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1. Zdroje 

Výchozí principy televizního vysílání, které započalo  před 70 léty v Anglii 2.listopadu 1936, 
jsou:
Rozvíjející se kinematografie, rozhlasové vysílání, sdělování hlasových informací na dálku.
Přirozená lidská snaha rozšiřovat komunikaci a sdělovat i obrazy na dálku.
Lidská fyziologie vizuálního vnímání, setrvačnost zraku (kterou využívá také film) a konečná 
detailová rozlišovací schopnost zraku, které umožňují rozklad obrazu prostřednictvím 
řádkového rastru do kontinuálního analogového či digitálního obrazového signálu  (dodnes 
využívaný princip v televizi).
Opticko-elektrická  a elektricko-optická transformace obrazového toku technickými  
Prostředky.
Přenos obrazové informace prostorem prostřednictvím analogového či digitálního signálu.

2. První televizní principy

Základním principem elektronického sdělování obrazu je rozklad  obrazu do elementárních 
elementů, televizních  řádků a dílčích snímků, který umožňuje přenos obrazu lineárním 
elektrickým obrazovým signálem podle už historicky vyjádřeného následujícího schématu:

Původ obrázku [Bruch]
Symbolem tohoto principu je vynález rozkladu obrazu otáčivým Nipkowovým kotoučem 
s otvory podle obrázku, na kterém je Skot John Logie Bird, který jej ve svých 34 létech 
předvedl  v Hastings,  v lázeňském městečku na jihu Anglie.



[Bruch]

Ačkoliv byl tento způsob rozkladu primitivní, jeho podstata se zachovala při provozování 
televize dodnes.

3. Snímací  elektronky

Nad   mechanickým rozkladem obrazu zvítězila elektronická modifikace snímání scény. 
První snímací elektronka typu ikonoskop (viz původní vyobrazení) je dílem ruského 



emigranta Vladimíra Kosmy Zworykina, který jej patentoval  ve Spojených státech v roce 
1923. 

[Bruch]

Zdokonalená snímací elektronka typu superikonoskop s akumulací a opticko-elektronovým 
převodem obrazu, který dále zvyšuje citlivost, znázorňuje následující vyobrazení:

[Pk]



4. Televizní obrazovky

Základem televizních obrazovek je Braunova trubice podle  historického patentového výkresu 
na obrázku, která byla objevena v r.1897.

[Bruch]

Po mnoha létech vývoje dospělo provedení Braunovy  trubice do stavu  vakuového displeje 
typu CRT (Cathode Ray Tube) v původně černobílém řešení  podle následujícího schematu.

[Pk]



5. První televizní  vysílání

První televizní vysílání se uskutečnila v různých zemích, například v Německu při Olympiádě 
v r.1936 (viz obrázek). První oficiální televizní vysílání označené za veřejné a pravidelné se 
uskutečnilo v 15,30 hod. dne 2.listopadu 1936 v Anglii, takže v r.2006 bylo sedmdesáté 
výročí.  

[Bruch]

Jedna z prvních čs.kamer (viz obrázek) pro zahájení televizního vysílání v Československu 
1.května.1953 byla osazena snímací elektronkou typu superikonoskop čs.výroby.



[Pk]

6. Televizní filmové snímače

Původní představa využití filmu v televizi je v následujícím schématu. Scéna se natočí 
filmovou kamerou, film se vyvolá a prostřednictvím filmového snímače ještě s mechanickým 
rozkladem se  vytvoří obrazový signál. Tímto signálem je modulován vysílač. Po 
bezdrátovém přenosu je  na výstupu přijímače tento obrazový signál přiveden do filmového 



záznamového zařízení na jehož výstupu je exponovaný filmový pás. Ten se dále vyvolá a 
promítá filmovým projektorem na promítací plochu. 

[Bruch]

Film byl zvláště v počátcích častou programovou náplní televizního vysílání. K tomu byly 
vyvinuty různé typy filmových snímačů se snímacími elektronkami snímající film 
z upraveného standardního filmového projektoru podle obrázku.



[Pk]

Československý filmový snímač tohoto typu užitý pro první televizní vysílání v r.1953 je na 
následujícím obrázku.

[Pk]



Dále byly vyvinuty tzv. flyingspotové filmové snímače s běžícím světelným  paprskem 
snímající plynule běžící film prosvětlovaný snímací obrazovkou s řádkovým svítícím rastrem 
a  v poslední době filmové snímače s řádkovými snímacími prvky CCD (viz obrázek) 
snímající plynule běžící film po řádcích.

[Pk]

7. Televizní přijímače:

Historické provedení skříňového televizního přijímače s černobílou vakuovou obrazovkou je 
na následujícím obrázku.



[Bruch]

První československý televizní příjímač Tesla 4001 z r.1953 je na následujícím obrázku.

[Pk]



8. Další vývojové principy

Zásadní inovaci v televizi představuje přechod k barevné televizi v trichromatickém systému 
vytváření barevného obrazu v souladu s principy barevného vidění podle následujícího 
schématu.

[Pk]

V praktické realizaci sloužily jakožto snímací elektronky od šedesátých let minulého století 
vidikony  resp. jejich nejúspěšnější varianta plumbikony podle následujícího vyobrazení.



[Pk]

Tříkanálového principu snímání bylo v moderních kamerách barevné televize dosaženo 
užitím barvodělící soustavy s optickými hranoly a interferenčními vrstvami jakožto 
barevnými filtry  podle obrázku.



[Pk]

Barevná kamera se snímacími prvky CCD  je na dalším obrázku.



[Bosch]

Jeden ze tří plošných snímacích prvků CCD pro jednotlivé základní barvy v kameře barevné 
televize je na následujícím obrázku. 

[Pk]

Velkého rozvoje posléze dosáhly jednočipové kamery barevné televize, které nepotřebují 
barvodělící soustavu  s uplatněním zvláště v neprofesionálních amatérských aplikacích. 



Vedle vývoje snímacích zařízení barevné televize se výzkum soustředil také na přenosové 
soustavy. Dominantní roli při tom  představoval požadavek na  slučitelnost barevné a 
dosavadní černobílé televize. To řešily všechny kódovací systémy, tj. nejznámější NTSC, 
SECAM a PAL kmitočtovým multiplexem černobílého (jasového) a barvonosného signálu 
principem sdílení kmitočtového pásma podle následujícího schematu.

[Bruch]

Poslední vývoj představuje všeobecná digitalizace celého televizního systému 
charakteristická vzorkováním a kvantováním obrazového signálu včetně zakódování do 
úplného digitálního signálu. Tím se televize propojila s obecnou komunikační a informační 
technikou tak dalece, že televizní obraz lze přenášet internetem nebo mobilní sítí nebo 
dokonce s možností interaktivity mezi posluchačem o zdrojem programu.

Nepřehlédnutelným fenomenem vývoje televize v poslední době je snaha o podstatné zvýšení 
kvality televizního obrazu (též ve srovnání s filmovou produkcí), zvláště v oblasti detailové 
rozlišovací schopnosti. Reprezentantem této snahy je obecně soustava HDTV (High 
Definition Television)  s počtem řádků televizního rastru v základní variantě 1920 x 1080 



pixelů s prokládaným řádkováním a Ultra HDTV s ještě podstatně vyšší detailovou 
rozlišovací schopností 7680 x 4320 pixelů. 

Bouřlivý rozvoj zaznamenala i zařízení pro reprodukci barevného televizního obrazu od 
základního principu Braunovy trubice   k  CRT obrazovkám a jejich modifikacím delta nebo 
in line podle obrázku se stínící maskou různého provedení.

[Pk]

Poslední vývoj zobrazovacích soustav ustupuje od CRT systémů, displeje se stávají plochými 
na principu LCD prvků nebo plasmových výbojů. Velký rozvoj zaznamenaly projekční 
televizní soustavy (s projekčními obrazovkami podle obrázku)  pro velkoplochou reprodukci 



obrazu srovnatelnou s kinoprojekcí, později na principu prosvětlovaných LCD prvků nebo 
kývavých zrcátek DMD (Deflection Mirror  Device).

as

[Panasonic]

9. Záznamová technika a televizní studia

Brzy po zahájení televizního vysílání se hledaly způsoby záznamu obrazového signálu a 
doprovodného zvuku. První záznamové zařízení tzv.telelecording využívalo exponování filmu 
obrazem z obrazovky. V další vývojové etapě byl aplikován princip magnetického záznamu 
obrazového signálu na pás, např. zařízení podle obrázku.



[Ampex]

Během let se vyvinula varianta magnetického záznamu v digitální formě obrazového signálu 
podle následujícího vyobrazení.



[SONY]

Poslední vývoj v oblasti záznamu obrazu a zvuku je podstatně ovlivněn realizací 
velkokapacitních digitálních pamětí, které umožňují záznam mnohahodinového programu jak 
pro tvůrčí programové cíle tak pro domácí využití.

V souladu s bouřlivým vývojem televizní techniky se souběžně vyvíjela struktura vlastního 
televizního studia s dekoracemi scény, jejím osvětlováním, rozmístěním kamer a mikrofonů, 
klimatizací a speciální manipulační technikou podle vyobrazení.
.



[Bosch]

Současný  vývoj v  oblasti studiové techniky vede k dodatečnému vytváření scény například 
digitální animací, která umožňuje realizovat  nejen virtuální ale dnes už i reálné scény.

10. Vysílací technika

Původně výhradně pozemské televizní vysílání (viz obrázek televizní antény s vysílačem) je 
dnes doplněno vysíláním satelitním a využíváním sítí realizovaných  dříve výhradně 
metalickými, dnes i optickými kabely. 



[ĆeRa]

Svého času byl velkým úspěchem systém mezikontinentálních televizních přenosů podle 
dobového uspořádání v následujícím obrázku.



: 

[Bruch]

Aktuální  uspořádání satelitní vysílací soupravy vzestupného paprsku ke komunikačnímu 
satelitu znázorňuje následující obrázek.

[ĆeRa]



11. Stereotelevize

Snaha o prostorovou televizní reprodukci barevného obrazu vyústila v řadu systémů, které ji 
s různým úspěchem splňují. Všechny jsou založeny na dvoukanálovém vnímání reálné scény 
lidským zrakem a jejich základní princip je znázorněn v následujícím obrázku. Potřeba 
speciálních brýlí pro separaci levého a pravého obrazu činí tento princip  stále těžko 
realizovatelný pro běžnou programovou televizi, uplatňuje se však významně  v uzavřených 
televizních soustavách například v medicině, v metalurgii radioaktivních látek apod.

[Pk]

12. Perspektivy televize

Televize, jak vyplývá i z předchozí prezentace, je jedním z nejšířeji aplikovaných technických 
oborů, který zasahuje téměř do všech ostatních technických  i humanitnních oblastí. 
V posledním období se televize nově platňuje v rámci rychlého vývoje obecné digitální 
komunikační techniky směrem k vyšší flexibilitě, interaktivitě a nezávislosti na standardním 
programovém zdroji. Televize se nyní šíří nejen pozemním vysíláním, ale i prostřednictvím 
satelitů, kabelových a mobilních sítí. Nově se televizní signál šíří také prostřednictvím 
internetu a po telefonních linkách (systém ADSL). V tomto  novém vývoji se televize stala 
součástí velkého komunikačního informačního systému multimediálního charakteru.. 

[8.2.2007]
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