí na poslední chvíli
a na celé odbavování je jeden smìnaø. Pro srovnání, v Peru je soukromá televize, kde
na 68 programù zamìstnávají na odbavování ètyøi pracovníky, je to ovem èistá komerce. Tak se samozøejmì veøejnoprávní televize dìlat nedá. Automatizaci ale nejvíc brzdí
snaha odborù o zachování pracovních míst.[89],[90]

Digitální vysílání
Výstupní signál odbavování je k dispozici jak ve formátu s vysokým, tak i se standardním
rozliením podle toho, pro kterou distribuèní sí je urèen. V tìchto formátech vak není
vhodný pro pøenos na vysílaèe a k divákovi, protoe by vyadoval pøíli velkou íøku
pøenáeného pásma.
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Firmy vyrábìjící digitální pøenosová zaøízení investovaly velké mnoství penìz do redukce
nárokù na pøenosovou cestu. Pøi kódování ve formátu MPEG-2 se vyuívá jednak nedokonalosti lidského oka a také toho, e s kadým snímkem se nezmìní obsah vech obrazových bodù. Dokonce i pohybující se kamera èást obrazu pouze posouvá nebo zvìtuje
èi zmenuje. Proto je øada po sobì jdoucích snímkù zaznamenána do pamìti a úplný nezávisle komprimovaný snímek se obvykle vysílá po dvanácti a patnácti snímcích.
V intervalech mezi tìmito úplnými vysílanými snímky se vysílají informace o tom, jak
chybìjící snímky obnovit. Touto technikou je mono v íøce kanálu bývalého analogového televizního signálu se zvukem pøenést nìkolik digitálních televizních programù dokonce s vysokým rozliením a nìkolik digitálních rozhlasových poøadù s pøídavnými daty.
Ve výkové budovì se kompletují vysílací svazky pro pozemní vysílaèe vech programù
Èeské televize. Proto jsou do ní také pøivedeny linky rozhlasových programù. Pøenos
svazkù, nìkdy se øíká multiplexù, na pozemní vysílaèe probíhá pøes sítì zvané ATM nebo
IP, ve kterých si signál podobnì jako v internetu najde sám volnou trasu.[89],[90]

Komerèní televize
Po roce 1990 vybudoval neúspìný kandidát na post ústøedního øeditele televize za podpory zahranièního kapitálu první soukromou televizi, pozdìji nazvanou Nova. Jeho cílem bylo veøejnoprávní televizi ve sledovanosti pøeválcovat. Vysílání na poèátku devadesátých let zahájil s pøiblinì 50 zamìstnanci a po deseti letech jich nemìl více ne 500.
Pouze se vysílalo, málo vyrábìlo a pokud mono se vechno nakupovalo. Své pøedsevzetí splnil za cenu podbízení se vkusu nejménì nároèným diváckým vrstvám.
Podmínkou mimoøádného úspìchu televize Nova bylo získání vysílací sítì bývalého kanálu Èt 1 s prakticky celostátním pokrytím. Oficiálnì jí byl tento kmitoèet pøidìlen, protoe byl neperspektivní. ádná jiná v té dobì startující soukromá televize v Evropì do
vínku takový dar nedostala a taky ádná nemìla ihned tak omraèující sledovanost. Rozhodnutí o pøedání kanálu je z dneního pohledu pøi nejmením velmi málo prozíravé.
Nova se orientuje na zpravodajství, pro které má vybudovanou celostátní sí smluvních
agentur schopných operativnì natoèit a dodat pøíspìvek. Uvolnìná forma zpráv, které
jsou vysílány v pøítmí redakce a prokládány informacemi o tom, co je jetì pøipraveno,
ovlivnila prezentaci zpráv ostatních televizí vèetnì veøejnoprávní.
Nova zaèala první vysílat obrazové upoutávky na své automaticky odbavované poøady
a nemá institut hlasatelky, která obvykle prozradila, jak ten vysílaný film dopadne. Tím
prostì hlasatelky v ostatních televizích zruila. Velmi silnou pákou pro oblibu a sledovanost byly pravidelné a velmi vstøícné odpovìdi øeditele na dopisy a telefonické dotazy

208

BEN  technická literatura A

