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V
souãasné dobû je pochopitelnû i v této oblasti v centru zájmu pfiíjem digi-
tálního vysílání. Stejnû jako v pfiípadû domácí spotfiební elektroniky i na
PC ho mÛÏeme pfiijímat jak ze satelitÛ, tak z pozemního vysílání (DVB-T).

Druhá moÏnost je samozfiejmû provoznû mnohem snaz‰í, nev˘hodou je ov‰em
nesrovnatelnû men‰í nabídka programÛ, která se v souãasnosti u nás omezuje
na dva pakety – „oficiální“ âesk˘ch radiokomunikací a druh˘ stále je‰tû „zku-
‰ební“ Czech digital group.
Mezi v˘robce karet pro poãítaãov˘ pfiíjem DVB-T patfií i nûmecká firma Techni-
Sat, která si získala renomé uÏ v dobách ryze satelitního pfiíjmu. V její nabídce
najdeme hned nûkolik zafiízení pro pfiíjem DVB-T – karta Air-Star 2 TV je klasic-
kou PC kartou s DVB-T tunerem, urãenou pro pfiipojení do PCI slotu základní
desky poãítaãe. Instalace je vcelku standardní. Kartu pfii vypnutém PC zasune-
me do zmínûné sbûrnice a pfiipojíme k jejímu vnûj‰ímu vstupu anténu. Po za-
pnutí poãítaã „najde“ nov˘ hardware a z CD, které je v pfiíslu‰enství karty, si
stáhne potfiebné ovladaãe. Teprve potom je moÏno ze stejného CD nainstalovat
obsluÏn˘ program, v nûmÏ se nám budou televizní programy zobrazovat na
monitoru, a kter˘ také umoÏÀuje nastavení celého systému (vãetnû volby jazy-
ka nabídek, kde nechybí ani ãe‰tina) a pfiedev‰ím vyhledání dostupn˘ch stanic.
Jak je obvyklé, k dispozici je jak metoda automatického skenování kanálÛ (voli-
telnû pásma), tak metoda ruãního ladûní. Jedinou „pastí“ mÛÏe b˘t fakt, Ïe pfii
ladûní tuneru musí b˘t v poloÏce Oblast pfiíjmu (na jiném místû je oznaãena po-

jmem Root) zadáno Terrestrial (EUR) – ji-
nak systém nic k pfiíjmu nenachází. Kupo-
divu tato volba není nastavena jako
základní (v˘chozí je Terrestrial AUS), tak-
Ïe pokud to pfiehlédneme, máme pro-
blém... Pokud tento „‰pek“ odhalíme,
karta bez problému naladí v‰echny tele-
vizní i rozhlasové stanice obou paketÛ na
25 (Radiokomunikace) i 46 (CDG) kanálu
a uloÏí je do pamûti. Samotn˘ pfiíjem ob-
razu i zvuku je kvalitní, Ïádné v˘padky,
digitální artefakty ãi jiné ne‰vary se bû-
hem zkou‰ení neprojevily. Zvlá‰È oceÀuji

velmi úspornou grafiku zobrazovacího „okna“,
které – na rozdíl od nûkter˘ch konkurenãních

v˘robkÛ – nezabere polovinu obrazovky sv˘m
doprovodn˘m aparátem (mnoÏstvím tlaãítek a rá-
doby praktick˘ch doplÀkÛ), ale tvofií jen na podél-
n˘ch stranách mírnû zesílené orámování vlastního
obrazu, kde v dolní ãásti najdeme obvyklá tlaãít-
ka pro vzestupnou/sestupnou volbu kanálÛ, zo-
brazení teletextu (bohuÏel s chybnou diakriti-
kou ãe‰tiny) a Elektronického programového
prÛvodce (kter˘ naopak zobrazuje ãeské zna-
ky správnû), nahrávání a reprodukci nahrá-
vek, nahofie pak jsou ãtyfii záloÏky
(DVBVIEWER, CHANNEL, VIEW

a SETTINGS), z nichÏ je pfiístup ke kompletní-
mu nastavení a ovládání celého systému (napfi. za-

dání, aby televizní okno bylo vÏdy nahofie, vyvolání soupisky programÛ s jed-
noduch˘m umístûn˘m stanic na poÏadovaná místa pfiedvoleb,
aktualizace ãi zcela nové naladûní tuneru apod. V nastaveních
si také mÛÏeme zadat sloÏku pro ukládání nahrávek. Ty jsou
ukládány v podobû videa MPEG-2, takÏe není problémem je
otevfiít v obvykl˘ch programech pro zpracování videa ãi auto-

ring DVD (napfi. Tsunami DVD Author, Nero Vision), upravit
a následnû vypálit na zapisovatelné DVD. Vût‰ina z nás dá asi pfiednost klasic-
kému ovládání my‰í, nicménû v pfiíslu‰enství je i dálkov˘ ovladaã. Karta AirStar

2 TV se jeví ja-
ko spolehliv˘
nástroj pro pfií-
jem digitální
pozemní tele-
vize na PC.
Kromû toho,
stejnû jako
z m í n û n o u
úspornou gra-
fickou podo-

bu, na ní oceÀuji, Ïe dûlá pouze to, co se od ní oãe-
kává a nesnaÏí se – jako jiné rádoby komplexní
programy – „pfiekopat“ poãítaã k obrazu svému a vnu-
tit se do role pfiehrávaãe v‰ech formátÛ, archivu na-
hrávek a fotografií a nevím ãeho je‰tû). Ménû je v tom-
to smûru ãasto více... 

Petr Îák

Kontakt Omko
Systémové požadavky Intel Pentium III 700 MHz 

a vyšší, 1 volný slot PCI, min. 
256 MB RAM, min. 30 MB místa
na HDD, zvuková karta Sound 
Blaster a kompatibilní, doporu-
čena 3D grafická karta. Operační
systém Windows 98SE, Me, 
200 Professional/Server (Servise
Pack 4 nebo vyšší), XP Home/
Professional, Internet Explorer 6
a vyšší, DirectX 9 a vyšší, 
Media Player 9 a vyšší

Vstupy a výstupy anténa in/out 
Příslušenství CD-ROM (s ovladači, softwa-

rem DVBViewer a mnáviodem), 
přijímač IR signálu 
(pro dálkové ovládání) 

Cena 1.790 Kč

TECHNISAT AIR-STAR 2 TV

Spolehlivý a kvalitní příjem
DVB-T. Ovládací program nabízí

i češtinu, správná diakritika EPG.
Úsporná, leč praktická grafika.

Drobná úskalí nastavení při in-
stalaci, špatné zobrazení češtiny

v teletextu. Nemá žádný videovýstup.

kategorie do 2.000 Kã
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KONKURENTI:
PCI karta z produkce spoleãnosti Pinnacle – PCTV Dual DVB-T Pro PCI – má kromû di-
gitálního i analogov˘ televizní tuner. Také ona umoÏÀuje pfiím˘ záznam pfiijíman˘ch
programÛ na HDD a pro jejich zpracování má v pfiíslu‰enství i jednodu‰‰í verzi stfiiho-
vého programu Studio – QuickStart 10. Cena je ov‰em vy‰‰í – 2.890 Kã.

Mezi oblíbené zpÛsoby pfiíjmu a sledování televizního vysílání
patfií i poãítaãov˘ pfiíjem. I kdyÏ televizní obraz na PC monito-
ru nedosahuje kvality zobrazení na televizoru, mít televizní
program k dispozici i na „pracovním“ stole, a tfieba v miniatu-
rizovaném oknû sledovat pfii jiné ãinnosti na poãítaãi vysílání,
je více neÏ praktická. K tomu pfiistupuje i moÏnost vysílan˘
program ihned na poãítaãi nahrát na harddisk a pak dále zpra-
covat, tfieba aÏ po vypálení na DVD.
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