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Výšková budova CCTV Tower nacházející se 
ve východní části Pekingu vyniká unikátní kon-
strukcí, která má symbolizovat nástup Číny 

na světovou scénu. Díky svému futuristickému vzhledu si v očích 
veřejnosti vysloužila přezdívku „Velké trenýrky“.

Poté, co se Čína v roce 2002 stala členem Světové obchodní 
organizace a zároveň zvítězila ve výběrovém řízení na pořádání 
letních olympijských her v roce 2008, došlo k rychlému rozkvětu 
moderní architektury. V důsledku nových událostí se i čínská 
státní televize začala ohlížet po svém novém sídle a v roce 2002 
vypsala architektonickou soutěž. Vítězem se stal ateliér OMA 
(Office for Metropolitan Architecture), jehož zakladatelem je 
známý holandský architekt Rem Koolhaas. Na navrhovaném 
projektu se podílel ještě další významný architekt Ole Scheeren. 
Výstavba budovy byla zahájena 22. září 2004, přičemž slavnostní 
otevření bylo původně naplánováno na 1. ledna roku 2008 
z důvodu konání letních olympijských her v Pekingu. Tento termín 
se ale nedodržel a mrakodrap byl poprvé otevřen až v roce 2012. 
Celkové stavební náklady se vyšplhaly na 600 milionů eur a o rea-
lizaci výstavby se postarala strojírenská společnost Ove Arup.

Budova se skládá ze dvou vertikálních věží a čtyř vodorov-
ných částí, které společně vytvářejí tvary písmena L. Ve výšce 
160 metrů jsou obě věže spojeny 70metrovým pravoúhlým 
výčnělkem, ve kterém se nachází 14 podlaží. Oproti klasickému 
věžovému typu šetří tento koncept uzavřené smyčky výšku 
objektu a zároveň přidává na podlahové ploše. Za zajímavost 
projektu lze považovat i fakt, že výška i rozměry obou věží se 
liší. Vyšší věž s názvem Tower 1 má celkem 54 podlaží, měří 
234 metrů a má obvodové rozměry 40x60 metrů. Nižší věž 
(Tower 2) je vysoká pouze 210 metrů, má 44 podlaží a rozměry 
40x50 metrů. Obě věže jsou směrem k sobě nakloněny pod 
úhlem 6 stupňů a každé byla přidělena odlišná funkce. Tower 
1 slouží pro kanceláře a editaci a Tower 2 pro zpravodajství. 
Celková podlažní plocha této budovy je 473 tisíc metrů čtvereč-
ních. Čínská státní televize zde zabírá prostory pro administra-
tivu, zázemí pro personál, víceúčelové prostory a prostory pro 
produkci a vysílání. V budově se rovněž nachází parkoviště pro 
2 700 aut, hotel, centrum pro návštěvníky a velké divadlo o cel-
kové výměře 15 000 metrů čtverečních. 

Konstrukce budovy byla od počátku obrovskou technickou 
výzvou. Výstavba probíhala u obou věží souběžně a finální pro-
pojení vrcholu muselo být řešeno brzy ráno z důvodu rozdílné 
tepelné roztažnosti v částech budovy. Navíc byla celá konstrukce 
kvůli silné seismické aktivitě v oblasti Pekingu vyztužena sys-
témem nosníků, které se propisují do členění fasády. Výsledná 
stříbřitě šedá barva fasády není tolik náchylná na znečištění 
a dobře zapadá do celkového panoramatu Pekingu. Zajímavostí 
je rovněž skutečnost, že CCTV-Tower svojí výškou 234 metrů 
dvojnásobně převyšuje designově podobnou stavbu La Grande 
Arche v pařížské čtvrti La Défense.

Autor čínského mrakodrapu, architekt Rem Koolhaas, o budově 
prohlásil, že se jedná o projekt, který by Číňané nevymysleli 
a Evropané nepostavili. Právě z důvodu pořádání letních olym-
pijských her v Pekingu došlo k rozkvětu extravagantních budov 
a CCTV-Tower se zařadil mezi nejodvážnější stavby v Číně po bok 
pekingského národního stadionu přezdívaného Ptačí hnízdo, či 
hotelu Sheraton ve tvaru koblihy. V současné době ale čínská 
vláda zakázala novou výstavbu bizarních budov, čímž chce ofi-
ciálně ukončit trend futuristické architektury. Jako hlavní důvod 
čínský prezident Si Ťin-pching uvedl, že nové budovy neukazují 
nic z tradiční čínské architektury, ale pouze kopírují některé svě-
toznámé projekty. Podle nové směrnice musí budovy přirozeně 
zapadnout do okolí a nesmí na sebe nijak upozorňovat. Pro 
ambiciózní architekty se bezesporu jedná o špatnou zprávu. 

CCTV Tower v číslech
 234 m je výška budovy

473 000 m² je celková podlahová plocha

 600 mil.   EUR jsou celkové stavební náklady 

na výstavbu

 54   je počet podlaží budovy

 2 700  je počet míst na parkování v budově

  10 000   je počet zaměstnanců čínské státní 

televize, která sídlí v budově

 6  stupňů je úhel, pod kterým jsou k sobě 

obě věže nakloněny

 15 000 m²  je celková plocha divadla 

TowerCCTV
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