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1.  ZÁKLADNÍ PŘEHLED  
 
 
Česká televize vlastní nemovitosti (pozemky a budovy) v Praze na Kavčích horách a dále v Brně pro 

potřeby Televizního studia Brno a v Ostravě pro potřeby Televizního studia Ostrava.  Areál ČT v Praze byl 

postupně budován od 60. let 20. století. Pro TS Brno byla v roce 2016 dokončena nová budova v Brně-

Líšni a vedle toho je využíván objekt v Brně-Židenicích (dílny, sklady). TS Ostrava sídlí v budovách 

v centru Ostravy a dále využívá studio v Ostravě-Radvanicích.   

 

Činnosti související se správou a provozem areálů České televize v majetku České televize jsou  

v organizačním řádu rozděleny podle místní příslušnosti. Za areál na Kavčích horách v Praze spadají  

do kompetence úseku Provoz a správa majetku v divizi Finance a provoz. V TS Brno jsou činnosti 

vykonávány v odděleních Správa majetku a Dopravní provoz a v TS Ostrava v odděleních Hospodářská 

správa a Dopravní provoz. V obou televizních studiích jsou oddělení zařazeny pod úseky Ekonomika  

a provoz spadajících do podřízenosti ředitelů TS.  

 

Tato zpráva se věnuje primárně odborným činnostem správy a provozu majetku prováděných v Praze  

a spadajících do kompetence divize Finance a provoz, které tvoří převážnou část této agendy za celou 

ČT, a to jak z pohledu velikosti obhospodařovaného majetku, tak i z pohledu finančního a personálního.  
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Náklady a investice v roce 2021 

 

(v tis. Kč) Celkem ČT 
z toho 
ČT v Praze 

% 

Mzdové a provozní náklady 293 266 242 967 83 % 

Investiční výdaje 52 177 47 085 90 % 

Pozn.: Náklady a investice jsou uvedeny za úsek Provoz a správa majetku v Praze, Správa majetku a Dopravní provoz v TS Brno 

a Hospodářská správa a Dopravní provoz v předběžných hodnotách před provedení povinného auditu účetní závěrky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na provoz a správu areálů v majetku celé České televize dosáhly v roce 2021 výše 293 mil. Kč, 

z toho 243 mil. Kč (83 %) se vztahovalo ke Kavčím horám v Praze. Většina činností je vykonávána ve 

vlastních kapacitách a tomu odpovídá i struktura nákladů, kde největší položkou jsou náklady na 

zaměstnance (39 %). Další významnou položkou jsou pak náklady na energie (30 %). Česká televize 

v Praze hradí spotřebu elektrické energie a spotřebu tepla (vytápění pomocí teplovodu). V Brně a 

Ostravě je vedle elektrické energie a spotřeby tepla využíván i plyn. Od roku 2016 využívá Česká televize 

operativní leasing pro nájem osobních automobilů, které jsou dle potřeb využívány v Praze, Brně, 

Celkem 
293 mil. 

úklid, odpady, 
údržba zeleně 

atd.  
38 mil. 

leasing 
vozidel 
16 mil. 

energie  
87 mil. 

elektřina 
47 mil. 

teplo 
39 mil. 

plyn 
1 mil. 

opravy 
24 mil. 

osobní náklady 
113 mil. 
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Ostravě, ale i regionálními zpravodaji. Ke konci roku 2021 měla Česká televize na operativní leasing 

celkem 184 vozů. 

 

Pod správu majetku patří také Hasičský záchranný sbor ČT v Praze, který byl zřízen zřizovací listinou 

v roce 1971 na pokyn Městské správy Sboru PO. Důvodem byla celková stavebně – požární složitost 

areálu na KH. Současně je jednotka HZS ČT začleněna do Integrovaného záchranného systému ČR. 

Zajišťuje úkoly IZS v hasebním obvodu hl. města Prahy dle platného Požárního poplachového plánu  

hl. m. Prahy. Náklady na HZS ČT činily v roce 2021 celkem 35 mil. Kč.  

 

Detailní přehled nákladů a investičních výdajů úseku Provoz a správa majetku v Praze, útvarů Správa 

majetku a Dopravní provoz v TS Brno a útvarů Hospodářská správa a Dopravní provoz je uveden 

v Příloze. 
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2. ČINNOSTI PROVOZU A SPRÁVY MAJETKU  
 
 
 

Popis hlavních činností 

• zajištění napájení elektrické energie včetně záložních zdrojů pro technologické části  

• zajištění větrání, chlazení a vytápění celého areálu ČT 

• administrace, řízení a kontrola oprav a investičních akcí 

• zajištění běžného provozu, údržby, úklidu a nakládání s odpady 

• zajištění vozového parku, servisu, pojištění a provozu automobilové „půjčovny“ 

• zajištění požární asistenční služby a pohotovostních zásahů vlastního hasičského záchranného 

sboru 

 

Část těchto činností probíhá v permanentním směnném provozu. 

 

Elektrotechnika   

Oddělení Elektrotechnika (42 zaměstnanců) neustále dohlíží na nepřerušené napájení elektrickou 

energií, která je v areálu rozdělována 1 280 rozvaděči a nad systémem záložních zdrojů, které v případě 

výpadku na straně dodavatele elektrické energie, zajišťují nepřerušené napájení. K tomu slouží dálkový 

dozor nad záložními zdroji (UPS), bateriemi a elektrickými rozvaděči prostřednictvím dohledového 

systému rozvoden nízkého i vysokého napětí systému centrálního řízení spotřeby. Dále provádí běžný 

servis elektrorozvodů, přípojných míst, osvětlení, systému jednotného času, místního rozhlasu  

a zajišťuje pravidelné revize. 

 

Technika prostředí 

Oddělení Technika prostředí (31 zaměstnanců) řídí, kontroluje a udržuje chod vzduchotechnických, 

topných a chladících zařízení. Studia, střižny, ale i celá výšková budova nebo stravovací provozy by bez 

nucené výměny vzduchu nesplňovaly hygienické parametry. Útvar techniky prostředí zajišťuje i dodávky 

pitné a topné vody, odvod splaškové i dešťové kanalizace a provádí opravy a pravidelný servis na všech 

zařízeních, které spravuje.  

 

Opravy a investiční akce 

Sedm techniků vede veškeré údržbové akce a také řídí nové projekty v oblasti staveb a stavebních 

technologií, při průměrném počtu 120 zakázek ročně, dle odborného zaměření.  

 

Údržba budov  

Oddělení Údržby budov (17 zaměstnanců) provádí údržbu, stěhování, malování, drobné opravy  

a stavební práce, servis šedesáti výtahů a zdvihacích plošin, elektronických zařízení, strojní opravy 

mechanismů studiové techniky a manipulaci s odpadem. Vedle odpovědnosti dohledu nad externí 

úklidovou firmou, také zajišťuje mimořádný úklid, výměny a čištění podlahových krytin, opravy žaluzií, 

mytí oken, čištění čalouněného nábytku, zimní a další potřebnou údržbu.  
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Hasičský záchranný sbor  

Hasičský záchranný sbor České televize (45 zaměstnanců) zabezpečuje vlastní požární ochranu pro areál 

Kavčích hor v Praze 4. V každé směně má službu 10 zaměstnanců zabezpečující výjezd jednotky (počet 

je vyžadován příslušnými ustanoveními Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.). V třísměnném 

provozu provádí 24-hodinový monitoring celého areálu a zabezpečuje požární ochranu, včetně 

požárních asistencí při natáčení. 

 

Správa vozového parku 

Správa vozového parku (16 zaměstnanců z toho 8 řidičů motorových vozidel) zajišťuje přidělování 

interních vozidlových kapacit na základě požadavků o přepravu zadaných v elektronickém rezervačním 

systému. Zajišťována je kompletní agenda pojištění, včetně pojistných událostí, a to od nahlášení 

pojistné události, realizaci opravy vozidla až po sledování výplaty pojistného plnění a centrálně zajišťuje 

agendu mýtného. Servisní úkony na vozidlech jsou útvarem zajišťovány dle konkrétních požadavků 

uživatelů vozidel, či dle zjištění techniků útvaru. Koordinace oprav, servisu a údržby je u vozidel 

pořízených formou operativního leasingu řešena ve spolupráci s leasingovou společností.  
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3. VÝZNAMNÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V  ROCE 2021  
 
 
 

Úprava hlavní jídelny – nosníky střechy 13,3 mil. Kč 

Prostor je využíván jako hlavní jídelna pro zaměstnance s výdejem, zázemím výdeje a navazujícím 

prostorem bufetu. Při statickém posouzení všech ocelových nosných konstrukcí v areálu Kavčích hor byla 

znalcem zkoumána i nosná konstrukce hlavní jídelny. Znalecký posudek statika doporučil posílení 

nosníku pro případ zatížení sněhem. Pro úspěšné provedení zesílení nosníku bylo nutné provést 

kompletní demontáž vzduchotechniky a úplně odkrýt strop jídelny (zespodu). Vzhledem k rozsahu  

a délce těchto prací jsme se rozhodli zároveň provést i obměnu světel, dále repasi nábytku a výměnu 

podlahových krytin, která již vykazovala znaky velkého opotřebení.  

 

 

Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí v centrální chladicí stanici 8,3 mil Kč  

Rekonstrukce rozvodny zahrnuje výměnu rozvaděčů 22kV a 6kV, včetně začlenění důležitých přístrojů  

do dohledového systému. V rámci rekonstrukce byly též vyměněny kabelové rozvody 22kV a 6kV. Tato 

akce je součástí generační obměny zastaralých nebo nespolehlivých zařízení s minimální nebo žádnou 

dostupností náhradních dílů. V roce 2020 byla realizována první část rekonstrukce a dokončena byla  

v roce 2021 – celková akce byla celkem za 12,5 mil Kč. 

 

 

Rekonstrukce vzduchotechnických zařízení v objektech Kavčích hor 5,6 mil Kč   

Účelem této akce byla rekonstrukce stávajících vzduchotechnických jednotek, navazujících rozvodů 

vzduchotechniky, tepla, chladu, elektro a systému měření a regulace. Jedná se o pokračující generální 

obměnu infrastruktury v areálu ČT v Praze. 

 

 

Rekonstrukce střechy 401  1. etapa 5,7 mil. Kč 

Předmětem zakázky bylo provedení kompletní rekonstrukce ploché střechy objektu 401 včetně 

výtahových nástaveb, vzduchotechnických nástaveb, atik, střešních objektů a světlíků. Bylo provedeno 

zateplení střechy a položení nové asfaltové hydroizolace, byla provedena oprava střešních nástaveb, 

detailů a navazujících klempířských konstrukcí (atika, dilatace, sokly, svody, lemování apod.), byly 

osazeny nové střešní vpusti. Rovněž byly provedeny nutné související práce – úpravy výšky ventilačních 

otvorů a dveří střešních nástaveb, úprava elektroinstalace. Stávající zámečnické konstrukce, mřížky 

vzduchotechnických nástaveb apod. byly opatřeny ochranným nátěrem, byl opraven obklad stěn, byly 

provedeny stavební úpravy za účelem zvýšení horní úrovně střešních bodových světlíků, byla provedena 

úprava prodloužení potrubních rozvodů vzduchotechniky v návaznosti na zvýšenou skladbu střešního 

pláště vlivem zateplení, byly obnoveny popisy označení vzduchotechnických zařízení. 
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Výměna EPS v objektu zpravodajství, ústředna 124  1. etapa 6,0 mil. Kč 

Předmětem investiční akce je modernizace vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení – elektrické 

požární signalizace v objektech Zpravodajství, garážích OZ, filmových laboratořích a v trafostanici OZ  

na Kavčích horách. V těchto objektech bylo nainstalováno zařízení Siemens Algorex řízené ústřednou 

CC1142 č. 124. Ústředna se nacházela ve vrátnici OZ v přízemí. Vedle této staré ústředny je již 

instalována nová ústředna č. 125 Siemens Sinteso FC 2060, ke které jsou připojeny hlásičové a ovládací 

linky v minulosti rekonstruovaných pracovišť Serverovna pro DNPS II, pracoviště TMZ, KPN, Quantell, 

studia apod. Systém je decentralizovaný a je řízen nadstavbovým zařízením MM8000, instalovaným  

v hasičské stanici ČT. Investiční akce zahrnovala demontáž ústředny EPS č. 124 se všemi periferiemi - 

výměnu kabeláže hlásičových linek, výměnu kabeláže ovládacích linek, výměnu hlásičů, indikačních 

svítidel, provedení ovládání návazností od signálu EPS zahrnující vzduchotechniku, požární klapky, 

výtahy, požární dveře a vrata, požární ventilátory, jejich připojení a začlenění do ústředny č. 125, 

provedení softwarových změn v ústředně EPS č. 125 a v nadstavbovém zařízení MM8000. 
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4. VÝHLED NA ROK 2022  
 
 
Pro rok 2022 není plánována změna v činnosti jednotlivých odborných útvarů, které tak budou nadále 

vykonávat agendu spojenou se zabezpečením provozu areálu České televize. Významným faktorem 

v roce 2022 bude nárůst cen energií, ke kterému došlo již na podzim roku 2021, a který bude ovlivňovat 

náklady celého roku. S cílem omezit dopad navýšení jednotkových cen se bude ČT zaměřovat na opatření 

vedoucí ke snížení spotřeby energií. 

 

V návaznosti na zvýšené ceny energií a také nové legislativní požadavky (povinnost pro veřejné 

zadavatele pořizovat pro část vozového parku elektroauta) se v roce 2022 bude Česká televize věnovat 

strategii budoucího řešení zdrojů elektrické energie a tepla pro zabezpečení potřeb provozu areálů. 

V této souvislosti bude také detailněji analyzována možnost využití fotovoltaických panelů, které by 

mohly být umístěny na plochých střechách budov ČT. Za účelem vytvoření budoucí strategie je 

plánováno i s tím, že bude využito znalostí a zkušeností odborníků i mimo Českou televizi, včetně 

akademické sféry.       

 

V roce 2022 bude také pokračovat obnova a rekonstrukce majetku České televize. Mezi hlavní 

plánované investiční akce patří: 

 

• Řešení nevyhovujícího stavu objektu zpravodajství    

V této souvislosti bude nutné řešit i stav indukčních a vzduchotechnických jednotek, vč. rozvodů topné 

a chlazené vody, systému měření a regulace, které byly do strojoven vzduchotechniky instalovány kolem 

roku 1977. 

 

• Rekonstrukce vzduchotechnických jednotek  

Účelem této akce je rekonstrukce stávajících vzduchotechnických jednotek, navazujících rozvodů 

vzduchotechniky, tepla, chladu, elektro a systému měření a regulace. Jedná se o pokračující generální 

obměnu infrastruktury v areálu ČT v Praze. 

 

• Automobilový žebřík pro hasičský záchranných sbor ČT  

Jedná se o nákup automobilového žebříku pro potřeby hasičského záchranného sboru ČT, který nahradí 

předchozí nevyhovující žebřík.  

 

• Rozšíření stojanovny SR1  

Předmětem této akce jsou stavební úpravy místnosti č. 317D a 317bD ve 3. p. objektu D, budovy Kavčí 

hory – západ, které mají za cíl rozšířit stávající stojanovnu SR1 a zajistit stavební a technologickou 

připravenost pro modernizaci technologie režijních komplexů SK1 a SK2 ve 3. patře objektu techniky.  

 

• Výměna EPS v objektu producentských center (OPC), ústředna 121  

Předmětem investiční akce bude modernizace vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení – 

elektrické požární signalizace. Rekonstrukce EPS bude zahrnovat výměnu starého systému EPS Siemens 
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Algorex, výměnu kabeláže, hlásičů, indikačních svítidel, provedení ovládání návazností od signálu EPS 

zahrnující vzduchotechniku, požární klapky, výtahy, požární dveře a vrata, požární ventilátory. 

 

• Modernizace systému měření a regulace (MaR)  

Účelem této investiční akce je modernizace části stávajícího systému měření a regulace (MaR) zařízení 

techniky prostředí (TP) v objektech Kavčích hor. Tato etapa modernizace se týká části výškového objektu 

(strojovny vzduchotechniky „S“), výměníkové stanice VM 1, strojovny vzduchotechniky Z3 a centrální 

měřící šachty.  

 

• Rekonstrukce rozvodny 404 vč. začlenění do centrálního řízení spotřeby  

Akce zahrnuje výměnu rozváděčů nízkého napětí, začlenění vybraných přístrojů do systému CŘS  

a doplnění battery managementu pro baterie UPS 404.1.Výzbroj rozváděčů je morálně i fyzicky zastaralá, 

neodpovídá současným požadavkům na napájení technologických televizních celků a nejsou dostupné 

náhradní díly. Nové rozváděče zajistí spolehlivé napájení připojených technologií a umožní monitoring 

důležitých přístrojů a zařízení. Battery management umožní kompletní bateriový dohled a monitoring 

jednotlivých baterií. 

 

• Rekonstrukce WC – 4. etapa  

Pokračující kompletní rekonstrukce fyzicky a esteticky dožívajících komplexů WC a umýváren v areálu 

Kavčích hor (stoupačky kanalizace, úpravy vodovodu, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechniky, 

zařizovacích předmětů).  

 

 

V rámci agendy správy vozového parku jsou plánovány tyto aktivity: 

 

• Realizace obnovy osobních vozidel v operativním leasingu 

Po zdržení způsobeném nedostupností nových vozidel na trhu předpokládáme, že realizace proběhne  

v roce 2022. Zahrnovat to bude přípravu nových vozidel do provozu, jejich předání uživatelům  

a následné vrácení vozidel nahrazovaných leasingové společnosti.  

 

• Centralizace agendy palivových karet 

Záměrem je sjednotit správu palivových karet pod útvar Správy vozového parku. Softwarově je útvar  

na takovou agendu připraven, předpokládány jsou pouze nutné dílčí úpravy systému v souvislosti se 

strukturou importních souborů případně nově vybraného poskytovatele karet PHM. Výběr 

poskytovatele karet PHM bude řešen veřejnou zakázkou.   
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5. VÝHLED NA DALŠÍ OBDOBÍ  
 

 

Významným projektem dalších let bude výstavba nové budovy pro výrobu a vysílání zpravodajství České 

televize. Tato kapitola popisuje současný dlouhodobě nevyhovující stav podmínek pro tvorbu 

zpravodajských pořadů České televize a podává základní informace k záměru vytvořit moderní 

zpravodajské studio v prostoru areálu ČT v Praze. 

 

Preambule 

„Prvořadým úkolem České televize je zprostředkovávat informace ve zpravodajských a aktuálních 

publicistických pořadech. Divákům poskytuje informace důležité pro jejich všestrannou orientaci  

a svobodné utváření názorů. Pevné místo v programu zaujímá regionální zpravodajství.“ 

 

„Česká televize musí sledovat v oboru celosvětově dosahovanou úroveň provozování televizního vysílání 

a jeho inovací jak ve smyslu technickém, tak obsahovém s cílem zajistit s přihlédnutím k dostupným 

finančním možnostem nejvyšší možnou kvalitu služeb, zejména nebude bez vážného důvodu opožďovat 

zavádění nových technologií, které mají přímý dopad na kvalitu služeb nabízených divákům.“ 

 

(zdroj: Kodex ČT) 

 

 

5.1. Současný stav 

 

Zpravodajství pro 21. století nelze dělat v podmínkách ze 70. let 20. století 

 

Výroba zpravodajství a sportu je umístěna v bývalém objektu Výzkumného ústavu rozhlasového  

a televizního vysílání (budova z konce 60. let), který nebyl dispozičně řešen jako zpravodajství a přes dílčí 

úpravy dodnes požadavky na moderní zpravodajské centrum nesplňuje. K přeměně výzkumného ústavu 

na objekt televizního zpravodajství došlo v 70. letech, a to bez přihlédnutí k nevhodnosti budovy  

pro televizní zpravodajství. V té době se v budově vyráběl jen půlhodinový blok televizních zpráv. Nyní 

se zde vyrábí dva celodenní programy (ČT24 a ČT Sport) a zpravodajství pro ČT1, ČT art a ČT:D. Také 

požadavky na zpravodajství byly před 40 roky jiné než dnes.  

 

Na potřebu řešit nevyhovující podmínky pro výrobu zpravodajství a sportu upozorňovaly mimo jiné  

i Dlouhodobé plány sestavené pod vedením generálního ředitele Jiřího Janečka z dubna 2011. Současný 

generální ředitel Petr Dvořák navrhnul výstavbu nové budovy pro potřeby zpravodajství ve svém 

kandidátském projektu „Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné 

služby“, na základě kterého byl v dubnu 2017 zvolen Radou ČT do funkce: „Dnes jsou však možnosti  

pro rozvoj zpravodajství, publicistiky a sportu zásadně limitovány především technologickým a výrobním 

zázemím stávajícího objektu Zpravodajství. Proto hodlám v budoucnu navrhnout realizaci přístavby, jejíž 

součástí by bylo nové redakční zázemí i několik víceúčelových zpravodajských studií postavených  

na nejmodernějších IP technologiích.“ 
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Hlavní omezení stávajícího objektu zpravodajství a sportu 

 

Objekt byl navržen a postaven pro kancelářské využití jako železobetonový skelet se zastropením spiroll 

panely. Tato konstrukce budovy neumožňuje zásadnější modernizaci ani provádění větších průrazů mezi 

podlažími pro technologická vedení. Také světlá výška podlaží je vhodná pro kancelářské prostory, nikoli 

pro technologická pracoviště a už vůbec ne pro studia.  

 

Nevyhovující rozměry místností a výška podlaží 

 
 

  
Praskliny na stěnách  
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Redakce denního zpravodajství 

 
 

Redakce ekonomiky 

 
 

Sportovní redakce 
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Prostory zázemí, údržby, záznamové techniky 
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Hlavní limitující faktory z pohledu stavebně-provozního:  

 

• Komplikované a energeticky nehospodárné zajišťování požadovaných parametrů vnitřního 

mikroklima především v technologických pracovištích, které vznikly přestavěním původních 

kanceláří. Jedná se zejména o newsroom, studio a režijní komplex 9 apod. Tato pracoviště jsou, 

podobně jako většina kancelářských prostor, obsluhována původním vzduchotechnickým 

systémem, který je v současné době již na hranici životnosti. Výše uvedená technologická 

pracoviště obecně vyžadují jiný typ a koncepci větrání a chlazení než běžné kanceláře. 

• V původním stavu se nachází většina rozvodů vody a kanalizace v suterénu objektu, kde bylo 

provedeno několik lokálních oprav na páteřních rozvodech. Ke kompletní rekonstrukci zatím 

nebylo přikročeno, protože by se zásadním způsobem omezil provoz obou studiových komplexů 

7 a 8, centrální maskérny a dalších pracovišť, které se nacházejí na úrovni 2PP. 

• Počty a vybavení hygienických zařízení (WC, šatny, sprchy), která byla dimenzována  

v sedmdesátých letech na tehdejší stav programové nabídky, a která nelze dodatečně rozšířit. 

• Obecným rizikem je nemožnost za plného kontinuálního provozu výroby zpravodajství a bez 

záložních prostor provádět potřebnou rozsáhlejší generační obměnu stavebních částí  

a infrastruktury. Bez těchto oprav je zase provoz zpravodajství neustále ohrožován haváriemi 

zastaralých částí budovy.   

 

Hlavní limitující faktory z pohledu výroby zpravodajských a sportovních pořadů:  

 

• Velikostí spíše menší studia s omezenou multifunkčností, která většinou vznikla vzájemným 

propojením původních kanceláří, čímž bylo dosaženo použitelné kubatury prostoru pro daný 

účel. Chybí tak velké multifukční studio typu TV Nova nebo TV Prima, a to zejména s ohledem 

na rozvoj celodenního kontinuálního zpravodajství. 

• Kapacita prostor neodpovídá množství osob potřebnému k zajištění výroby zpravodajství  

a sportu ve stávajícím rozsahu.  

• Samostatný problém představuje velín, tedy prostor, v němž probíhá celodenní příprava  

a odbavování živého kontinuálního vysílání, následně i příprava pořadů Události a Události, 

komentáře. Vysokému počtu redakčních pracovníků neodpovídá velikost prostoru ani možnosti 

vzduchotechniky. 

• Dispoziční omezení budovy neumožňuje vždy zajistit takové rozmístění pracovišť, které by 

odpovídalo procesu vzniku zpravodajských pořadů (např. editoři Událostí jsou tři patra od 

velína). Obdobný problém se týká také realizačních prostor např. místnosti pro kameramany, 

uskladnění rekvizit, maskérny, kostymérny, jež jsou rozmístěny po celém objektu. 

• Nedostatečné prostory na uskladnění dekorací a omezená kapacita maskéren a kostyméren. 

Schází prostory pro obslužný personál, šatny, denní místnosti a důstojné zázemí pro hosty 

(čekárny, kostymérny, maskérny). 

• Skutečnost, že veškeré technologické prostory jsou v podstatě předělané kanceláře se promítla 

zejména v obrovské míře roztroušenosti jednotlivých střižen a obecně technologické 
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nekompaktnosti studiových i postprodukčních kapacit. Důsledkem je mimo jiné složitý systém 

chlazení a ventilace, někdy dokonce i jeho absence, ale také kompromisní řešení kabelových 

tras.  

 

Stávající 4 studia v objektu zpravodajství a sportu (OZ) 

   
 

Studio SK6: Momentálně nejvíce využívané zpravodajsko-publicistické studio, v němž se točí většina 

pořadů programu ČT 24. Studio je limitováno svými rozměry (8 x 10 m), pročež se hodí pro publicistické 

pořady s maximálním počtem šesti účinkujících. Studio má minimální zázemí pro hosty a skladování 

dekorace. 
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Studio SK7: Studio určené pouze pro sportovní kanál. Rozměry prostoru umožnily vytvořit velmi malé 

studio s omezenou multifunkčností. Studio má nevhodně umístěné dveře limitují možnosti přestavby 

dekorace. 

 

 
   

Studio SK8: Virtuální studio, ve kterém se natáčí hlavní zpravodajský pořad Události a další pořady, které 

jsou koncipovány na bázi virtuální dekorace, včetně pořadů pro ostatní kanály ČT. I toto studio je 

limitováno svými rozměry pouhých 7 x 10 m – kvůli úzkému profilu není možné tvořit složitější projekty 

a jsou zde problémy s odrážející se zelenou barvou stěn na účinkující. 

 

 
 

Studio SK9: Zpravodajské kontinuální studio, z něhož se vysílá celodenní zpravodajský servis, případně 

menší zpravodajsko-publicistické pořady typu Newsroom. Svým charakterem neodpovídá potřebám 

celodenního vysílání (s rozměry 6 x 10 a světlou výškou 3 m se jedná spíše o hlasatelnu). Prostor 

současného studia vznikl přestavěním původních kanceláří. Problémem jsou opět nízké stropy, malé 

prostory, nedostatečný odstup kamer, problémové svícení, nemožnost vysílání větších formátů, 

stárnoucí zobrazovací technologie a nutná výměna obrazových komponentů. Studio má samostatnou 

režii. 
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5.2. Příklady moderních multifunkčních zpravodajských studií 

 

Veřejnoprávní televize v Evropě 

 

BBC 

  
 

 

ARD 
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Poskytovatelé zpravodajství v České republice 

 

CNN Prima News 

  
 

 

TV Nova 
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Televize Seznam 

  
 

Plánované nové multifunkční studio pro sportovní pořady TV Nova 
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5.3. Nová budova 

 

Nová budova přinese nové možnosti  

 

Nová budova umožní vytvořit zázemí pro zpravodajství odpovídající současnému způsobu práce  

při výrobě zpravodajských a publicistických pořadů. Nové studio bude vybudováno s akcentem  

na multifunkčnost s propracovaným studiovým systémem svícení pro rychlou změnu nasvícení scény 

včetně automatických posuvů tak, aby byla zajištěna variabilita a maximální vytěžitelnost. Součástí 

budovy bude dostatečně prostorově dimenzovaný zpravodajský velín spolu s přilehlým menším studiem 

pro kontinuální zpravodajský servis kanálu ČT 24. Důležitou částí nové budovy bude postprodukční blok, 

který bude sdružovat kapacity tak, aby bylo možné zefektivnit způsob ventilace/chlazení a současně 

minimalizovat délky a složitost kabelových tras a zajistit tak technologickou kompaktnost a kontinuitu. 

Zmíněné aspekty jsou podstatné i pro jednoduchost obměny v čase zastaralého zařízení, které je nutné 

obměňovat v rámci kontinuálního vysílání 24/365. V nové budově bude také využita část technologií ze 

stávajícího objektu zpravodajství (např. režijní komplex).  

 

Kromě prostor pro redakční a produkční části zpravodajské výroby budou v budově sklady dekorací, 

rekvizit a televizní techniky, a to především v podzemní části objektu. Vybudovaní nových skladových 

prostor pomůže vyřešit dlouhodobý nedostatek těchto prostor v areálu České televize v Praze.     

 

Velikost a umístění nové budovy 

 

Pro výstavbu nové budovy bude využit současný pozemek České televize (viz obrázek). Plánovaná stavba 

by mohla mít rozměry přibližně 50mx50m se třemi podlažími, z toho jedno podzemní, a umožní 

vybudovat velké studio o ploše 370 m2 a dále dvě menší studia o rozměrech 90 až 190 m2.  
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Náklady a financování 

 

Na výstavbu a vybavení nové budovy vyčlení Česká televize celkem 350 mil. Kč. Jedná se o vlastní 

prostředky České televize získané z příjmů z televizních poplatků a podnikatelské činnosti. Na konci roku 

2021 měla Česká televize k dispozici nepoužité finanční prostředky ve výši 1,4 mld. Kč a výstavba nové 

budovy zpravodajství představuje vhodný projekt na využití části těchto prostředků pro zachování a další 

rozvoj veřejnoprávního zpravodajství.      
 

Odhad potřebných finančních prostředků vychází i ze zkušenosti se stavbou nové budovy pro Televizní 

studio v Brně, jejíž samotná výstavba v období od října 2014 do března 2016 (18 měsíců) stála 280 mil. 

Kč a technické vybavení 80 mil. Kč. Celková podlahová plocha všech podlaží nové budovy bude  

v rozsahu přibližně 1/2 až 2/3 rozlohy budovy TS Brno.  
 

Časový harmonogram  

 

V průběhu roku 2022 bude probíhat zpracování projektu a příprava veřejné zakázky na dodavatele  

s cílem v polovině roku 2023 začít se stavbou. Nová budova by byla dokončena a zprovozněna do konce 

roku 2024. Na základě projektu by pak byl upřesněn časový harmonogram a rozvržení potřeby finančních 

prostředků v jednotlivých letech, což by se následně promítlo i do aktualizace Dlouhodobých plánů  

a rozpočtu na rok 2023.    

 

Využití stávající budovy 

 

Stávající budova by sloužila nadále pro potřeby České televize a používala by se pro výrobu a vysílání 

sportovních, ale i publicistických pořadů. Uvolnění prostor přesunem části provozu do nové budovy by 

umožnilo rozšířit produkční zázemí (dnes se běžně pro tyto potřeby musí z důvodů nedostatku místa 

využívat i chodby) a také vyřešit nevhodné stravovací prostory.  

 

V budově by také zůstaly serverové technologie, které by byly připojeny do nové budovy formou 

terminal-server zapojení pro střižny a ostatní postprodukční zázemí. 

 

5.4. Závěr 
 

Program ČT24 začal vysílat v roce 2005 a za dobu své existence se stal jednak nedílnou součástí 

programové nabídky České televize, ale i vyhledávaným a důvěryhodným zdrojem informací pro občany 

České republiky. ČT24 je úspěšným zpravodajským projektem i v evropském kontextu. 

 

Zprostředkování informací ve zpravodajských pořadech je jedním z hlavních úkolů České televize. 

Povinností České televize vůči veřejnosti je pak poskytovat tuto službu na úrovni odpovídající současným 

standardům, technologickým možnostem a očekáváním diváků. Jen tak lze zajistit, že zpravodajství 

České televize osloví všechny skupiny obyvatel a bude pro ně nadále relevantním poskytovatelem zpráv, 

ke kterému budou mít vysokou důvěru. Vybudování odpovídajícího zázemí tak bude pro existenci 

veřejnoprávního zpravodajství podobně přelomovým okamžikem, jako bylo samotné spuštění programu 

ČT24 před 17 lety.    
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PŘÍLOHA 1: VÝVOJ FINANČNÍCH UKAZATELŮ  
V LETECH 2017–2021 
 
 

Mzdové a provozní náklady ČT v Praze 
 

(v tis. Kč) 2017 2018 2019 2020 2021 

osobní náklady 75 495 81 675 85 694 86 712 91 180 

energie 64 320 64 968 72 651 73 882 75 825 

opravy a udržování 27 922 21 314 30 948 20 653 18 527 

úklid, odpady, údržba zeleně atd. 15 337 20 291 21 256 22 623 23 087 

materiál 4 015 4 074 3 113 3 487 3 565 

ostatní služby 1 153 1 192 3 167 1 939 2 992 

provoz a správa majetku 188 242 193 514 216 829 209 296 215 176 

osobní náklady 7 908 8 322 8 880 8 829 9 145 

operativní leasing osobních aut 7 070 13 457 16 914 16 792 16 283 

opravy, údržba a náhradní díly 1 398 995 1 590 1 612 1 220 

ostatní (pojištění, poplatky, PHM) 628 1 290 1 467 833 1 143 

správa vozového parku 17 004 24 064 28 851 28 066 27 791 

ČT V PRAZE 205 246 217 578 245 680 237 362 242 967 

 
 

Mzdové a provozní náklady TS Brno 
 

(v tis. Kč) 2017 2018 2019 2020 2021 

osobní náklady 4 107 5 116 5 543 5 210 5 415 

energie 4 382 4 921 5 425 5 510 5 632 

opravy a udržování 1 177 1 429 1 541 1 031 1 230 

úklid, odpady, údržba zeleně atd. 5 320 5 025 5 843 8 064 8 180 

materiál 1 181 1 268 1 383 1 003 1 293 

ostatní služby a poplatky 537 644 1 185 832 873 

správa majetku 16 705 18 403 20 920 21 650 22 623 

osobní náklady 1 262 1 280 1 239 899 926 

opravy, údržba a náhradní díly 762 657 491 686 376 

ostatní (pojištění, poplatky, PHM) 775 840 593 303 331 

dopravní provoz 2 799 2 778 2 323 1 888 1 633 

TS BRNO 19 504 21 181 23 243 23 538 24 256 

Pozn: Náklady jsou uvedeny za celé oddělení Správa majetku a Dopravní provoz. Vzhledem k velikosti TS a z důvodu 
efektivního využívání zdrojů jsou v TS v rámci těchto útvarů vykonány i další činnosti.  
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Mzdové a provozní náklady TS Ostrava 
 

(v tis. Kč) 2017 2018 2019 2020 2021 

osobní náklady 2 409 3 481 3 700 3 711 3 973 

energie 4 695 4 838 5 113 5 242 5 540 

opravy a udržování 3 336 3 848 3 464 3 053 2 228 

úklid, odpady, údržba zeleně atd. 5 286 5 293 5 136 5 756 7 019 

materiál 822 1 082 856 1 365 1 181 

ostatní služby a poplatky 684 725 1 257 1 659 1 262 

hospodářská správa 17 231 19 268 19 526 20 786 21 203 

osobní náklady 2 567 2 993 2 663 2 726 2 801 

opravy, údržba a náhradní díly 1 049 1 100 851 866 862 

ostatní (pojištění, poplatky, PHM) 994 1 146 1 269 1 040 1 177 

dopravní provoz 4 610 5 239 4 784 4 632 4 840 

TS OSTRAVA 21 841 24 507 24 310 25 418 26 043 

Pozn: Náklady jsou uvedeny za celé oddělení Hospodářská správa a Dopravní provoz. Vzhledem k velikosti TS a z důvodu 
efektivního využívání zdrojů jsou v TS v rámci těchto útvarů vykonány i další činnosti. 
 
 
 

Investiční výdaje 
 
 

(v tis. Kč) 2017 2018 2019 2020 2021 

ČT V PRAZE 115 556 88 662 76 280 71 206 47 085 

TS BRNO 6 474 6 611 7 578 897 252 

TS OSTRAVA 4 842 2 552 246 4 089 4 840 

 
 
 
 

 


