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4. Administrativní budovy

ČSN 73 5305 Administrativní budovy
Názvosloví
Dělení administrativních budov
Kategorie administrativních budov
Urbanistické požadavky a parkování
Prostory administrativních budov
Dispoziční zásady
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Názvosloví administrativních budov

Administrativní budova
stavební objekt, obsahující nejméně z 50% svého obestavěného prostoru 
provozy kancelářského charakteru, určené pro činnost správní, řídící, 
kontrolní, technickou, studijní apod.

Pracovna 
stavebně vymezený prostor, určený k umístění jednoho nebo více 
pracovišť

Pracoviště
prostor, určený k pracovním procesům jednoho pracovníka a k umístění 
potřebného zařízení
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Dělení administrativních budov

Základní rozdělení administrativních budov
podle účelu
podle druhu provozu

Administrativní budovy podle účelu
budovy veřejné správy
soudy a bezpečnostní a vězeňská zařízení tvořící jeden celek
pošty a telekomunikace
administrativní budovy pro průmysl
administrativní budovy pro vědecko-technických institucí
budovy zahraničního zastoupení

Administrativní budovy podle druhu provozu – tři kategorie
I.kategorie s provozem univerzální
II.kategorie s provozem administrativně – správním
III.kategorie s provozem technickým
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Kategorie administrativních budov

I.kategorie – administrativní budovy s provozem univerzálním
budovy určené pro umístěním provozů administrativně správních i 
technických bez předem stanovitelné převahy některého z nich. 
Předpokládaný externí provoz průměrný, tj. 0,5-1 návštěvník na jednoho 
pracovníka za den

II.kategorie – budovy s provozem administrativně správním
budovy s převahou provozů administrativně správního charakteru s
částečně neměnnými provozními požadavky (např.budovy městských 
úřadů a soudů). Vyžadují průměrnou variabilitu vnitřních prostor. 
Předpokládaný externí provoz velký, tj. více než 1 návštěvník na
pracovníka za den

III.kategorie – administrativní budovy s provozem technickým
budovy, v nichž mají být podle předem stanoveného základního účelu 
umístěny v převažující míře provozy technické se studijním, vědeckým, 
konstrukčním, kresličským a podobným charakterem činností.Mohou mít 
nejnižší variabilitu. Předpokládaný externí provoz malý, tj. méně než 0,5 
návštěvníka na 1 pracovníka za den 
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Administrativní budovy

Univerzální schéma administrativní budovy
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Urbanistické požadavky
Administrativní budovy sloužící veřejným účelům umístěny v místě
středu zájmového okruhu, poblíž hlavních komunikací, snadno 
dostupné od veřejných dopravních prostředků a dostatečně vzdálené 
od rušitelných zdrojů
Doporučená orientace na světové strany – převážná část pracoven 
(zejména u budov III.kategorie) směrem SZ, S nebo SV. Při orientaci 
pracoven směrem Z, JZ, J nebo JV je zapotřebí navrhnout vhodná 
technická opatření k vyloučení vlivu tepelné zátěže slunečního záření
Plocha pozemku musí umožnit dokonalý provoz v administrativní 
budově a zřízení potřebných provozních a rozptylových ploch a 
komunikací
Nutnost zřídit a zajistit potřebný počet parkovacích ploch pro 
pracovníky a návštěvníky
Docházkové vzdálenosti pro uživatele

krátkodobé parkování do 100 m
dlouhodobé parkování do 200 m



Administrativní budovy 7/38

Parkovací stání pro administrativní budovy 

Nižší hranice se předpokládá pro střed města, vyšší pro ostatní části města. 
Stanovený počet se pouze u budov místního významu snižuje zhruba na 
polovinu. Orientační údaje je nutno upravit podle místních konkrétních 
podmínek (např. MHD) a ve vztahu k širším urbanistickým podmínkám
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Požadavky na prostor
Pracoviště v administrativních budovách lze uspořádat v systémech 
pracoven

buňkový systém – pracoviště rozmístěna ve stavebně oddělených 
pracovnách (buňkách)
velkoprostorový systém – pracoviště rozmístěna v neomezeném počtu 
ve společném, speciálně upraveném prostoru

Systémy lze vzájemně kombinovat
Pracoviště dispozičně řešit tak, aby denní světlo na ně dopadalo z levé 
strany v rozmezí ± 30° od kolmice k oknu

Půdorysy buňkových kanceláří 
s různým počtem traktů
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Požadavky na prostor

Půdorysy velkoprostorových kanceláří – schémata 
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Prostory administrativních budov
Prostory hlavní

samostatné pracovny
sdružené pracovny
společné pracovny
sálové pracovny
velkoprostorové pracovny

Prostory vedlejší
vstupní prostory
shromažďovací
hygienická zařízení
šatny
sociální a provozní zařízení
hospodářská zařízení

Komunikace
chodby, schodiště, výtahy
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Hlavní prostory administrativních budov
Prostory hlavní

prostory určené pro stálou hlavní a pomocnou činnost

pracovny sloužící jako administrativní a technické kanceláře, 
účtárny, písárny, podatelny, kreslírny, rýsovny, laboratoře

hovorny, jednací síně a konferenční místnosti pro max. 24 osob

studovny, knihovny, archívy, kartotéky – pokud slouží jako stálá 
pracoviště

druhy pracoven jsou definovány podle počtu osob v nich 
pracujících

samostatné – obsahují vždy 1 pracoviště
sdružené – obsahují vždy 2 pracoviště
společné – obsahují více než 2 pracoviště, nejvýše 8 pracovišť
sálové – obsahují více než 8 pracovišť
velkoprostorové – obsahují zpravidla větší počet pracovišť všech 
druhů
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Hlavní prostory administrativních budov
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Hlavní prostory administrativních budov
Samostatné pracovny

obsahují vždy 1 pracoviště ve stavebně vymezeném prostoru. Podle
určení ve třech variantách:

ředitelské – pro hlavní pracovníky s reprezentativním vybavením a s 
možností umístění konferenčního zařízení zpravidla pro 4-8 osob

administrativní – pro vedoucí a koncepční administrativně správní 
pracovníky, s možností umístění konferenčního zařízení zpravidla pro 
2-4 osoby

technické – pro vedoucí a koncepční technické pracovníky, s 
možností umístění,psacího a sklopného rýsovacího stolu a 
konferenčního zařízení zpravidla pro 2-4 osoby
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Hlavní prostory administrativních budov

Příklady řešení samostatných 
pracoven
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Hlavní prostory administrativních budov

Příklady řešení samostatných 
pracoven
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Hlavní prostory administrativních budov
Sdružené pracovny

obsahují vždy 2 pracoviště v jednom stavebně vymezeném prostoru.
Pracoviště jsou řazená za sebou ve směru rovnoběžném s okenní 
obvodovou stěnou. Podle určení ve dvou variantách:

administrativní – s vybavením pracovišť pro koncepční činnost 
administrativně správního charakteru, včetně styku se stranami

technické – s vybavením pracovišť pro koncepční činnost technického 
(vědeckého, projekčního) charakteru
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Hlavní prostory administrativních budov

Příklady řešení sdružených 
pracovišť
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Hlavní prostory administrativních budov
Společné pracovny

obsahují více než 2 pracoviště, nejvýše však 8 pracovišť v jednom 
stavebně vymezeném prostoru. Podle určení ve čtyřech variantách:

písařské – obsahující nejvýše 4 pracoviště řazená nejvýše po 2 vedle 
sebe ve směru kolmém k okenní stěně

administrativní – obsahující nejvýše 8 pracovišť řazená nejvýše      
po 2 vedle sebe ve směru kolmém k okenní stěně

kresličské – obsahující nejvýše 8 pracovišť řazená nejvýše               
po 2 vedle sebe ve směru kolmém k okenní stěně

technické – obsahující nejvýše 8 pracovišť řazených pouze              
po jednom vedle sebe ve směru kolmém k okenní stěně
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Hlavní prostory administrativních budov
Sálové pracovny

obsahují více než 8 pracovišť v jednom stavebně vymezeném prostoru. 
Podle určení ve čtyřech variantách:

administrativní střední – pracoviště řazena nejvýše po 2 ve směru 
kolmém k jejich levé okenní stěně, celkem 4 pracoviště nejvýše v
jedné řadě

kresličské střední

administrativní velké – pracoviště řazena nejvýše po 3 ve směru 
kolmém k jejich levé okenní stěně, celkem nejvýše po 6 pracovištích   
v jedné řadě

kresličské velké

strojové velké – pracoviště řazena nejvýše po 2 ve směru kolmém k 
jejich levé okenní stěně, celkem nejvýše po 4 pracovištích v jedné 
příčné řadě

technické velké
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Hlavní prostory administrativních budov

Příklad vybavení administrativních pracovišť různých 
velikostí a variant
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Hlavní prostory administrativních budov
Velkoprostorové pracovny

obsahují zpravidla větší počet pracovišť všech druhů, která jsou v 
půdoryse libovolně situována do skupin dle potřeb organizace provozu

skupiny pracovišť navzájem odděleny pouze většími odstupy, zástěnami, 
květinami apod.

pro zlepšení možnosti soustředění k individuální činnosti nutnost prastor
vybavit akusticky vhodnými pohltivými materiály pro stropy, stěny, podlahy 
a ostatní vnitřní zařízení

požaduje se min.50 pracovišť a minimální půdorysný rozměr pracovny 
20x20 m
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Hlavní prostory administrativních budov
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Vedlejší prostory administrativních budov
Prostory vedlejší

Vstupní prostory
navazují na veřejný prostor
vstup chráněn – zapuštění dovnitř objektu nebo markýzou
vstupní hala – velikost v závislosti na účelu a požadavcích – cca 0,2-
0,4 m2 na 1 zaměstnance

Hovorny
místnosti pro 4-8 osob, většinou za vrátnicí a oddělen od prostorů 
administrativní části

Stanoviště vrátného
obsahuje stůl s telefony a boxy na klíče
někdy pro informační účely stůl pro více pracovníků nebo pracovní pult
v návaznosti místnost pro odpočinek informační služby
umístit tak, aby čekající nebránili ve výhledu vrátného na schodiště a 
výtahy, na nástupy ke shromažďovacím prostorům a vstupní části
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Vedlejší prostory administrativních budov
Prostory vedlejší

Shromažďovací prostory
počet, kapacita, uspořádání odpovídá předpokládaným provozním 
požadavkům

řešit se zřetelem na požadavky hygienické, akustické, estetické a 
ekonomické

druhy shromažďovacích prostor
konferenční místnosti
zasedací síně
přednáškové síně
obřadní síně
jednací síně
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Vedlejší prostory administrativních budov
Prostory vedlejší – shromažďovací místnosti

Konferenční místnosti
kapacita pro cca 10-30 pracovníků na každých asi 200-300 stálých 
pracovišť
vybavení stolovým zařízením
na 1 osobu cca 1,0-1,5 m2 podlahové plochy

Zasedací síně
vybavují se místy k sezení v úpravě odpovídající základnímu účelu 
zasedací síně
na 1 osobu cca 0,8-1,2 m2 podlahové plochy
velikost hlavní zasedací síně se uvažuje pro 20-50% stálých pracovišť 
v budově
z akustických důvodů vyhovuje poměr stran 1:2 (zdroj zvuku v užší 
části)
zasedací síně o velikosti nad 100-150 osob vybaveny pódiem, 
předsednickým stolem
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Vedlejší prostory administrativních budov
Prostory vedlejší – shromažďovací místnosti

Přednáškové síně
zřizují se v odůvodněných případech, kapacita a vybavení dle 
konkrétního účelu
vybavení podle konkrétního účelu
na 1 posluchače cca 1,2 m2 podlahové plochy

Obřadní síně
zřizují se pouze v administrativních budovách úřadů
rozsah, vybavení a uspořádání podle individuálních požadavků
řešit se samostatným vhodně upraveným vstupem pro návštěvníky

Jednací síně
zřizují se v administrativních budovách sloužících soudním orgánům
jejich řešení v konkrétních případech dle požadavků ministerstva
spravedlnosti
při každé jednací síni zřízena nejméně jedna poradní místnost se
zvláštním vchodem pro soudcovský sbor
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Vedlejší prostory administrativních budov
Prostory vedlejší

Hygienická zařízení
na každém podlaží u komunikačního uzlu 
dimenze závislá na předpokládaném počtu pracovišť a na kapacitě 
shromažďovacích prostorů
z celkového počtu se předpokládá 50% žen a 50% mužů (pokud není 
konkrétně vyžadováno v jiném poměru)
k hygienickému zařízení připojit komoru pro úklidové nářadí s výlevkou 
a výtokem studené a teplé vody
každou skupinu WC nutno vybavit umývárnou s umývadly – v rámci 
větrané záchodové předsíně
dveře záchodových kabin se musí otevírat směrem ven
dveře záchodových předsíní opatřit samouzavíracím zařízením
pisoáry musí mít splachovací zařízení
pokud v budově pracuje více než 50 žen nutno navrhnout kabinu pro 
osobní hygienu, na každých 300 žen se počítá jedna hygienická 
kabina
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Vedlejší prostory administrativních budov
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Vedlejší prostory administrativních budov
Prostory vedlejší

Šatny 
pro odkládání vrchního šatstva v samostatných, sdružených a 
společných pracovnách se navrhují šatní skříně – volné nebo 
zabudované
pro převlékání pracovníků se doporučuje zřídit v každém podlaží 
převlékárnu o ploše nejméně 7 m2 odděleně pro muže a pro ženy
u velkoprostorových pracoven nutno navrhnout samostatné šatny 
odděleně pro muže a pro ženy – řešit pro jednotlivé pracovny nebo 
ústředně pro více pracoven v budově
šatny samostatně větrány a vybaveny uzavíratelnými šatními skříněmi
na 1 pracovníka cca 0,6-0,8 m2 podlahové plochy
šatny s obsluhou pro jednací a shromažďovací prostory se navrhují na 
kapacitu 50-70% počtu návštěvníků
před pultem volný prostor nejméně 1,5 m široký
1 bm délky pultu na cca 40 návštěvníků



Administrativní budovy 30/38

Vedlejší prostory administrativních budov
Prostory vedlejší

Sociální a provozní zařízení 
na každém podlaží administrativní budovy s pracovnami musí být 
čajová kuchyňka – samostatný větraný prostor
vybavit vařičem, pracovní deskou, chladničkou a dřezem s výtokem
studené a teplé vody
k tomuto účelu nesmí být používána hygienická zařízení ani 
komunikace
v návaznosti na čajovou kuchyňku zřídit prostor pro oddech 
pracovníků – nejméně 5 sedadel na 100 pracovníků, stolky a 
umývadla (1 umývadlo na 25 sedadel)
v podlaží s technickými a kresličskými pracovny se doporučuje umístit 
vhodně situovanou místnost sloužící jako umývárna nářadí, úprava
výkresů apod. – místnost vybavit manipulačním stolem a žlabem s 
výtokem studené a teplé vody (1bm žlabu s jedním výtokem vody na
cca 30 technických nebo kresličských pracovišť)
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Vedlejší prostory administrativních budov
Prostory vedlejší

Sociální zařízení
– čajová kuchyňka

Hospodářská zařízení 
dílny (modelářské, tiskařské, knihařské, údržbářské apod.) nutno
situovat v oddělené poloze od administrativních pracovišť
rozsah a vybavení závislé na účelu a požadovaném provozu
v každé administrativní budově pamatovat na přiměřené plochy pro
uskladnění nábytku, zařízení, tiskovin apod.
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Vedlejší prostory administrativních budov
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Komunikační prostory
Komunikace 

Chodby  
minimální šířka chodeb v administrativních budovách je 1600 mm (do 
dubna 2005 bylo 1800 mm)
vedlejší, krátké a spojovací chodby lze navrhnout šířky nejméně 1200 
mm
u chodeb a koridorů delších než 30m se doporučují šířky větší
parametry jsou platné i pro komunikace velkoprostorových pracoven
nutnost dodržení požadavku manipulace s invalidním vozíkem a 
manévrovací plochu 1200x1500 mm
u budov s větší návštěvností a frekvencí se obvykle uplatňují šířky 2,4 
nebo 3,0 m
široké chodby navrhujeme také k reprezentačním účelům s možností
čekání a promenád – šířka nejméně pro dvě jdoucí osoby v protisměru 
a šířka pro sedadla a výstavní exponáty po jedné nebo obou stranách
vybavení chodeb nesmí zasahovat do únikových šířek a nemá být 
umístěn v chráněných únikových cestách
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Komunikační prostory
Komunikace 

Schodiště 
schodiště v administrativní budově, jejich počet, dislokace a 
dimenzování z hlediska vyprazdňování budov musí odpovídat požárně 
bezpečnostním předpisům
minimální šířka schodišťového ramene 1200mm, maximální šířka není 
omezena, sklon schodišťového ramene dle požadavků vyhlášky 
č.369/2001 Sb.

Výtahy 
nutnost bezbariérově zpřístupnit všechna podlaží administrativní budovy 
(výjimka administrativa v průmyslovém objektu apod.), výtah pro 6 osob 
min.
při stanovení počtu a druhů výtahů se vyžaduje, aby doba potřebná pro 
naplnění administrativní budovy nepřekročila 30 minut (doporučuje se 
20 minut), při tom čekací doby na výtah nemá být delší než 60 sekund 
(doporučuje se 30 sekund)
přepravní kapacita připadající na výtah by měla činit 13-20% z 
celkového počtu osob v budově za dobu 5 minut
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Dispoziční zásady

dispozice je ovlivněna správnou volbou půdorysné osnovy svislých
podpor, počtem traktů a jejich hloubkami

musí umožnit účelné rozmístění hlavních pracoven, pomocných 
pracoven, doplňkových prostorů, shromažďovacích prostorů a 
příslušenství

vzájemná vazba podmíněna volbou vhodného systému horizontálních a 
vertikálních komunikací

nejekonomičtější trojtraktová dispozice s využitím středního traktu pro 
komunikace a vnějších traktů pro pracovny

dispoziční dvoutrakt vhodný pro laboratorní a speciální provozy

jednotrakt pro sálové prostory s čelním nástupem

pro výškové budovy možno využít pětitraktové dispozice se systémem 
dvou chodeb 
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Dispoziční zásady

charakteristickým znakem provozu administrativních budov je jeho častá 
proměnlivost, vyžadující různé změny v seskupení i funkčním využití 
jednotlivých prostorů

nutno navrhovat s patřičnou variabilitou prostoru

k zajištění variability má řešení administrativní budovy umožňovat 
změny velikostí nebo vzájemné změny všech druhů pracoven v 
následujícím rozsahu:

u administrativních budov I.kategorie nejméně 70% plochy
u administrativních budov II.kategorie nejméně 50% plochy
u administrativních budov III.kategorie nejméně 30% plochy

tomuto rozsahu se má přizpůsobit i konstrukční úprava pracoven tak, 
aby požadovaná variabilita nebyla narušena

za rušivé prvky se považují viditelné průvlaky pod stropy, nestejnoměrné 
nebo neúměrné široké meziokenní pilíře, sloupy v prostoru místností 
apod.
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min.světlá výška 2,7 m do 50 m2 plochy pracoven (a pro rekonstrukce), 
pro pracovny o ploše větší 50 m2 min. 3,0 m

americké administrativní budovy obvykle 2,7 m

min. světlá výška, kterou lze připustit je 2,65 m – při nižší dochází k 
průvanu z VZT

při nižší SV je ekonomický provoz VZT zařízení vzhledem k nízkému 
objemu vzduchu, příznivější zvukové klima a neméně podstatný je 
psychologický účinek

celková konstrukční výška je proměnná a závislá na celé řadě 
technických, provozních a architektonických činitelů – pohybuje se v 
rozmezí 3,6 – 4,6 m
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Charakteristika občanské vybavenosti

Dělení občanského vybavení

Základní občanská vybavenost

Vyšší občanská vybavenost

Požadavky na objekty občanského vybavení – obecně 

Stavby pro automobilovou dopravu

Odstavné a parkovací plochy
Dimenzování počtu parkovacích stání 

Jednotlivé a řadové garáže

Hromadné garáže

Parkovací systémy
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