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CENÍK 
PRO EXTERNÍ ODBĚRATELE  

ZE SKLADŮ SCÉNICKÉHO PROVOZU  
ČESKÉ TELEVIZE PRAHA
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Česká televize respektive Československá televize 
od roku 1953 po současnost nashromáždila ve svém 
fundusu obrovské množství kostýmů historických i 
současných, rekvizit běžných i zcela ojedinělých či 
nábytku ze všech možných období. 

 Česká televize byla vždy dobrým hospodářem a o 
své rodinné stříbro se uměla a umí dobře starat. Ve svých 
odborných dílnách, ať už jsou to dílny kostýmní, 
obuvnické, vlásenkářské, nábytkářské, čalounické, 
pasířské, či truhlářské a kašérské, opravuje, udržuje a 
připravuje pro další použití veškeré kostýmy, rekvizity i 
nábytek. 

Naše odborné a umělecké dílny také vytvářejí dle 
návrhů výtvarníků a architektů vše, co je potřebné pro 
kvalitní projekt na vysoké umělecké úrovni. 

Jsme připraveni nabídnout nepřeberné množství 
z našich skladů k pronájmu pro realizaci vašeho 
filmového projektu, show, či jiného uměleckého záměru. 
Pestrost a kvalita naší nabídky je vám plně k dispozici.  
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Kostýmy dámské a pánské   120 000 ks 
 
Sklady kostýmů v České televizi nabízejí široký výběr 
dámských i pánských kostýmů z doby renesance, baroka, 
rokoka a secese. Zajímavý sortiment má fundus i 
z válečného a poválečného období. Dále jsou k dispozici 
 kostýmy historické, divadelní, kostýmy maškarní a 
lidové. 
V našich skladech najdete i běžné civilní kostýmy, např. 
20 léta. Máme i další drobné doplňky jako kabelky, 
klobouky, brýle, bižuterii… 
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CENÍK DÁMSKÝCH KOSTÝMŮ – ZAPŮJČENÍ 
JEDNOHO KOSTÝMU NA JEDEN DEN 
 
 
1 000 Kč kolekce LUXUS 
   500 Kč šaty dobové (renesance, rokoko, …) 
   250 Kč šaty civilní, šaty večerní, šaty dobové (20. 

léta), kostýmy, kostýmy divadelní, kostýmy 
baletní, kroje 

   200 Kč bundy, kabáty, kožichy, kabáty kožené, 
baloňáky 

   150 Kč saka, sukně, halenky, kalhoty, svetry, 
vesty, župany 

   100 Kč šaty dětské, sukně gotické, sukně dobové, 
klobouky, noční košile, živůtky, pyžama, 
kabelky, tepláky, celotrikoty, body, 
korzety, pracovní, pláště, 

     80 Kč trička, mikiny, spodničky, zástěry, 
podprsenky, kombiné, podvazkový pas, 
plavky, šály, šátky, rukavice, límečky, 
deštníky, slunečníky, vatony, vějíře, brýle, 
čelenky, korunky, bižuterie, vlňáky, 
plédy, závoje, a ostatní neuvedené 
doplňky 
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CENÍK PÁNSKÝCH KOSTÝMŮ – ZAPŮJČENÍ 
JEDNOHO KOSTÝMU NA JEDEN DEN 

 
350 Kč Dobové obleky (gotika, baroko,  
 rokoko, renesance) 
300 Kč Obleky, fraky, smokingy. 
230 Kč  Divadelní kostýmy + selština 
200 Kč  Kožichy, kožené bundy, kabáty,  
  dětské kostýmy. 
110 Kč bundy obyčejné 
  80 Kč Klobouky, cylindry, buřinky,  
  brigadýrky 
  65 Kč   Kalhoty, košile, svetry, trika, rubášky,  
  tepláky, pracovní oděvy 
  55 Kč  Hodinky, hole a drobné doplňky 
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Obuv 13 000 ks 
 
V České televizi se nachází sklad dámské a pánské obuvi. 
V těchto skladech je k využití jak obuv civilní, sportovní, 
domácí a dětská, tak obuv dobová, divadelní a baletní. 
V omezeném množství nabízí fundus holiny vojenské a 
historické. 
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CENÍK ZAPŮJČENÍ JEDNOHO PÁRU NA JEDEN 
DEN 

 
Sandály antika   100 Kč  
Střevíce rokoko, gotika  300 Kč 
Pemzky    100 Kč – 200 Kč 
Holiny historické   250 Kč – 500 Kč 
Holiny vojenské   250 Kč – 500 Kč 
Pracovní boty-bagány  100 Kč – 200 Kč 
Polobotky a sandály    50 Kč – 300 Kč 
Sportovní obuv     50 Kč – 300 Kč 
Perka     100 Kč – 300 Kč 
Lodičky      50 Kč – 300 Kč 
Kozačky      50 Kč – 400 Kč 
Secesní šněrky   100 Kč – 300 Kč 
Dětské boty      50 Kč – 150 Kč 
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Rekvizity 60 000 ks 
 
Pokud potřebujete, ve svém projektu zařídit např. 
kuchyňskou linku máme k dispozici hrnečky, talíře, 
skleničky, nádobí, příbory, cedníky mísy a další 
drobnosti. 
Ve skladu se nacházejí jak školní rekvizity, zahradní 
potřeby, sportovní potřeby, hudební nástroje, obrazy a 
další zajímavosti. 
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CENÍK ZAPŮJČENÉHO INVENTÁŘE ZE SKLADU 
REKVIZIT 

 

Do 3 dnů 10% z tržní ceny inventáře 

Do 7 dnů 25% z tržní ceny inventáře 

Nad 7 dnů 50% z tržní ceny inventáře 

Nad 3 týdny 50% plus 25% za každý započatý týden  

 z tržní ceny inventáře 
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Elektrorekvizity 5 000 ks 
 
Ve skladu elektro jsou v nabídce lustry, lampy a 
lampičky jak dobové, tak ze současnosti. 
Dále se zde nacházejí např. telefony, mobilní i dobové, 
televizory, magnetofony, rádia. 
Sklady nabízejí domácí spotřebiče, luxy, mixéry, 
odšťavovače, topinkovače, fritovací hrnce a další potřeby. 
Máme zde i majáky a semafory. 
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CENÍK ZAPŮJČENÉHO INVENTÁŘE ZE SKLADU 
ELEKTROREKVIZIT 

 

Do 3 dnů 10% z tržní ceny inventáře 

Do 7 dnů 25% z tržní ceny inventáře 

Nad 7 dnů 50% z tržní ceny inventáře 

Nad 3 týdny 50% plus 25% za každý započatý týden  

 z tržní ceny inventáře 
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NÁBYTEK – nabídka cca 10 500 ks 

Náš unikátní soubor nábytku Vám umožní zařídit 
jakoukoliv dekoraci. Nabízíme nábytek různých slohů 
(gotický, renesanční, barokní, empírový, biedermayer, 
secesní a novodobý), všech druhů a typů. V nabídce 
máme orientální nábytek, stoly a stolky jídelní, 
konferenční, kancelářské, květinové, psací, noční, 
nemocniční.  

V sortimentu lze nalézt různé židle a křesla, pohovky, 
gauče, taburety, sedačky, postele, truhly, kuchyně, 
kuchyňské kredence, botníky, skříně, vitríny, sekretáře, 
registračky, police, regály, stojany na noty, zrcadla, 
hodiny, věšáky, paravány, svícny, rakve, kufry, 
nemocniční nábytek, holičské křesla, krámské váhy a 
pokladny, stojany malířské, manažerské tabule, figuríny, 
zahradní a restaurační nábytek, školní lavice a židle, 
hvězdářské dalekohledy, dopravní značky, koše, bedny a 
přepravky, matrace, krejčovské pany, kola jízdní, 
kočárky, sáně, boby, pramice, sportovní vybavení, 
zemědělské nářadí, měchy, kamna, sporáky, trouby, 
lednice, pračky, myčky na nádobí, kádě, džbery, kotle, 
sudy, necky, popelnice, putny na uhlí, hydronádoby, šicí 
stroje, nástroje hudební, sedla koňské, parohy, busty, 
lana a sítě, špalky, postroje, sochy, žebříky, obývací 
stěny, sedací soupravy, vázy, amfory, lucerny a konzole, 
atd.. 
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CENÍK ZAPŮJČENÉHO INVENTÁŘE ZE SKLADU 
NÁBYTKU 

 

Do 3 dnů 10% z tržní ceny inventáře 

Do 7 dnů 25% z tržní ceny inventáře 

Nad 7 dnů 50% z tržní ceny inventáře 

Nad 3 týdny 50% plus 25% za každý započatý týden  

 z tržní ceny inventáře 
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Dekorační a rekvizitní textil 20 000 ks 
 
V našem skladu dekoračních látek nabízíme dekorační 
látky, koberce, závěsy, záclony a nemalé množství 
polštářů, polštářků, ubrusů, deček i ručně vyšívaných, 
které Vám usnadní práci při zařizování Vaší dekorace. 
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CENÍK ZAPŮJČENÉHO INVENTÁŘE ZE SKLADU 
DEKORAČNÍCH LÁTEK A REKVIZITNÍHO TEXTILU 

 

Do 3 dnů 10% z tržní ceny inventáře 

Do 7 dnů 25% z tržní ceny inventáře 

Nad 7 dnů 50% z tržní ceny inventáře 

Nad 3 týdny 50% plus 25% za každý započatý týden  

 z tržní ceny inventáře 
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Sklad stavebně dekorační techniky 
 

Nabízíme k zapůjčení vše, co se týče stavby dekorace. 
Jsme Vám k dispozici od pondělí do pátku od 6:00 do 
14:00. 

V našem širokém sortimentu naleznete kulisy měkké i 
tvrdé, praktiky, okna (300 ks), dveře (420 ks), žaluzie 
(hliníkové, dřevěné, vertikální a horizontální), rolety, 
krby, kamna, telefonní budky, zastávky, PNS, 
plakátovací sloupy, králíkárny, studny, stromy, dopravní 
trojnožky, sloupy, trhové stánky, schody, umyvadla, 
dřezy, výlevky, WC mísy, pisoáry, bidety, WC mušle, 
sprchový kout, sprchové stěny, sprchové vaničky, vany, 
letní sprchový sloup, bojlery, karmy, baterie (pákové, 
kohoutkové, umyvadlové, vanové, sprchové, dřezové ), 
topná tělesa, lampy, zábradlí, mříže, klece, výtah atd.   
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CENÍK JEDNOHO KUSU NA DEN INVENTÁŘE ZE 
SKLADU STAVEBNĚ DEKORAČNÍ TECHNIKY 

 
 
Telefonní budky   200 Kč  
Poutače, stánky, zábradlí  100 Kč – 200 Kč 
Okna, dveře    100 Kč – 300 Kč 
Praktiky (vnitřní prostory)  100 Kč – 200 Kč 
Sanita (WC, umyvadla, vany) 100 Kč – 500 Kč 
Kulisy       50 Kč – 300 Kč  
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Kontakty 
 
Kostýmy pánské vedoucí 261 136 737 
  261 136 723 
Kostýmy dámské     vedoucí 261 136 727 
                                          261 136 712 
Obuv                          vedoucí 261 132 281 
Rekvizity                    vedoucí 261 132 815 
Nábytek                      vedoucí 261 133 022 
                             dobový  261 132 409 
Elektrorekvizity           vedoucí 261 133 240 
                                             261 132 540 
Dekorační textil     vedoucí 261 132 539 
                                            261 133 216 
Rekvizitní textil        vedoucí 261 132 540 
Sklad SDT vedoucí 261 133 184 
  261 132 973 
 
 
 
 

ceny jsou bez DPH 21% 
platba předem v hotovosti nebo na fakturu 

nutno předložit průkaz totožnosti 
 


