
  



 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra městského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Space management v aplikaci na administrativní budovu 

Space Management in the Administrative Building 

 

 

 

 

 

 

 

Student:        Bára Karasová 

Vedoucí bakalářské práce:      Ing. Jan Česelský, Ph.D. 

 

Ostrava 2015 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod 

vedením Ing. Jana Česelského, Ph.D. a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě dne ……………………    ……………………………... 

         podpis studenta 



 

 

 

Prohlašuji, že 

- jsem byla seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje 

- zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 

školního a § 60 – školní dílo. 

- beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 

bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb.) 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB - TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

- beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/19987 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek 

její obhajoby. 

 

 

 

 

 

V Ostravě ……………………    ……………………………... 

         podpis studenta 

 



 

 

Anotace 

KARASOVÁ B.: Space management v aplikaci na administrativní budovu 

   Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB – Technická 

   univerzita Ostrava, 2015, 54 stran 

   Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Jan Česelský, Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zaobírá problematikou space managementu v aplikaci na administrativní 

budovu. Popisuje současný stav space managementu v zahraničí a v ČR, jeho obecnou 

metodiku a také se zaměřuje na trendy a využití kancelářských prostor a jejich optimalizaci. 

V současné době nabývá efektivní využití prostorů na důležitosti a díky správnému návrhu, 

či správné optimalizaci daných prostor můžeme dopomoci lepšímu provozu budovy, zajistit 

flexibilitu pracovního prostředí a snížit náklady firmy. 

 

Klíčová slova  

space management, kancelářský prostor, plocha, administrativa, optimalizace, využití 

 

Annotation 

KARASOVA B.: Space Management in the Administrative Buildings 

   Department of Urban Engineering, Faculty of Civil Engineering,  

   VSB – Technical University of Ostrava, 2015, 54 pages 

   Bachelor thesis, head: Ing. Jan Česelský, Ph.D. 

 

Bachelor thesis concerns the application space management in the administrative building. 

Describes the current condition of space management in the Czech Republic and abroad, the 

general methodology and also focuses on trends and use of office space and optimization. 

Currently becomes efficient use of space on the importance and with proper design, and 

proper optimization of the premises can actually help improve the operation of the building, 

ensuring flexibility in the workplace and reduce company costs. 

 

Keywords 

space management, office space, area, administration, optimization, utilization  



 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................. 12 

2 Facility management......................................................................................................... 14 

2.1 Historie FM ............................................................................................................... 14 

2.2 Definice FM ............................................................................................................... 14 

2.3 Cíl FM ....................................................................................................................... 15 

2.4 Činnosti FM ............................................................................................................... 16 

2.4.1 Core business ...................................................................................................... 16 

2.4.2 Podpůrné činnosti ............................................................................................... 16 

3 Vnímání prostoru člověkem ............................................................................................. 17 

3.1 Člověk, prostor a architektura ................................................................................... 17 

3.2 Člověk, prostor a psychologie ................................................................................... 18 

3.3 Správa prostoru .......................................................................................................... 19 

4 Administrativní budova a její prostory ............................................................................. 20 

4.1 Základní požadavky pro administrativní budovy ...................................................... 20 

4.2 Rozdělení administrativní budovy dle druhu provozu .............................................. 20 

4.2.1 Administrativní budovy I. kategorie ................................................................... 20 

4.2.2 Administrativní budovy II. kategorie ................................................................. 21 

4.2.3 Administrativní budovy III. kategorie ................................................................ 21 

4.3 Dělení kanceláří ......................................................................................................... 21 

4.3.1 Buňková kancelář ............................................................................................... 21 

4.3.2 Velkoprostorová kancelář ................................................................................... 21 

4.3.3 Kombinovaná kancelář ....................................................................................... 22 

4.3.4 Flexibilní kancelář .............................................................................................. 22 

4.4 Pracovní prostředí ...................................................................................................... 22 

4.4.1 Rozměrové řešení pracoviště .............................................................................. 22 

4.4.2 Vybavení pracoviště ........................................................................................... 22 



 

 

4.4.3 Barevné řešení pracoviště ................................................................................... 23 

4.4.4 Osvětlení, hluk a mikroklimatické podmínky pracoviště ................................... 23 

5 Měření ploch a prostorů nejen v administrativní budově ................................................. 24 

5.1 Historie měření .......................................................................................................... 24 

5.2 Měření ploch dle ČSN EN 15 221 – 6 ....................................................................... 24 

5.2.1 Plocha podlaží (LA) – Level Area ...................................................................... 25 

5.2.2 Nevyužitelná plocha podlaží (NLA) – Non-functional Level Area ................... 25 

5.2.3 Hrubá podlahová plocha (GFA) – Gross Floor Area ......................................... 25 

5.2.4 Plocha obvodových stěn (ECA) – Exterior Construction Area .......................... 25 

5.2.5 Vnitřní podlahová plocha (IFA) – Internal Floor Area ...................................... 26 

5.2.6 Plocha vnitřních konstrukcí (ICA) – Interior Construction Area ....................... 26 

5.2.7 Čistá podlahová plocha (NFA) – Net Floor Area ............................................... 26 

5.2.8 Plocha nenosných stěn (PWA) – Partition Wall Area ........................................ 26 

5.2.9 Čistá podlahová plocha místnosti (NRA) – Net Room Area.............................. 26 

5.3 Srovnání měření ploch v EU a USA .......................................................................... 27 

6 Space management v zahraničí i u nás ............................................................................. 28 

6.1 Kancelářské prostory a jejich efektivní využití ......................................................... 28 

6.1.1 Open office ......................................................................................................... 29 

6.1.2 Cubicle office ..................................................................................................... 29 

6.1.3 Private office....................................................................................................... 30 

6.1.4 Shared office ....................................................................................................... 30 

6.1.5 Touch down ........................................................................................................ 31 

6.2 Efektivnost pracovního prostoru ............................................................................... 31 

7 Obecná metodika space managementu ............................................................................. 33 

7.1 Vstupní informace ..................................................................................................... 33 

7.1.1 Informace o objektu ............................................................................................ 33 

7.1.2 Informace o firmě ............................................................................................... 33 



 

 

7.1.3 Zaměstnanci ........................................................................................................ 33 

7.1.4 Požadavky na zázemí ......................................................................................... 34 

7.2 Metodické postupy .................................................................................................... 34 

7.2.1 Dle struktury firmy ............................................................................................. 34 

7.2.2 Dle stanovení počtu zaměstnanců....................................................................... 34 

7.2.3 Dle vybavenosti objektu ..................................................................................... 35 

8 Softwarová podpora space managementu ........................................................................ 36 

8.1 CAFM systémy .......................................................................................................... 36 

8.1.1 ARCHIBUS ........................................................................................................ 37 

8.2 BIM ............................................................................................................................ 38 

9 Aplikační část ................................................................................................................... 40 

9.1 Informace o objektu ................................................................................................... 40 

9.2 Zhodnocení objektu ................................................................................................... 42 

9.2.1 Zhodnocení dle normy ČSN EN 15 221 - 6 ....................................................... 42 

9.2.2 Zhodnocení dle normy ČSN 73 5305 ................................................................. 44 

9.2.3 Zhodnocení dle provozu a technického stavu..................................................... 45 

9.3 Optimalizace objektu a návrh řešení využití prostoru ............................................... 46 

10 Závěr ............................................................................................................................... 48 

Seznam použitých informační zdrojů .................................................................................. 49 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 51 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 52 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 53 

Seznam výkresové části ....................................................................................................... 54 

 

  



 

 

Seznam zkratek 

ANSI   American National Standards Institute 

BIM   Building Information Modeling/Building Information Management 

BOMA  Building Commitee for Standardization 

CAD   Computer Aided Design 

CAFM   Computer Aided Facillity Management 

CEN   European Commitee for Standardization 

CPP   Cihla plná pálená 

EU   Evropská unie 

FM   Facility Management 

GIS   Geografický informační systém 

IFMA   International Facility Management Associaton 

LV   List vlastnictví 

TIFM   Total Infrastructure and Facilities Management 

USA   Spojené státy americké 

m2   metr čtverečný 

č.p.   číslo popisné 

p.č.   parcelní číslo 

 



 

12 

 

1 Úvod 

Utvářet si prostor kolem sebe nejen v oblasti bydlení, ale i v pracovní oblasti je tu 

od nepaměti. V minulých stoletích si pracovníci, řemeslníci a továrny vytvářeli své prostory 

tak, aby jejich efektivita práce, výkonu byla co nejlepší, prostor byl využit maximálně a aby 

se také v daném objektu cítili příjemně. 

 Dnes nám pomáhá facility management, jehož cílem je posílit veškeré procesy, 

zajišťující rozvoj a zvýšení efektivity vlastních základních činností a podpůrných služeb. 

Nové trendy a neustálé měnící se požadavky na zaměstnance donutilo facility managery se 

specializovat pouze na prostor, a tak vznikl space management. 

 Space management lze obecně chápat jako plánování prostoru a jeho využití. Lze jej 

definovat rovněž jako úzké propojení návrhu daného prostoru s potřebami subjektu, pro 

který je vytvářen. Zabývá se procesy, které vedou k optimálnímu využití prostoru.  

 Zaměstnanci tráví na pracovištích spousty dní v roce. Požadavkem zaměstnavatele 

je bezesporu maximální výkon při minimálních nákladech, naopak ze strany zaměstnance je 

vítáno nejen funkční, ale i pocitově příjemné prostředí, které podněcuje tvůrčího ducha 

a posiluje vzájemné vazby mezi zaměstnanci. 

 Úkolem space managementu je tedy pomocí optimálního a funkčního řešení prostor 

skloubit kulturu, cíle a potřeby podniku s uspokojením potřeb zaměstnanců, které díky 

pracovním výkonům ve fungující struktuře společně povedou k růstu a prosperitě firmy. 

 Obsahem bakalářské práce je problematika space managementu a jeho aplikaci 

na administrativní budovu. V první, teoretické, části jsem se zmínila o historii a činnosti 

facility managementu, jehož součástí je i space management. Rovněž jsem zde zahrnula 

samotné vnímání prostoru člověkem. Popsala jsem také současný stav a přístupy space 

managementu budov u nás i v zahraničí, s uvedením základních aspektů pracovního 

prostředí v administrativní budově, současných trendů a možností optimalizace. 

 V druhé, praktické, části je řešen objekt obecního úřadu v Horní Suché. Na řešený 

objekt jsou aplikovány informace z teoretické části, tj. stávající využití prostorů, dopad 

na provoz budovy, možná (ne)efektivnost využití daných prostorů a možnosti optimalizace. 
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 Téma „Space management v aplikaci na administrativní budovy“ jsem si vybrala, 

protože se domnívám, že v dnešní době je velmi důležité, aby pracovní prostor či pracovní 

prostředí bylo nejen funkční a příjemné za použití minimálních nákladů, ale aby také dané 

prostředí vedlo v konečném výsledku k růstu, úspěchu a konkurenceschopnosti firmy. 
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2 Facility management 

Facility management (FM) je moderní metoda, která řídí podpůrné činnosti organizací. 

Volně do češtiny můžeme FM přeložit jako správa budov nebo také správa služeb. 

 FM pokrývá velmi širokou škálu procesů, činností, zařízení a služeb. Hranice mezi 

základními činnostmi a podpůrnými službami si stanovuje každá firma nebo organizace 

individuálně. 

 

2.1 Historie FM 

Kolébkou FM jsou Spojené státy americké. Důvodem vzniku bylo sjednocení informací 

a získání profesionální úrovně pro řešení provozu objektů, aby mohly zodpovídat na stále se 

měnící požadavky uživatelů objektů. Řešením daných problémů se zaobírali pracovníci, 

kteří si ani neuvědomovali, že vykonávají funkci facility managera. 

 V 80. letech 20. století bylo setkání zájemců o FM a byla ustanovena národní 

organizace National Facility Management Association. O rok později, po druhé národní 

konferenci, byla organizace přejmenována na International Facility Management 

Association (IFMA).  

 V Evropě se se FM začal prosazovat v 90. letech 20. století v čele s Velkou Británií, 

Holandskem, Francií a skandinávskými zeměmi. O pár let později se připojili německy 

hovořící země, Maďarsko, poté i Česká republika (2000) a Slovensko (2009). [2] 

 

2.2 Definice FM 

Facility management má po celém světě mnoho různých definicí. Lze říci, že každý stát či 

region si modifikuje definici podle svých představ, ale všechny více či méně modifikují 

původní definici asociace IFMA: 

 Metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. 

Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických 

věd. [15] 
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 Definice pro země EU, která v ČR platí od roku 2007 jako ČSN EN 15 221, zní: 

Facility management představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji 

sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. [12] 

  

2.3 Cíl FM 

Cílem FM je posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají 

nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu 

a celkovému úspěchu organizace. [15] 

 Z definicí tedy vyplývá, že FM je soustředěn do třech oblastí, někdy také známá jako 

definice „3P“, což znamená People (Pracovníci), Processes (Procesy), Place (Pracoviště). 

Spojení těchto tří složek se vytvářejí podmínky zkvalitňující práci pracovníků a také tyto 

podmínky vedou k zefektivnění hlavního předmětu činnosti organizace. Dosažením tohoto 

stavu by mělo vyústit v provozně ekonomické efektivitě. [1]  

 

 

Obr. 1 Definice 3P, [1] 
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2.4 Činnosti FM 

Činnosti ve FM se dělí na dvě kategorie: hlavní činnosti (core business) a podpůrné činnosti. 

 

2.4.1 Core business 

Je hlavním předmětem podnikání a jeho cílem je přinést zisk organizaci. 

 Příklady hlavních činností: 

- škola – výuka 

- automobilový závod – výroba automobilů 

- hotel – ubytování a servis hostů 

 Zdroje hlavních činností: finanční zdroje, lidské zdroje, technické zdroje, know – 

how a čas. [2] 

 

2.4.2 Podpůrné činnosti 

Pokud je cílem organizace, aby core business dosahoval maximální efektivnosti, tak 

strategickým cílem je zajistit efektivní fungování podpůrných činností. Tyto činnosti by 

měly být nákladově optimální, legislativně a formálně regulérní, ekologicky a energeticky 

efektivní a zodpovídat standardům organizace. Mezi podpůrné činnosti můžeme zahrnout 

např.: správu majetku, provoz, pronájem a údržbu objektu, úklidové a stravovací služby, 

zdraví, bezpečnost a ochranu, energetický a prostorový management. [2] 

 Space management, do češtiny volně přeloženo prostorový management či správa, 

řadíme mezi podpůrné činnosti. 
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3 Vnímání prostoru člověkem 

Co je to prostor? Ať už ho definujeme různými směry, fyzikálním, matematickým, 

astronomickým či filosofickým, stále nás obklopuje. Prostor je obecný pojem a každý z nás 

si ho může představit dle svého či definovat rozdílně.  

  V normě ČSN EN 15 221-6 je definován prostor jako plocha nebo objem ohraničený 

ve skutečnosti nebo teoreticky. [11] 

 

3.1 Člověk, prostor a architektura 

Lidé vnímají prostor už počátku věků. Ze začátku si hledali či utvářeli své prostory hlavně 

kvůli pocitu bezpečí a k utváření dobrých životních podmínek. V pozdějších dobách se 

začaly vytvářet i prostory pro práci, relaxaci, komunikaci a společenské styky. Každá doba 

měla určitý charakter a to také vyžadovalo určitou kvalitu řešení prostoru, která samozřejmě 

odpovídala životnímu stylu, dobovým možnostem a také představám lidí. Toto zajišťovala 

právě architektura. 

 Architekti navrhovali obydlí, paláce, náměstí, opevnění a další objekty dle svých 

představ a své intuice. Nevěnovala se pozornost, zda je to vhodné či funkční pro uživatele, 

ale hledělo se na krásno a vyjádření symboliky dané doby. Toto se samozřejmě odrazilo 

na užívání objektu uživatelem. Výsledkem byl odcizený vztah uživatele k danému prostředí, 

prostoru a ze sociologického hlediska danému jedinci či uživateli to deformovalo či 

znemožňovalo styl života, který byl pro něj optimální. 

 Tímto vznikl požadavek, aby daní uživatelé měli možnost působit při navrhování 

prostoru, obydlí čí pracovního prostoru a také z dalších hledisek, psychologie, teorie 

životního prostředí a jiných věd, mizí z našeho povědomí, že architektura má jen výtvarnou 

stránku a hledí na krásno věci. Bohužel u složitých budov náročných na provoz jako jsou 

například budovy zdravotnictví, školství a také budovy administrativní, je velmi složité 

z architektonického hlediska skloubit krásno a hlavně funkčnost daného objektu, která je 

u těchto objektů více než žádaná. Někdy je k tomu potřeba až vědeckého přístupu, aby byly 

dodrženy všechny požadavky. Proto se dělají analýzy, které by mohly zamezit možné 

nedostatky či předcházet neefektivnosti, aby mohli uživatelé daného objektu být spokojeni. 
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 Je známo, že dnes lidé tráví z 90% života v zastavěném prostoru, proto je důležité, 

aby splňoval jak funkční požadavky, tak také požadavky estetické, protože prostředí či 

prostor, ve kterém bydlíme, ve kterém pracujeme nebo ve kterém se pohybujeme, je tzv. 

architektonické prostředí, které je postaveno mezi nás a svět, a toto prostředí nám pomáhá 

formovat naše prožitky a ovlivňovat naše chování. [4] 

 

3.2 Člověk, prostor a psychologie 

Dle analýz, má funkce architektury vliv na vnímání prostředí uživateli, může ovlivňovat 

jejich postoje, nálady a také jejich chování. Těchto vlastností prostředí si všimli psycholog 

Henry Osmond a badatel Robert Sommer, kteří v 50. letech prováděli výzkumy v nemocnici. 

Srovnávali rozdíly v chování a psychický stav pacientů v rozdílně upravených pokojích. 

Nové formálně upravené pokoje, sledující pravoúhlý rastr interiéru neovlivňoval pozitivně 

psychický stav – toto prostředí nazval Sommer sociofungálním. Takovéto prostředí je třeba 

i dlouhá chodba, vyplněná davem, který ruší sociální styk.  

 Oproti tomu je sociopetální prostředí, například dobře zařízené kavárny či obytné 

haly, kde pacienti mohou navazovat mezilidské kontakty. Při tomto výzkumu byly 

sociopetálním prostředím zařízené pokoje, kde se pacienti mohli věnovat svým aktivitám, 

které pozitivně působily na jejich psychický stav. 

 Uspořádání interiéru má přímý dopad na vztahy mezi uživateli. Usměrňováním 

vzdáleností mezi jednotlivými subjekty a usměrňováním jejich postavení může ovlivňovat 

jejich postoje mezi sebou, spolupráci, tvorbu skupin a navazování přátelských kontaktů. 

Jedinci, kteří pracují blízko sebe, se stávají častěji přáteli než ti, kteří jsou od sebe 

vzdálenější.  

 Proximita je důležitým faktorem při komunikaci mezi lidmi. Na druhou stranu si 

každý jedinec hlídá svůj osobní prostor, který je nezbytný pro vytvoření pocitu sebeidentity, 

pocitu soukromí, redukuje stres a umožňuje minimální operační prostor. Osobní prostor je 

pro každého individuální, ve většině případů mají muži větší osobní prostor než ženy. 

 V rámci lepší a rychlejší komunikace na pracovišti a sociální kontroly se zhruba před 

čtyřiceti lety začala objevovat velkoprostorová řešení, zejména u administrativních budov, 

kde se kanceláře dělily přemístitelným nábytkem, zelení či květinami, zástěnami a tím 

dovolily vytvořit prostory podle okamžitých požadavků. [4] 
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3.3 Správa prostoru 

Správa prostoru je nedílnou součástí FM. Daná správa v sobě zahrnuje řešení 

architektonických a psychologických hledisek již od návrhu prostoru. Je důležité tyto 

hlediska zahrnout od počátku realizace, aby daný prostor a v něm vybudované pracovní 

prostředí bylo estetické, vhodné pro uživatele a hlavně efektivní. 

 Samo osobě architektonické a psychologické hledisko prostředí v sobě nezahrnuje 

ekonomické hledisko daných prostor a jejich řešení. Správní činnost prostor v sobě zahrnuje 

všechny tyto aspekty. 
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4 Administrativní budova a její prostory 

Hlavní zásady pro navrhování administrativních budov nalezneme v normě ČSN 73 5305 – 

Administrativní budovy a prostory. Norma se vztahuje na budovy a prostory pro veřejnou 

správu, pro administrativu, pro peněžnictví, pro vědecké a výzkumné instituce a další. Dále 

se norma vztahuje na kancelářská pracoviště, která mohou být součástí jiných pracovišť či 

provozů. [13] 

 

4.1 Základní požadavky pro administrativní budovy 

Administrativní budovy by se měly nacházet v místě středu zájmového okruhu, poblíž 

hlavních komunikací, dostupné od veřejných dopravních prostředků a také by měly být 

vzdálené od rušivých zdrojů.  

 Ideální orientace budov na světové strany je na sever, či severozápad, severovýchod. 

Při orientaci oken kanceláři na slunečné strany je vhodné navrhnout technická opatření 

k vyloučení vlivu tepelné zátěže a dopadu slunečního záření na pracovní plochu. 

 Plocha pozemku musí umožňovat dokonalý provoz v administrativní budově a je 

nutné zřídit a zajistit potřebný počet parkovacích míst nejen pro pracovníky, ale také 

návštěvníky. [9] 

 

4.2 Rozdělení administrativní budovy dle druhu provozu 

Administrativní budovy lze rozdělit do třech kategorií. 

4.2.1 Administrativní budovy I. kategorie 

Jedná se o budovy s univerzálním provozem, kde jsou umístěny administrativně správní 

i technické provozy, bez předem stanovené převahy některého z nich a předpokládaný 

externí provoz je průměrný, což znamená 0,5 – 1 návštěvník na jednoho pracovníka denně. 

[9] 

 



 

21 

 

4.2.2 Administrativní budovy II. kategorie 

Jedná se o budovy s provozem administrativně správním s částečně neměnnými provozními 

požadavky, kde je externí provoz velký, což znamená více než jeden návštěvník na jednoho 

pracovníka denně. [9] 

 

4.2.3 Administrativní budovy III. kategorie 

Jedná se o administrativní budovy s technickým provozem s určeným základním účelem, 

kde jsou umístěny provozy se studijním, vědeckým, konstrukčním a jiným charakterem 

činností s malým externím provozem, což je méně než 0,5 návštěvníka na jednoho 

pracovníka denně. [9] 

 

4.3 Dělení kanceláří  

Kritériem pro dělení je způsob prostorového uspořádání a počtu kancelářských pracovišť. 

Základními požadavky pro kancelářská pracoviště jsou: minimální světlá výška 2700 mm 

(doporučená 3000 mm), šířka komunikačních koridorů 1600 mm a měl by být zajištěn 

manévrovací prostor pro invalidní vozík. Musí být zajištěna tepelná pohoda uživatelů, 

větrání, kvalitní osvětlení pracovišť a v každém podlaží by mělo být navrženo hygienické 

zařízení. [13] 

 

4.3.1 Buňková kancelář 

Buňková kancelář může být individuální, která obsahuje jedno kancelářské pracoviště nebo 

sdružená, obsahující dvě kancelářská pracoviště nebo také společné, která může obsahovat 

až deset kancelářských pracovišť. [13] 

 

4.3.2 Velkoprostorová kancelář 

Tyto kanceláře obsahují více než jedenáct kancelářských pracovišť, chodby jsou nahrazeny 

prostorovými koridory, které jsou součástí kanceláře. [13] 
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4.3.3 Kombinovaná kancelář 

Kancelář, která obsahuje více než jedenáct kancelářských pracovišť a je kombinací buňkové 

a velkoprostorové kanceláře. Velkoprostorová část obvykle zahrnuje komunikační koridory 

a prostory pro vzájemnou komunikaci a relaxaci. [13] 

 

4.3.4 Flexibilní kancelář 

Kancelář, která nemá stálý počet pracovišť, interiérové vybavení. Je to mobilní kancelář 

a osobní pracovní prostředky jsou uloženy v mobilních kontejnerech, které se mohou 

flexibilně pohybovat v kanceláři i mimo ni. Uspořádání je časově i prostorově proměnlivé i 

během jednoho pracovního dne a jeden prostor zahrnuje pracoviště, komunikační koridory, 

prostory pro vzájemnou komunikaci i relaxaci. [13] 

 

4.4 Pracovní prostředí 

Vytvořit kvalitní pracovní prostředí je velmi důležité pro efektivitu a výkon pracovníků. 

Je nutné zabezpečit tepelnou pohodu, větrání, kvalitní osvětlení, ochranu proti hluku, 

hygienické požadavky a musí být zajištěna také ochrana zdraví. Je vhodné zajistit kvalitní 

vybavení pracoviště a uspořádání, barevné řešení, využití květin apod. [5] 

 

4.4.1 Rozměrové řešení pracoviště 

Minimální podlahová plocha nezastavěná na jednoho pracovníka by měla být 2 m2, 

při denním osvětlení a 5 m2, bez denního osvětlení. 

 Minimální světlá výška pracoviště, při ploše 100 m2, by měla být 2 700 mm, 

při denním osvětlení, 3 000 mm, bez denního osvětlení. 

 Pro zajímavost a srovnání, největší kancelářský prostor má USA a Kanada 

ve velikosti 21,7 m2, největší kancelářský prostor ve Střední Evropě je pouhých 11,9 m2. [5] 

 

4.4.2 Vybavení pracoviště 

Mezi vybavení pracoviště zařazujeme veškerý nábytek v podobě stolů, židlí, poliček, skříní, 

dále výpočetní techniku a telekomunikační techniku, lampy, stojany, odpadkové koše, 
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obrázky a také rostliny, které se podílí na absorpci škodlivin, zvlhčení ovzduší, psychické 

pohodě a pozitivnímu estetickému hodnocení prostoru. [5] 

 

4.4.3 Barevné řešení pracoviště 

Barvy mají na psychiku člověka velký vliv, proto mohou taky ovlivnit pracovní výkon. 

Základními barvami jsou červená, zelená a modrá. Člověk je schopen vnímat 

prostřednictvím svého zraku až 150 barevných odstínů. Proto barvy rozlišuje na dvě základní 

skupiny: teplé barvy, mezi které můžeme zařadit červenou, oranžovou a žlutou, a studené 

barvy, mezi které řadíme modrou a zelenou.  

 Teplé barvy mají povzbuzující vliv a jsou vhodné pro méně osvětlené prostory. 

Studené barvy vyvolávají zklidňující, ochlazující pocit a také zvětšují prostor. 

 Studené odstíny jsou nejideálnější variantou pro administrativní pracoviště, 

obzvláště odstíny modré barvy. [5] 

 

4.4.4 Osvětlení, hluk a mikroklimatické podmínky pracoviště 

Nejvíce vjemů člověk získává svým zrakem, až 90%, proto je kvalita osvětlení důležitá. 

Nejideálnější je denní osvětlení, což se samozřejmě nedá zajistit na všech pracovištích, proto 

ve většině případů se kombinuje osvětlení denní s osvětlením umělým. Osvětlení by mělo 

mít správný směr, mělo by být rovnoměrné a stálé, měla by se zajistit redukce oslnění a barva 

umělého světla by měla být co nejvíce podobná přirozenému světlu. Pro kancelářské práce 

je ideální intenzita osvětlení 500 lx. 

 Všeobecným trendem ve společnosti je zvyšující se hlučnost, což může být 

pro člověka mnohdy nepříjemným rušivým elementem. Proto u kancelářských prací 

by neměl limit přesáhnout hranici 65 dB. 

 Čistota ovzduší, správná teplota a vlhkost vzduchu je důležitým parametrem pro 

pracovní podmínky v uzavřených prostorech. Mělo by docházet k pravidelné výměně 

vzduchu, ke snížení koncentrace CO2, vlhkost vzduchu by měla být v rozmezí 40 – 60 % 

a teplota by měla být v rozmezí 20 – 23°C v zimním období a v letním období v rozmezí 

23 – 26°C. [5] 
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5 Měření ploch a prostorů nejen v administrativní budově 

Hlavní zásady měření ploch a prostorů nám určuje norma ČSN EN 15 221 – 6. Facility 

management – Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu. Tato norma je 

českou verzí evropské normy EN 15 221 – 6:2011, která byla standardizovaná CEN, aby se 

zajistilo jednotného měření v rámci EU.  

 

5.1 Historie měření 

Měření je činností, kterou je lidstvo provázeno od nejstarších dějin. Již v minulosti byla 

potřeba měřit velmi významnou při vzniku směnného obchodu. Ale aby bylo možné měřit, 

bylo nutné si zvolit vhodnou měřící jednotku. 

 Nejčastější základní jednotkou byly libovolné části našeho těla, například loket 

a palec, což bylo samo o sobě praktické, jelikož tuto jednotku měli lidé stále u sebe. Další 

základní jednotkou byl krok a v krocích udáváme vzdálenost i dnes. 

 Původních jednotek bylo velké množství s omezeními místních platností a časovou 

nestálostí. První pokusy o sjednocení měřících jednotek u nás bylo za Přemysla Otakara II., 

v roce 1268, kdy za měřící jednotku určil loket, který měřil 0,59 metru. Ve Francii 23. září 

1795 byla uzákoněna měřící jednotka tak jak ji známe dnes. Byla zavedena desetinná 

soustava a metr jako délková jednotka. 

 I když se od té doby definice metru několikrát změnila, tato jednotka zůstala a stala 

se i základem mezinárodní soustavy jednotek. V této soustavě je kromě metru také kilogram, 

sekunda, ampér, kelvin, mol a kandela. [14] 

 

5.2 Měření ploch dle ČSN EN 15 221 – 6 

Stavby, místnosti a podlaží jsou vyměřovány v úrovni podlahy a každé patro je vyměřeno 

jednotlivě. Plochy podlaží se stanovují jako plochy svislého průmětu do vodorovné roviny. 

 U všech ploch se rozlišuje, zda jsou prostory zcela zakryté či nezakryté, uzavřené 

nebo otevřené. [10] 
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Obr. 2 Kategorie typů podlahových ploch v budově, [10] 

 

5.2.1 Plocha podlaží (LA) – Level Area 

Plocha podlaží je měřená plocha jednoho podlaží, včetně všech vnitřních ploch a je měřena 

k vnějšímu trvale dokončenému povrchu. Zahrnuje přístřešky, mezonety (zvýšená patra), 

suterén a uzavřené/kryté spojovací lávky a chodníky. [11] 

 

5.2.2 Nevyužitelná plocha podlaží (NLA) – Non-functional Level Area 

Nevyužitelná plocha podlaží je měřená plocha prázdných prostor, atrií a dutin. [11] 

 

5.2.3 Hrubá podlahová plocha (GFA) – Gross Floor Area 

Hrubá podlahová plocha je vypočtena jako rozdíl plochy podlaží (LA) a nevyužitelné plochy 

(NLA). [11] 

 LA – NLA = GFA 

 

5.2.4 Plocha obvodových stěn (ECA) – Exterior Construction Area 

Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z vnějších stěn dokončeného 

povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje též přídavné výztuhy obvodových zdí, opěrné 

oblouky a seizmické podpory. [11] 
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5.2.5 Vnitřní podlahová plocha (IFA) – Internal Floor Area 

Vnitřní podlahová plocha je vypočtena jako rozdíl hrubé podlahové plochy (GFA) a plochy 

obvodových stěn (ECA). [11] 

 GFA – ECA = IFA 

 

5.2.6 Plocha vnitřních konstrukcí (ICA) – Interior Construction Area 

Plocha vnitřních konstrukcí je měřená plocha vnitřních konstrukcí stavby (např. sloupy 

a opěrné zdi). [11] 

 

5.2.7 Čistá podlahová plocha (NFA) – Net Floor Area 

Čistá podlahová plocha je vypočtena jako rozdíl vnitřní podlahové plochy (IFA) a plochy 

vnitřních konstrukcí (ICA). [11] 

 IFA – ICA = NFA 

 

5.2.8 Plocha nenosných stěn (PWA) – Partition Wall Area 

Plocha nenosných stěn je měřená plocha nenosných stěn a přemístitelných příček. V případě 

pochybnosti o typu stěny, bude její plocha započítána do plochy vnitřních konstrukcí    

(ICA). [11] 

 

5.2.9 Čistá podlahová plocha místnosti (NRA) – Net Room Area 

Čistá podlahová plocha místnosti je součet vnitřních ploch každé místnosti. Čistá podlahová 

plocha místnosti je vypočtena jako rozdíl čisté podlahové plochy (NFA) a plochy nenosných 

stěn (PWA). [11] 

 NFA – PWA = NRA 

 Čistá podlahová plocha místností se dělí do těchto kategorií:  

   Technické plochy (TA) – Technical Area,  

   Komunikační plochy (CA) – Circulation Area,  

   Plochy hygieny (AA) – Amenity Area. 

   Primární plochy (PA) – Primary Area 

 NRA = TA + CA + AA + PA 
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 Technické plochy (TA) jsou část čisté podlahové plochy místností určené 

pro všechny technologie a elektrické instalace, např. výtahové a jiné strojovny, vodovodní 

a kanalizační rozvody, vzduchotechnické jednotky, elektrorozvody a generátory, 

kolektory aj. 

 Komunikační plochy (CA) jsou částí čisté podlahové plochy místnosti určené 

pro horizontální i vertikální komunikaci, např. hlavní chodby, vstupní haly, vestibuly, 

schodišťové prostory, rampy aj. 

 Plochy hygieny (AA) jsou částí čisté podlahové plochy místností určené pro hygienu, 

např. sprchy, šatny, toalety aj. 

 Primární plochy (PA) jsou částí čisté podlahové plochy místností určené pro podporu 

potřeb obchodních činností (předmětu podnikání) a pracovních procesů, např. recepce, 

restaurace, archivy, kanceláře, výrobní haly, skladiště, knihovny, plochy bytů aj. [10] 

 

5.3 Srovnání měření ploch v EU a USA 

Metodické postupy měření ploch jsou vesměs podobné, jen rozměry budov mohou být 

uváděny rozdílně, protože se mohou rozdílně započítávat např. příčky, nosné konstrukce. 

Také nelze moc srovnávat budovy, kde jsou výměry uvedeny dle různých norem. 

 Evropa a země její unie používají k měření ploch a prostorů jednu a tutéž normu pro 

všechny typy budov a to normu EN 15 221-6:2011. USA má pro konkrétní stavbu také 

konkrétní normu, např. pro kancelářské budovy se používá norma Office Building: Standard 

Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.1-2010), pro průmyslové objekty norma 

Industrial Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.2–2012) a třeba 

pro maloobchodní budovy norma Retail Buildings: Standard Methods of Measurement 

(ANSI/BOMA Z65.5-2010). 

 V USA je také velmi populární hodnocení budovy podle pronajaté plochy. Čím více 

se blíží pronajatá plocha k užitné ploše, tím lépe. 

 Jediný problém při měření ploch se může objevit u nadnárodních společností, kdy se 

budovy spravují v různých částech světa, či popřípadě v různých IT systémech. Hodnoty se 

tímto mohou výrazně lišit. [8, 16]  
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6 Space management v zahraničí i u nás 

Space management je součástí facility managementu. Důvodem vzniku byl nový trend 

v uspořádání kanceláří a stále se měnící požadavky na zaměstnance. To donutilo facility 

managery, aby se specializovali pouze na prostor. 

 Space management lze obecně chápat jako plánování prostoru a jeho využití. Lze jej 

definovat rovněž jako úzké propojení návrhu daného prostoru s potřebami subjektu, 

pro který je vytvářen. Zabývá se procesy, které vedou k optimálnímu využití prostoru. 

V aplikaci na administrativní budovu pak můžeme říci, že jde o vytvoření projektu na míru 

v závislosti na požadavky, potřeby a cíle firmy jako aktivního uživatele řešených prostor či 

celé budovy. 

 Každý takový projekt v sobě zahrnuje spousty rozhodování, od návrhu podlahy přes 

infrastrukturu, rozdělení divizí, rozdělení nábytku, návrhu osvětlení a elektrických zásuvek 

až po konečné úpravy. [3] 

 

6.1 Kancelářské prostory a jejich efektivní využití 

Nejdůležitější je samotná představa kanceláře. Před všemi realizacemi a praktickými detaily 

by klient a designéři měli mít jasnou představu o pracovním prostředí. Otázkou je, jaký typ 

kancelářského prostoru funguje nejlépe. Jsou nejlepším řešením tradiční kanceláře nebo 

otevřené velkoprostorové kanceláře? Je vhodná vlastní nebo sdílená pracovní plocha? 

Nebo je nejlepší flexibilní kancelář, která umožňuje práci z venku nebo z domova? 

 Odpověď na tyto otázky není vždy jednoduchá. Kancelářský prostor by neměl být 

o nákladech nebo o nejmodernějším designu, ale kvalitní kancelářský prostor by měl vést 

k produktivitě, k flexibilitě a nakonec by měl být komfortní a zaměstnanci by měli být 

v daném prostředí spokojeni. 

 K vytvoření správných pracovních podmínek je důležité udělat detailní pohled 

na organizační pracovní procesy, identitu a ambice organizace. Různé organizace potřebují 

rozdílná pracovní prostředí. Některé firmy budou fungovat nejlépe s tradičními buňkovými 

kancelářemi, některé mohou naopak být prosperující ve velkoplošném řešení nebo dokonce 

v plně flexibilní až virtuální kanceláři. Volba daného prostoru by měla být rozvážná a velmi 
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dobře promyšlená, proto si uvedeme využití různých druhů kanceláří a jejich klady 

a zápory. [3] 

 

6.1.1 Open office 

Open office, nebo také otevřená kancelář, je vhodná pro více jak 10 lidí, pro firmy, které 

vyžadují častou komunikaci mezi účastníky a potřebují relativně nízkou koncentraci. 

Výhody:  

- efektivní využití prostoru, schopnost zvýšení obsazenosti přidáním dalších stolů, 

- vysoký stupeň prostorové flexibility (tj. snadné přemístění a uspořádání stolů), 

- žádné fyzické bariéry pro komunikaci, což může zlepšit vzájemné vztahy  

a předávání informací. 

Nevýhody:  

- omezené akustické a vizuální soukromí, 

- nevhodné pro práci s důvěrnými informacemi vyžadující soukromí, 

- žádné možnosti pro individuální požadavky klimatu. [3] 

 

6.1.2 Cubicle office 

Cubicle office, buňková kancelář, je napůl uzavřené pracoviště pro jednu osobu, vyžadující 

střední koncentraci a střední spolupráci. 

Výhody: 

- efektivní využití prostoru, 

- relativně flexibilní z důvodu středně vysokých příček snadno přemístitelných. 

Nevýhody: 

- omezené akustické a vizuální soukromí, 

- nevhodné pro práci s důvěrnými informacemi vyžadující soukromí, 

- malé možnosti pro individuální požadavky klimatu, 

- individuální charakter buněk může omezovat vzdělávání a interakci. [3] 
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6.1.3 Private office 

Private office, vlastní kancelář, je uzavřená kancelář pro jednu osobu, vhodná pro práci, kde 

je vyžadována důvěrnost, spousta koncentrace nebo kde má subjekt mnoho pracovních 

schůzek. 

Výhody: 

- akustické a vizuální soukromí, 

- velmi vhodné pro práci s důvěrnými informacemi vyžadující soukromí, 

- může prezentovat status, postavení či významnost uživatele, 

- jako prázdná může být využita jako místnost pro porady, 

- skvělé možnosti pro individuální kontrolu klimatu. 

Nevýhody: 

- relativně nákladná, uzavřená kancelář vyžaduje větší prostor, 

- neflexibilní z důvodu nesnadného přemístění, 

- může blokovat komunikaci a předávání znalostí a informací mezi spolupracujícími 

zaměstnanci, pokud zde není open door culture – otevřený prostor. [3] 

 

6.1.4 Shared office 

Shared office, sdílená kancelář, uzavřené pracoviště pro 2-3 osoby pro práci zčásti 

vyžadující koncentraci a z části spolupráci v malých skupinách. 

Výhody: 

- poskytuje přiměřené soukromí mezi uživateli, 

- celkem dobré možnosti pro individuální kontrolu klimatu, 

- obecně oceňována uživateli, kteří volí soukromí a také vzájemnou spolupráci. 

Nevýhody: 

- relativně nákladná, uzavřená kancelář vyžaduje větší prostor, 

- neflexibilní z důvodu nesnadného přemístění. [3] 
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6.1.5 Touch down 

Touch down, pracovní místo pro jednu osobu pro termínově krátké aktivity, které vyžadují 

malou koncentraci a nízkou spolupráci a komunikaci. 

Výhody: 

- efektivní využití prostoru, pokud je pravidelně a často využíván, 

- může sloužit jako dodatečný prostor v období maximální obsazenosti, 

- vysoký stupeň prostorové flexibility (snadné přidání ke stávajícímu uspořádání). 

Nevýhody: 

- vhodný pouze pro limitovaný rozsah kancelářských činností, 

- nedostatek akustického a vizuálního soukromí, 

- žádné možnosti pro individuální kontrolu klimatu. [3] 

 

6.2 Efektivnost pracovního prostoru 

V dnešní době je nejdůležitější produktivita firmy, snížení nákladů a flexibilita prostředí. 

Jak tomu dopomoci? Pojem produktivita je dobrá bilance mezi celkovými náklady 

pracoviště a výkonem zaměstnanců. Jde tedy o zvýšení výkonu oproti snížení nákladů. 

Ačkoliv snížení nákladů je často převládajícím modelem, jsou zde rostoucí argumenty, 

že zefektivnění pracovního prostředí vede k zvýšení produktivity. 

 Navrhnout prostředí, kde zaměstnanci mohou být optimálně produktivní, zahrnuje 

především základní standardy, ergonomické aspekty a vnitřní klima (tepelná pohoda, kvalita 

vzduchu, vhodná akustika). I když tyto hygienické faktory ve své podstatě nezlepší 

produktivitu, mohou na ni mít negativní dopad, pokud hygienické faktory nesplní potřebné 

požadavky. Pracovní prostředí by mělo spojovat aktivity, které budou uskutečňovány, 

např. duševní činnost vyžaduje prostředí bez rušivých elementů, na rozdíl od interaktivních 

procesů, kdy lidé mohou fungovat v prostředí plném ruchu a aktivity. 

 Prostory jsou ne vždy efektivně využity, tak jak by měly být. V průměru jsou 

pracoviště využívány pouze z 50 – 60 %, a to je neefektivní z ekonomického hlediska, 

protože hlavní náklady jsou z těchto prostor a to za nájem, klimatizaci, údržba a úklid 

prostor. Proto je důležité navrhnout kancelář, která bude využita, a náklady se tím mohou 

snížit, protože nebudou vynakládány za neefektivní využití prostoru.  
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 Snižování nákladů by však mělo být vždy posuzováno s výkonem zaměstnanců. 

Zatímco tok nákladů v kancelářských budovách reprezentuje pouhých 10-20% z celkových 

provozních výdajů, jsou stále poměrně nízké ve srovnání s náklady na zaměstnance. 

To znamená, že účelnost využití prostor je důležité, ale stejně důležité je i vytvoření 

prostředí, kde lidé mohou efektivně pracovat.  Např. sdílením pracovní plochy můžeme 

snížit provozní výdaje, ale to zpravidla vyžaduje vyšší investici do IT vybavení. 

 Vzhledem k různým typům změn, je flexibilita více než žádána. Rozdíly mohou být 

mezi flexibilitou budovy, tj. zda může být snadno rozšířena, dělena anebo pronajata, 

prostorovou flexibilitou, kde např. plochy se mohou změnit z uzavřených kanceláří 

na otevřené a naopak a pak dále flexibilitou pracoviště, které může být pružně měněno 

zaměstnancem. Důležitá je proto standardizace pracoviště a velikost plochy. Pokud většina 

pracovních prostorů a např. zasedacích místností mají stejnou velikost anebo alespoň 

modulovou velikost, reálné změny pracovního prostředí jsou levnější a méně rušivé a hlavně 

flexibilní. 

 Důležitým faktorem je také podpora interakce. Vzájemné vztahy na pracovišti jsou 

vnímány jako kritický rozhodující faktor pro chod organizace. Výměna informací nejenom 

pomáhá zlepšovat znalosti a týmovou práci, ale také posiluje sociální soudržnost a společné 

úspěchy. Fyzická dispozice pracovního prostředí hraje klíčovou roli. Dispozice podlaží 

lokalizuje lidi a může tímto stimulovat nebo brzdit vzájemné vztahy.  

 Všechny tyto aspekty jsou důležitým ukazatelem vhodného pracovního prostředí. 

Kvalitní návrh či přeprojektování závisí hlavně na komunikaci mezi designerem 

a investorem a také především space managerem. Čím dříve vstoupí do projektu, tím je lépe 

schopen ušetřit místo a náklady. [3]  
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7 Obecná metodika space managementu 

Pro správné naplánování a následné zrealizování projektu je třeba získat především vstupní 

informace o firmě a o nárocích na budovu a prostor. Od architekta se získá podklad a úkolem 

space managera je dotvořit dislokaci (umístění) dle konkrétních požadavků jednotlivých 

úseků při současném dodržení optimálních pracovních podmínek. Cílem je nastavit systém 

tak, aby se v budoucnu mohl samoregulovat díky přesné evidenci nákladů na m2 či osobu. [7] 

 

7.1 Vstupní informace 

Důležitými vstupními informacemi jsou informace o objektu, informace o firmě, jaká je 

struktura firmy a jaký je počet zaměstnanců na určitých úrovních, a také požadavky 

na zázemí. 

 

7.1.1 Informace o objektu 

Z těchto informací by space manager měl zjistit, zda se jedná o novostavbu, kde se objekt 

nachází, jaký to je typ objektu, kolik m2 má užitné plochy a kolik pronajmutelné plochy, 

zda se jedná o budovy s podzemními podlažími (možnost využití jako parkovací plocha), 

kolik nadzemních podlaží daná budova má, jaký je možný počet parkovacích ploch a jaké je 

kapacitní maximum pro počet zaměstnanců. [7] 

 

7.1.2 Informace o firmě 

Informace, kdy firma vznikla, zda vlastní další dceřiné společnosti, jaká je její hlavní činnost, 

kolik zaměstnanců v současné době pracuje v dané firmě, jaký má roční obrat, zda daná 

firma nebyla ve ztrátě a zda má nějaké speciální požadavky na na prostor a uspořádání 

kanceláří. [7] 

 

7.1.3 Zaměstnanci 

Důležité je zjistit kolik zaměstnanců je nutné do dané firmy umístit, zda se bude v téže 

budově nacházet i nějaká dceřiná společnost. Je vhodné udělat si schéma struktury firmy. 

 Dále je nutné zjistit, kolik zaměstnanců je na určitých úrovních, tuto specifikaci 

většinou provádí pracovníci oddělení. Např. kolik je běžných pracovníků, kolik je vedoucích 
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pracovníků a kolik ředitelů a jaká je specifikace jejich pracovišť. Také pro specializované 

funkce jako sekretářka, IT specialista, projektant aj. se vytvářejí upravené standardy 

na zázemí. [7] 

 

7.1.4 Požadavky na zázemí 

V rámci těchto požadavků se zjišťuje, co daná firma si chce instalovat do prostor. Např. zda 

budou mít audio/video ve vstupních prostorech recepce v podobě velkoplošného panelu, 

zda budou chtít dotykové obrazovky v chodbách před vstupy do uzavřených prostor, 

vybavení jednotlivých zasedacích místností, vybavení speciálních pracovišť, VIP kanceláří 

apod. 

 Je také potřeba zjistit, zda daná firma bude mít stravovací prostory nebo bude zajištěn 

catering. Při realizaci cateringu, zda se bude uvažovat o vybudování kuchyněk a případné 

instalování automatů s občerstvením. [7] 

 

7.2 Metodické postupy 

7.2.1 Dle struktury firmy 

V první fázi je nutné vyjasnit si, kolik máme divizí, jaký počet lidí máme na určitých divizích 

a jak je nutné dané rozdělit dané úseky na patro a jaké mají speciální požadavky na umístění 

a vybavení patra. Tyto aspekty se řeší s vedením všech oddělení na hromadném zasedání. 

 Je nutné vyjasnit si, jaký bude přístup do jednotlivých oddělení a úseků, stanovit 

přístupové práva pro zaměstnance a pro návštěvníky a vyřešit zabezpečení firmy 

(identifikační karta pro zaměstnance, scanovací portál pro návštěvníky, kontrola zavazadel, 

bariéra proti nežádoucímu vjezdu vozidla do prostoru vrátnice aj.) 

  Při tomto rozmístění space manager zjistí, jak daná firma bude rozložena, kolik 

divizí bude na patře a kolik pater bude obsazeno, jaké obsazení pracovníků tyto divize 

obsahují, kolik pracovníků, ředitelů, vedoucích či specialistů je na daném poschodí. [7] 

 

7.2.2 Dle stanovení počtu zaměstnanců 

Po stanovení struktury firmy a vyjasnění umístění divizí a daných zaměstnanců, se vedoucím 

pracovníků oddělení pošle formulář, kde vyplní počty svých zaměstnanců podle zaměření 
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a nároku na místo. Zda se jedná o běžného pracovníka, specialistu, asistentku vedoucího 

nebo asistentku ředitele, vedoucího nebo o samotného ředitele. Také vedoucí oddělení určí, 

zda daný zaměstnanec pracuje v uzavřené či otevřené kanceláři. 

 Vyplněný formulář se pošle space managerovi, který podle těchto údajů zpracuje 

návrh umístění pracovníků a následně ho pošle zpět na schválení. [7] 

 

7.2.3 Dle vybavenosti objektu 

Po stanovení pracovních prostorů zaměstnanců se konkretizuje a je standardizován nábytek 

s nabídkou rozšíření či modifikace. Dle respektování plánovaného rozpočtu je u každého 

pracoviště uvedena pořizovací cena jednotlivých komponentů. 

 Je vhodné uvést více variant dodavatelů nábytku a poté pomocí SWOT analýzy je 

možné zjistit, který dodavatel je pro firmu nejvhodnější, nejméně rizikový a také finančně 

výhodný. Poté je vhodné vybrat nábytek pro kuchyňky a pro jiné prostory. 

 Díky práci space managera jsou zajištěny optimální komunikační cesty a pracovní 

prostředí, je postaráno o kompletní zázemí pro zaměstnance. Práce space managera nekončí 

nastěhováním zaměstnanců do budovy, ale jeho úkolem je i nadále evidovat vybavení všech 

kanceláří apod. 

 V dnešní moderní době již existuje mnoho softwaru pro evidenci nejen nábytku, 

ale také prostor a zaevidované věci v těchto softwarech umějí pružně reagovat na přemístění 

a díky těmto evidencím mají firmy přesný přehled o nákladech na zařízení kanceláří a také 

o stávajících stavech majetku. [7] 
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8 Softwarová podpora space managementu 

Dnes je moderní vše řešit přes počítačovou techniku a ani v rámci FM není tato technika 

zaostalá a stále se vyvíjí. Výběrem správného softwaru pomáháme efektivnímu řízení FM.  

 Informací, které musí facility manager znát o budově, je spousta, např. informace 

o dispozičním řešení, počtu osob, přesná lokace technických prvků, technické vybavení 

budovy, evidence majetku aj. Tyto data nezajímají pouze facility managera, ale také mimo 

jiné ředitele, kdy může získat přehled např. o spotřebě na pracovníka nebo na metr čtverečný, 

či výkonný pracovník bude potřebovat aktuální informace či hodnoty a tyto všechny hodnoty 

je mnohdy potřeba ihned zjistit, v případě, že se mohou i rychle měnit. K tomuto nám právě 

pomáhají softwary pro FM, které reagují na stále měnící se požadavky v objektech. [20] 

 

8.1 CAFM systémy 

CAFM (Computer Aided Facillity Management) systémy jsou aplikovány především 

pro podporu plánování, rozhodování a pro kontrolu, tedy pro řízení oblastí FM.  

 Nasazením CAFM softwaru můžeme ušetřit provozní náklady, pomáhají nám 

s řešením poskytovaných služeb, zvyšovat kvalitu prostředí, optimalizovat vztahy mezi 

pracovníky, prodloužit životnost objektů a majetku, udržovat a spravovat dokumentaci, mít 

zavedeny inventury a kontroly, popřípadě můžeme být připravení na nenadálou událost či 

havárii. 

 Data lze získat ze stavební dokumentace, či jiné grafické informace – systémy 

spolupracují s CAD, GIS výkresy, bitmapovými výkresy, schématy, fotografiemi aj. 

Dále data můžeme získat z dalších dokumentací prvků budovy, z databází inventur, 

z dokumentů MS Office. 

 V každém systému, označující se jako CAFM by měly být moduly či jejich části, 

např.: modul pro řízení a správu ploch, pro řízení a správu infrastruktury, pro řízení a správu 

budov a jejího vybavení či inventarizaci majetku aj. [20] 
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 Mezi nejznámější CAFM systémy na českém trhu můžeme zařadit tyto:  

Název SW Dodavatel Webové stránky 

AFM Alstanet s.r.o. www.alstanet.cz  

AMI HSI s.r.o. www.hsi.cz  

ARCHIBUS IKA DATA s.r.o. www.archibus.cz  

ArchiFM CEGRA s.r.o. www.cegra.cz  

FaMa+ TESCO SW www.tescosw.cz  

GTFacility ASP a.s. www.aspas.eu  

Chastia CHASTIA s.r.o. www.chastia.cz  

pitFM pit Software s.r.o. www.pitsoftware.cz  

Tab. 1 Nejznámější SW na českém trhu, [autor] 

  

 Každý zmíněný CAFM systém se zaobírá ve větší či menší míře správou ploch či 

prostor. Ve větší míře se prostory zaobírá pitFM, ArchiFM a nejvýznamnějším systémem 

a špičkou co se správou prostor týče je ARCHIBUS od firmy IKA DATA s.r.o. 

 

8.1.1 ARCHIBUS 

ARCHIBUS je špička na světové úrovni se sídlem v USA, Bostonu. Řeší nejenom facility 

management, ale také správu realit a správu infrastruktury. Je dostupný ve více než 130 

zemích světa a ve více než 20 jazycích, včetně češtiny. Na trhu je více než 25 let, tím je už 

velmi dobře zaveden a také uživatelsky přívětivý. 

 Přednostmi ARCHIBUSu jsou užití průmyslových standardů (CAD aj.), nástroje 

podporující provádění změn v grafickém prostředí a jejich následné promítnutí do databází, 

snadná přizpůsobivost systému pro specifické procesory uživatele, snadná integrace 

systému. Systém je také komplexní a modulární – nabízí automatizaci všech procesů FM 

a je nazýván také globálním lídrem pro TIFM (Total Infrastructure and Facilities 

Management). 

 Modul na řešení správu ploch nabízí řízení efektivnosti využití ploch tak, aby se 

snížily náklady a optimalizovalo se obsazení daných ploch. Nabízí aktualizovaný přehled 

volných míst, umístění a obsazenost, porovnání prostor, plány na rozmístění osob, jak jsou 

místnosti obsazeny, kde se nacházejí jací zaměstnanci aj. Dále přínosem tohoto modulu je 

http://www.alstanet.cz/
http://www.hsi.cz/
http://www.archibus.cz/
http://www.cegra.cz/
http://www.tescosw.cz/
http://www.aspas.eu/
http://www.chastia.cz/
http://www.pitsoftware.cz/
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zlepšení prostorové efektivnosti, snížení nákladů na údržbu daných ploch, automatizuje se 

rozúčtování a tím se může analyzovat informace o soupisu ploch a samotná výdělečnost 

budovy. [17, 18] 

 

 

Obr. 3 Ukázka prostředí ARCHIBUSu, modulu správy ploch, [17] 

 

8.2 BIM 

V řadě zemí se dnes přistupuje na projektovou metodu BIM, která ve velké míře využívá 

CAFM systémy. Jedná se o metodu projektování pomocí informačního modelu budovy, 

která nahrazuje nedostatek klasické dokumentace, ať už 2D či 3D, kdy souhrny výkresů byly 

bez vzájemné provázanosti. 

 BIM je tedy inteligentní na modelu založený proces a jeho řešení začíná už 

při plánování, navrhování, projektování přes výstavbu až ke správě budovy, po celou dobu 

životnosti objektu. Je to řešení pro 5 fází projektu: plánování, předběžný návrh, projektování, 

výstavbu a správu. BIM využívá nejen svou geometrii, ale také data a při změně určitého 

prvku v daném modelu, software tuto změnu zaregistruje a zkoordinuje ve všech směrech – 

nejen, že změny budou uvedeny v datech, ale také v projektech budovy aj. 
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 Díky tomuto mohou architekti, projektanti, správci lépe spolupracovat a vše zůstává 

koordinované, přesné a také díky tomuto lze snižovat časově náročné chyby a předělávky 

a veškeré informace jsou po ruce po celou dobu životního cyklu stavby, pro všechny 

účastníky, kdykoliv a kdekoliv. V tom tkví síla BIMu. [19] 
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9 Aplikační část 

Pro aplikační, praktickou, část jsem si vybrala budovu obecního úřadu v obci Horní Suchá. 

Jedná se o budovu občanského vybavení č.p. 2 na pozemku p.č. 3, LV 10001 katastrálního 

území Horní Suchá. [21] 

 Horní Suchá se nachází v Moravskoslezském kraji mezi Českým Těšínem 

a Ostravou, blízko Havířova s počtem obyvatel 4 722 ke dni 31. 12. 2014. V rozvoji obci 

pomáhá podnikání v průmyslové zóně František, vzniklé v roce 1911 jako černouhelný důl 

a po ukončení a uzavření dolu v roce 1999, byla tato zóna zrekonstruována a v roce 2010 

oceněna jako „Brownfield roku“ a dnes zde působí více než 25 firem. [22] 

 

 

Obr. 4 Poloha obce Horní Suchá, [23] 

 

9.1 Informace o objektu 

Budova obecního úřadu se nachází v centru obce na ulici Sportovní. V blízkosti se nachází 

Římskokatolická farnost – kostel sv. Josefa, dům seniorů, knihovna obce a zdravotní 

středisko praktického, dětského a zubního lékaře.  
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Obr. 5 Umístění budovy obecního úřadu, [23] 

  

 Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepenou budovu s půdou. Obvodové i vnitřní 

nosné zdi jsou vyzděny z CPP, stropní konstrukce je dřevěná, trámová. V budově bylo 

provedeno mnoho rekonstrukcí. 

 

Rok Provedené rekonstrukce 

1991 rozvody voda, kanalizace, topení; výměna radiátorů; odvětrávací kanálky 

1994 plynofikace kotelny (původně tuhá paliva) 

1998 úprava okolí budovy 

2000 sanace objektu (3 světové strany), oprava zdiva; nová krytina (krov stávající) 

 2009 sanace objektu (1 světová strana); oddrenážování 

2010 okna, plastová, parapety 

2011 venkovní rolety 

2013/14 

elektrické rozvody, světla, zásuvky; rozvaděč; podhledy; vnitřní sanační 

omítky 

Tab. 2 Provedené rekonstrukce od roku 1991, [autor] 
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9.2 Zhodnocení objektu 

Základní kámen budovy dnešního obecního úřadu byl položen v roce 1838, bylo postaveno 

1. NP, ve kterém byla umístěna první obecná škola v obci a v roce 1869 bylo přistavěno 

2. NP. Budova sloužila jako škola do roku 1903 a od roku 1945 se v ní prvně usídlil národní 

výbor, tj. úřad, který se nacházel pouze v 2. NP. V 1. NP byla střídavě pošta, prádelna 

a policie. Obecní úřad, tak jak ho známe dnes, je zde trvale na obou podlažích od roku 1990. 

 Objekt je bezmála 200 let starý, byl navržen a postaven hlavně k záměru výuky, tudíž 

umístění administrativy, v tomto případě provoz obecního úřadu do těchto prostor je 

nevyhovující. Fotografie objektu jsou v příloze. 

 

9.2.1 Zhodnocení dle normy ČSN EN 15 221 - 6 

V rámci efektivního využití prostor je vhodné zhodnotit, jaké procentuální zastoupení mají 

jednotlivé prvky v objektu. 

1. NP 

Ozn. Popis plochy [m2] 

Zastoupení 

[%] 

LA Plocha podlaží 218  

NLA Nevyužitelná plocha podlaží 0  

GFA Hrubá podlahová plocha (LA-NLA) 218  

ECA Plocha obvodových stěn  29,41 13,49 

IFA Vnitřní podlahová plocha (GFA-ECA) 188,59  

ICA Plocha vnitřních konstrukcí 22,8 10,45 

NFA Čistá podlahová plocha (IFA-ICA) 165,79  

PWA Plocha nenosných stěn 0,86 0,39 

NRA Čistá podlahová plocha místnosti (TA+CA+AA+PA) 164,93 75 

TA Technické plochy 13,6 8,2 NRA 

CA Komunikační plochy 32,2 19,52 NRA 

AA Plochy hygieny 8,9 5,39 NRA 

PA Primární plochy 110,2 66,81 NRA 

Celkem tj. LA 100 % 

Tab. 3 Využití plochy 1. NP budovy, [autor] 
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2. NP 

Ozn. Popis plochy [m2] 

Zastoupení 

[%] 

LA Plocha podlaží 218  

NLA Nevyužitelná plocha podlaží 0  

GFA Hrubá podlahová plocha (LA-NLA) 218  

ECA Plocha obvodových stěn  29,41 13,49 

IFA Vnitřní podlahová plocha (GFA-ECA) 188,59  

ICA Plocha vnitřních konstrukcí 19,7 9,03 

NFA Čistá podlahová plocha (IFA-ICA) 168,89  

PWA Plocha nenosných stěn 0  

NRA Čistá podlahová plocha místnosti (TA+CA+AA+PA) 168,89 77,47 

TA Technické plochy 0 0 NRA 

CA Komunikační plochy 23,5 13,91 NRA 

AA Plochy hygieny 2,1 1,24 NRA 

PA Primární plochy 143,2 84,79 NRA 

Celkem tj. LA 100 % 

Tab. 4 Využití plochy 2. NP budovy, [autor] 

 

 Z těchto tabulek můžeme zjistit, že čistá podlahová plocha v obou podlažích 

zastupuje tři čtvrtě celkové podlahové plochy, tj. cca 75%, tudíž obě podlaží mohou být 

využita maximálně z 75%. Další nejvyšší položkou jsou zde plochy obvodových stěn a také 

mimo jiné plochy vnitřních stěn, které se jim plošně velmi přibližují a to z důvodu, že tato 

budova byla stavěna v 19. století a téměř všechny vnitřní konstrukce jsou nosné, na rozdíl 

od dnešních moderních administrativních budov, které se ve většině případů staví 

skeletovým systémem, aby se dosáhlo co nejvyšší využitelné plochy a její variability.  
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9.2.2 Zhodnocení dle normy ČSN 73 5305 

Budova obecního úřadu se nachází v centru obce, mimo od hlavních komunikací 

a docházková vzdálenost k nejbližší autobusové zastávce je cca 250 metrů - zastávka 

Dělnický dům. Jedná se o samostatně stojící budovu, nerušenou okolními budovami, 

nejbližší budova se nachází cca 100 metrů od obecního úřadu. U budovy je 9 parkovacích 

míst, z toho 1 pro invalidy a také lze využít parkovací plochy u vedlejší budovy, kde se 

nachází obřadní síň a knihovna. 

 Ideální orientací pro administrativní budovy je sever, severovýchod, či severozápad. 

Bohužel kanceláře obecního úřadu jsou orientovány převážně na jižní stranu, což může vést 

k oslunění a případnému velkému zvyšování klimatu, tj. hlavně teploty v místnostech, 

v letních měsících, což není vyhovující. V budově byly proto nainstalovány v rámci 

rekonstrukcí venkovní rolety a také klimatizační jednotka. Osvětlení kanceláří je tedy 

ideální, pomocí denního, přirozeného osvětlení, ale také mimo jiné kvalitním umělým 

osvětlením.  

 Optimální světlou výšku 2700 mm, splňuje pouze 2. NP, v 1. NP je světlá výška 

pouze 2600 mm, kvůli sníženým podhledům, což nesplňuje požadavky. Komunikační 

koridory, chodby, v 1. NP i 2. NP splňují minimální šířku, tj. 1600 mm a je zde prostor také 

pro manipulaci s invalidním vozíkem. Minimální šířka schodišťového ramene, tj. 1200 mm, 

splněna není, schodišťová šířka ramene je 1100 mm. 

 Minimální podlahová plocha samostatné kanceláře pro ředitelské činnosti je 26 m2/1 

osobu, pro administrativní činnosti 13 m2/1 osobu. Společné prostory pro administrativní 

činnost mají 6 m2/1 osobu, sdružené pracovní prostory 10 m2/1 osobu. Minimální podlahová 

nezastavěná plocha má být na 1 osobu 2 m2 (při denním osvětlení) a 5 m2 (bez denního 

osvětlení). Většina prostor splňuje minimální plochu, kromě jedné samostatné kanceláře, 

pro účetní, kde jsou rozměry hraniční. Minimální nezastavěnou podlahovou plochu na osobu 

splňují pouze samostatné kanceláře, sdružené a společné prostory kanceláří jsou v této 

budově příliš zastavěné skříněmi, z důvodu uchovávání dokumentací aj., proto nesplňují 

minimální nezastavěnou podlahovou plochu na osobu. Fotografie vybraných kancelářských 

prostor a jejich výkresová dokumentace (výkres č. 1 - 2) s umístěnými počty zaměstnanců 

jsou uvedeny v příloze. 
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 Souhrnné zhodnocení budovy dle normy ČSN 73 5305: 

Řešený problém Vyhovuje / Nevyhovuje 

Obecné požadavky 

Umístění budovy Vyhovuje 

Docházková vzdálenost Vyhovuje 

Parkovací plochy Vyhovuje 

Umístění vůči světovým stranám Nevyhovuje 

Osvětlení Vyhovuje 

Klima Vyhovuje 

Rozměrové požadavky 

Světlá výška 1. NP kancelářských prostor Nevyhovuje 

Světlá výška 2. NP kancelářských prostor Vyhovuje 

Komunikační koridory, chodba 1. NP Vyhovuje 

Komunikační koridory, chodba 2. NP Vyhovuje 

Komunikační koridory, šířka schodišťového ramene Nevyhovuje 

Minimální podlahová plocha prostoru na osobu Vyhovuje 

Minimální nezastavěná podlahová plocha na osobu Nevyhovuje 

Tab. 5 Souhrnné zhodnocení budovy, [autor] 

 

9.2.3 Zhodnocení dle provozu a technického stavu 

V rámci technického stavu je budova skoro celá zrekonstruovaná a nemá větší nedostatky, 

které by mohly ovlivnit jakýkoliv provoz budovy. Bohužel se jedná o budovu 

z předminulého století a většina vnitřních zdí je nosných, tudíž rozšíření prostorů je 

konstrukčně nemožné. 

 Budova pro provoz obecního úřadu není vhodná, protože dané prostory, místnosti 

nejsou zcela vyhovující dle norem pro administrativní činnost. Jedním ze zásadních 

provozních problémů je, že v objektu není místo na centrální tiskárnu s kopírkou, tudíž každé 

oddělení má velkou tiskárnu s kopírkou v kanceláři, což je neekonomické a také neefektivní 

na úkor daného prostoru. Ve většině případů tohoto provozu jsou v kancelářích umístěny 

převážně pouze malé stolní tiskárny pro tisk dokumentů. Ty velkoplošné jsou umístěny ve 

speciální místnosti, kde si poté zaměstnanec pro vytištěné dokumenty dojde nebo si zde daný 

dokument ofotí či naskenuje. Případně tiskárny mohou být umístěny na chodbách, kde se 
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však musí zajistit proti poškození či používání nepovolanými osobami. Dále jsou kanceláře 

zastavěny nábytkem, tj. jsou zde velké hluboké úložné skříně, což je potřebné, na druhou 

stranu velice ubírají prostoru, který je i tak malý. Nemalou vadu v provozu vidím také v tom, 

že v objektu jsou pouze dvě toalety, na každém poschodí jedna, které jsou společné pro muže 

i ženy. Toaleta v 1. NP je bezbariérová, bohužel v tomto objektu nebylo možné dosáhnout 

alespoň minimálního požadovaného rozměru bezbariérové hygienické místnosti pro 

dokončené stavby, tj. 1600x1600 mm. Budova není zcela přístupná tělesně postiženým, do 

druhého podlaží se handicapovaný člověk nemá jak dostat - v budově se totiž nenachází 

výtah a ani plošina pro invalidy.  

 Díky malým prostorám je jedno oddělení a účetní dokonce mimo daný objekt, což 

může způsobovat problémy nejen samotnému chodu úřadu, ale také návštěvníkům, kteří se 

díky tomuto musí přemisťovat z budovy do budovy. V objektu se nenachází zasedací 

místnost a obřadní síň, tyto prostory jsou rovněž ve vedlejší budově. 

 

9.3 Optimalizace objektu a návrh řešení využití prostoru 

Ze všech výše zmíněných konstatování lze tedy zjistit, že objekt není vhodný 

pro administrativní provoz obecního úřadu. A to také z důvodu, že budova byla postavena 

pro účely vyučování, což bylo později rovněž nedostačující z důvodu rostoucího počtu 

obyvatel, a proto byla postavena nová školní budova a tento objekt se tedy využil k jiným 

účelům, tj. jako policie, prádelna a úřad.  

 Budova pro tuto konkrétní administrativu je prostorově nevyhovující a rozšíření není 

bez realizace nástavby či přístavby možné, tudíž optimalizace stavby pro provoz obecního 

úřadu by byl ekonomicky nevýhodný. Bylo by tedy vhodné zvážit přemístění provozu 

do jiné budovy, což je již dokonce v plánu a je vytvořen návrh přemístění do vedlejší budovy, 

kde se nachází obřadní síň a dokonce i knihovna obce. Přesun obecního úřadu je ta 

nejvhodnější možnost v rámci optimalizace provozu a prostor této administrativní činnosti. 

 Po přesunu provozu obecního úřadu by budova mohla nadále sloužit 

i k administrativním účelům, např. pro nějakou menší firmu, ale mohl by zde opět vzniknout 

problém s velikostí prostoru při případném rozrůstání firmy. Další možností, kdybychom 

budově chtěli ponechat administrativní charakter, je využít každý prostor zvlášť jako malé 
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kanceláře pro soukromníky, projektanty, právníky aj., ale budova by nemusela být využita 

celá, což by v konečném důsledku bylo opět neefektivní. 

 Proto v rámci všech zhodnocení a seznámení s problematikou space managementu, 

bych navrhovala, aby budova byla využita a navrácena k účelu, ke kterému byla postavena 

a to k výuce, protože měnit charakter či účel budov je mnohdy komplikované a v tomto 

případě i velmi neefektivní.  

Varianta Možné využití Ano/Ne 

Varianta A Administrativa pro 1 firmu 

+ zachování provozu administrativy 

-  rozrůstání firmy = malé prostory 

Varianta B 

Administrativa pro více firem, 

využití každé místnosti zvlášť 

+ zachování provozu administrativy 

-  nevyužití všech prostorů 

Varianta C Výuka, ZUŠ 

+ navrácení charakteru budovy, 

efektivní využití prostorů 

Tab. 6 Rekapitulace možných variant využití prostorů budovy, [autor] 

  

 Obec Horní Suchá je sice menší obec, ale nacházejí se zde 2 základní školy, s českým 

a s polským vyučovacím jazykem, které navštěvují děti nejenom z obce Horní Suché, 

ale také z okolních obcí. V rámci prosperity obce bych do objektu obecního úřadu navrhla 

menší uměleckou školu, která nemá vlastní budovu a je rozmístěná v rámci základních škol. 

Byl by zachován původní účel budovy, a tudíž by nemusely nastat problémy s využitím 

prostoru. Samozřejmě by tento krok vyžadoval jisté změny, musely by se zrekonstruovat 

a změnit prostory, tj. změna nynější kuchyňky na druhou toaletu, vznikly by toalety zvlášť 

pro muže a ženy, musela by se probourat jediná příčka v objektu a vznikla by tak větší učebna 

a mimo jiné by se učebny musely odhlučnit. Budova by byla zachována a prostory řádně 

využity k účelu, ke kterému byly postaveny, a zároveň tato změna by nebyla tak velmi 

ekonomicky náročná. Veškeré návrhy a změny před uvedením do provozu by byly navrženy 

podle platných norem a předpisů pro školská zařízení. Předběžný návrh základní umělecké 

školy a změny v konstrukcích jsou uvedeny ve výkresové části (výkresy č. 3 – 6) v příloze. 
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10 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámení se s problematikou space managementu a s jeho 

možnostmi aplikace na administrativní budovu. Zaměřila jsem se jakou působnost má space 

management ve facility managementu, rovněž je zhodnocen prostor samotný jako takový. 

Dále jsou zde popsány požadavky na administrativní budovy, jejich kategorizace a také 

kategorizace kancelářských prostor. Je zde rovněž zmíněno, jaké jsou požadavky na tyto 

prostory a také výhody a nevýhody typických kancelářských prostor. Důležitým aspektem 

pro měření a správu prostoru je norma ČSN EN 15 221-6, která je zde podobně rozebrána 

a srovnána s americkou normou. Nedílnou součástí je obecná metodika space managementu 

a softwarová podpora, které jsou rovněž popsány v této bakalářské práci. 

 V praktické části jsou aplikovány veškeré poznatky zmíněné v teoretické části 

na budovu obecního úřadu v Horní Suché. Objekt jsem důkladně obhlédla a zkonzultovala 

s vedením obecního úřadu a poté vyhodnotila z mnoha hledisek. Vypočetla jsem dle normy 

obsahy každého prvku jednotlivých podlaží a zhodnotila jsem, jaké procentuální zastoupení 

má daná plocha v prvním či druhém podlaží a jaká může být nejvyšší procentuální míra 

využití prostor dané budovy. Poté jsem budovu zhodnotila dle normy pro administrativní 

budovy a zjistila, zda splňuje či nesplňuje její požadavky. Budova byla rovněž zhodnocena 

dle technického stavu a provozu.  

 Díky všem těmto vyhodnocením jsem zjistila, že budova je nevyhovující pro tento 

druh provozu, protože prostory budovy jsou malé a konstrukční změny jsou téměř nemožné. 

Proto optimalizace pro provoz obecního úřadu by byla neefektivní a to také z toho důvodu, 

že provoz této administrativy je rozdělen do dvou budov a je v blízké době naplánován 

přesun obecního úřadu do nové budovy, kde se již nachází část provozu.  

 Po přesunu obecního úřadu, v rámci efektivního využití prostoru, bych doporučila 

navrátit budově provoz, ke kterému byla postavena, a to provoz školy. Díky malým 

rekonstrukcím by se z tohoto objektu mohla stát perspektivní a prostorově optimální 

základní umělecká škola. 

 Toto je mé celkové shrnutí a doporučení a v budoucnu, pro vylepšení efektivnosti 

nejen prostorů, ale také správy, bych navrhovala vytvořit pasportizaci veškerých nebytových 

objektů obce a aplikovat softwarovou podporu pro facility management. 
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