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Obsah prezentace 
• Představení digitálního rozhlasu 

• Možnosti šíření výstražných informací pomocí digitálního rozhlasu 
DAB+ 
• EWF - Emergency Warning Functionality 

• TWS - Terrestrial Warning System  

• Možnost využití doprovodných obrázkových informací k vysílání (tzv. 
slideshow) 

• Ostatní platformy rozhlasového vysílání 

 



Představení digitálního rozhlasu DAB+ 

Pokrytí ČR multiplexem 
Českého rozhlasu 

Zdroj: Digitalniradio.cz 

Pokrytí populace ČR: 
95 % / 70 % / 52 % 



EWF - Emergency Warning Functionality 
• V překladu Funkce nouzového varování 

• Možnost rychle informovat posluchače rozhlasu o krizové situaci během několika sekund 
pomocí DAB+ přijímačů s podporou EWF. Pro příjem není nutný přístup k internetu nebo 
funkční mobilní síť 

• Kromě zobrazení varovné informace i možnosti alarmu a hlasového výstupu 

• Přijímače se automaticky přepnou do nouzového programu, a to i z pohotovostního režimu 

• Doplňková funkce Journaline 

• Nouzový program může obsahovat velké množství doplňkových textových informací – 
přesný text výstražné zprávy, informace o zasažené oblasti, podrobné instrukce, co 
dělat apod. 

• Funkce Journaline je nezávislá na připojení k internetu a mobilní síti 

• Kromě užití pro zobrazení doplňkových informací ji lze využít pro distribuci informací o 
výstražné zprávě i ve více jazycích a také umožňuje oslovit lidi se sluchovým postižením 



EWF- Emergency Warning Functionality 

• Systém je aktuálně ve fázi 
testování 

• K jeho rychlejší 
implementaci přispěly 
povodně na řece Ahr v 
červenci 2021 

• Vývoj: Fraunhofer IS 

 

• Více informací na 
https://www.ewf.digital 

Pozor! Ohrožení života kvůli velkým povodním! Opusťte, prosím, rychle území. 

Zdroj: Telestar 



TWS – Terrestrial Warning System  

• Nejsou potřeba žádné speciálně upravené přijímače nebo funkce 

• Systém je možné nasadit na všechny rozhlasové vysílače systému 
digitálního rádia DAB 

• Jednoduché ovládání 

• Pouze hlasový výstup 

 



TWS – Terrestrial Warning 
System  

Dispečer na velíně pro krizové události označí myší v mapě území, pro 
které se má hlášení odvysílat.  
 
Zmáčkne krizové tlačítko a oznámí zprávu (hlasem nebo předem 
připravenou). 

Sepnutím krizového tlačítka se odpojí všechny rozhlasové programy a na všech 
vysílačích a všech programech v označené oblasti bude odvysíláno krizové 
hlášení. (Všichni posluchači v označené oblasti, kteří mají zapnuté rozhlasové 
přijímače v pásmu DAB uslyší toto hlášení) 

Zdroj: Teleko.cz 



Pokrytí ČR jednotlivými vysílači multiplexu ČRo 

Zdroj: Digitalniradio.cz 



TWS – Terrestrial Warning System  

• Vývoj: TELEKO digital, a.s. ve spolupráci s PANEDA 

• Více na http://www.teleko.cz/dab/tws-terrestrial-warning-system 



Možnost využití doprovodných obrázkových informací 

Zdroj: Technisat, Český hydrometeorologický ústav 



Ostatní platformy rozhlasového vysílání 

• Funkci EWF lze využít i při digitálním 
rozhlasovém vysílání na platformě DRM 
pro střední, dlouhé a krátké vlny  

Rozprava v Senátu k zachování analogových středovlnných vysílačů 

Zdroj: Gospell 



Děkuji za pozornost 


