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jak ušetřit díky
aplikování

udržitelného
myšlení.

Na konkrétním
příkladu rekonstrukce
kancelářské jednotky
ukazujeme, 



3 CBRE RESEARCH © 2022 CBRE s.r.o.

Adaptive Spaces Udržitelnost při rekonstrukci kanceláří

Pro bližší představení toho, jak se dá o úpravě kancelářských prostor 
přemýšlet chytře a udržitelně, jsme připravili případovou studii. 
Ukazujeme v ní, jakými dvěma přístupy se dá pojmout úprava 
kancelářské jednotky o velikosti zhruba 600 m2.

V našem případě již máme jasně dáno, kolik potřebujeme pracovních 
míst, zasedacích místností, místností určených na soustředění, nebo 
naopak na potkávání. Soustřeďujeme se tedy na to, jak udělat 
rekonstrukci úsporněji a zeleněji.

Výsledkem jsou dvě varianty řešení stejných prostor – jedná se 
o moderní layout splňující současné trendy kanceláří. V prvním případě 
se klient rozhodne vše vybourat a v případě druhém více přemýšlí o tom, 
jaké prvky zachovat, aby se tolik neplýtvalo zdroji.

Při rekonstrukci kanceláří se dají aplikovat chytré úpravy, které mají
pozitivní dopad na životní prostředí – spotřebuje se například méně
materiálu, nebo se použije stávající instalace.
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Chytré úpravy kanceláří
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ideální je začít o udržitelnosti
přemýšlet hned od začátku.

I když můžete řešit udržitelnost a životní
prostředí jen v jednotlivých fázích projektu,
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Přípravná fáze -
proč rekonstrukci
děláme a čeho
chceme dosáhnout?

Jak definujeme čtyři fáze projektu
rekonstrukce kanceláří?

1 Projekční fáze -
klientova přání se 
promítají do projektové
dokumentace

2

Sem řadíme rozhodnutí, jaké vybereme výrobky
(ideálně ty z recyklovatelných materiálů), 
technologie (doporučujeme chytré technologie
např. ovládání vzduchotechniky pomocí čidel 
CO2, ovládání osvětlení pomocí čidel přítomnosti
a intenzity vnějšího světla).

Realizační fáze - plán
aplikuji během
rekonstrukce

3 Provozní fáze – užívání 
kanceláře zaměstnanci 

4

Při provozu kanceláře můžeme dosáhnout 
úspor spotřeby energií, např. snížením
výstupní teploty vody, spotřebu vody zase
můžeme omezit perlátorem na baterie, 
který reguluje průtok. Neméně důležitá je 
pak edukace zaměstnanců a zavedení
řádného třídění provozního odpadu
v kanceláři.

Výstupy z přípravné fáze se detailně aplikují do 
projektové dokumentace. Požadavky klienta je 
nutné koordinovat s technickými a 
technologickými limity budovy.

Z pohledu udržitelnosti je důležité dbát na 
recyklaci stavebního odpadu nad rámec 
legislativních požadavků (např. separace 
odstraňovaných podlahových krytin a jejich 
následná recyklace).
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Víte, že se dá recyklovat
i vyřazený materiál?

Jen stačí stavební firmě říci, že chci recyklovat
stavební odpad nad rámec legislativních 
požadavků, jelikož se vše musí naplánovat a 
třídit již při demoličních pracích. Sice to 
dodavatele stojí více úsilí, ale poté naopak
ušetříme za likvidaci stavebního odpadu.
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S jakým časovým harmonogramem by měla společnost počítat?

Víte, že...

Pokud zbouráte dělící příčku mezi místnostmi, 
nevyžaduje pouze demolici příčky samotné, ale musí se 
upravit i veškeré technologie (např. distribuce vzduchu, 
řízení světel, ovládání teploty, atd.), podhledy, vyměnit
koberec v obou místnostech nebo vymalovat.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Harmonogram

Vznik a proveditelnost
projektu

Projekční fáze

Výběr dodavatele

Rekonstrukce

Předání

8 týdnů

8 týdnů

4 týdny

10 týdnů

1 týden
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Náklady

Víte, že...

Při rekonstrukci kanceláří sice vynaložíte nejvíce peněz
na samotné stavební úpravy, ale téměř stejně utratíte
i za vybavení kanceláří? Dalších téměř 15 % z celkových
nákladů stojí projektant, architekt, projektový manažer
nebo náklady na stěhování. 

Jaký je typický poměr nákladů na rekonstrukci?



9 CBRE RESEARCH © 2022 CBRE s.r.o.

Adaptive Spaces Udržitelnost při rekonstrukci kanceláří
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Výchozí stav
kanceláře

Počet pracovních míst 32

Místnosti pro soustředěnou práci 0

Zasedací místnosti 4 / 30

Neformální a otevřené jednací prostory 1 / 4

Výcvikové místnosti 1 / 24

616,7 m2

Společnost užívá již 10 let stejný 
kancelářský prostor a nezamýšlí se 
stěhovat do jiné budovy. Při prodloužení
nájemní smlouvy o 5 let získá příspěvek
na úpravu kanceláře od majitele
kancelářské budovy a přemýšlí, jak tento
obnos co nejlépe investovat do úprav
kancelářské jednotky. Jedná se o 
udržitelně smýšlející společnost, která při
stavebních úpravách primárně nechce vše
vyhodit a vyměnit za nové.
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Vestavba

– Více prosklených příček místo sádrokartonových příček
– Dvojité prosklené příčky do zasedacích místností s rámovými 

prosklenými dveřmi
– Plné akustické příčky (dvoujitě opláštěná příčka s akustickou 

výplní)
– Dýhované mobilní stěny střední akustické třídy, ručně 

ovládané
– Povrchové úpravy stěn ve středním standardu
– Speciální povrchy stěn u klientských zasedacích místností
– Fotografická tapeta
– Povrchové úpravy podlah ve středním standardu
– Kobercové čtverce pro otevřené kanceláře a klientské 

prostory
– Keramické dlaždice na recepci a kuchyňce
– Standardní minerální podhled v otevřených kancelářích
– Nové sádrokartonové podhledy na recepci, klientských 

prostorech  a kuchyňce

Technologie, nábytek a vybavení

– Lakovaná kuchyňská dvířka ve vysokém lesku
– Laminátový vestavěný nábytek v místnosti pro 

kancelářskou techniku
– Recepce na zakázku z tvrdého dřeva a skla
– Mírné úpravy stávajícího vytápění/chlazení a úpravy 

vzduchu
– Stávající osvětlení, které lze znovu použít a 

překonfigurovat tak, aby vyhovovalo novému uspořádání, 
doplněné o nová svítidla do klientských prostor

– Speciální osvětlení pro recepci a kuchyň
– Úpravy stávající MaR a ovládání osvětlení

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Standard kanceláře
Při přípravě případové studie jsme vycházeli ze středního standardu kanceláří, 
který zde pro Vaši představu podrobněji popisujeme:

PRACOVNÍ MÍSTA

ZASEDACÍ MÍSTNOST

MÍSTO PRO SPOLUPRÁCI

RECEPCE
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Kompletní
rekonstrukce

V tomto případě stávající dispozici z velké 
míry vybouráme. Výsledkem toho, že 
o rekonstrukci nebudeme tolik přemýšlet, 
je navýšení nákladů o zhruba 30 %.

Uvažujeme s následujícími předpoklady:

1. Novou dispozici tvoříme s menším ohledem na 
stávající stav.

2. Nepředpokládáme výrazné využití stávajících 
materiálů a použití starého vybavení kanceláře. 

3. Využíváme chytrých technologií, které k modernímu 
kancelářskému prostředí patří.

RECEPCE

Počet pracovních míst 32

Místnosti pro soustředěnou práci 4

Zasedací místnosti 3 / 30

Neformální a otevřené jednací
prostory

2 / 14

Výcvikové místnosti kuchyň / 24

616,7 m2

Legenda OTEVŘENÝ 
PROSTOR

UZAVŘENÁ 
KANCELÁŘ

ZASEDACÍ 
MÍSTNOST

KUCHYNĚ/ RELAX
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Tato varianta spočívá v tom, že společnost 
využije maximum toho, co již v kanceláři má.

Můžeme o ní uvažovat v několika krocích:

1. V kanceláři bychom chtěli provést minimum 
dispozičních změn.

2. Chceme dát věcem druhý život. Pokud je to možné, 
stávající židle nevyhodíme, ale přečalouníme. Stejně tak 
u nově zakoupených věcí budeme upřednostňovat 
vybavení z udržitelných materiálů.

3. Když budeme investovat do nových technologií, tak ať 
jsou chytré a jejich zavedení se následně promítne v 
šetření provozních nákladů.

Šetrná
rekonstrukce

Počet pracovních míst 32

Místnosti pro soustředěnou práci 2

Zasedací místnosti 4 / 29

Neformální a otevřené jednací
prostory

1 / 8

Výcvikové místnosti 1 / 24

616,7 m2

RECEPCELegenda OTEVŘENÝ 
PROSTOR

UZAVŘENÁ 
KANCELÁŘ

ZASEDACÍ 
MÍSTNOST

KUCHYNĚ/ RELAX
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Disclaimer

– Cena nezahrnuje profesionální poplatky a speciální náklady, stěhování, uvedení do původního stavu a nepředvídatelné náklady. Všechny ceny jsou bez DPH.
– Detailní kalkulaci nákladů lze vypracovat po návrhu interiéru a technické specifikaci. Podrobné nabídky na základě projektové dokumentace musí zpracovat dodavatelé. 
– Odhad odráží aktuální tržní ceny k polovině září výše uvedeného data. V současné době zaznamenáváme velmi rychle rostoucí ceny materiálů a také snižování nabídky materiálů na trhu napříč všemi částmi trhu. V tuto chvíli nejsme schopni odhadnout ceny 

a dopad na trh v následujících měsících, proto doporučujeme počítat s časovou a finanční rezervou na růst cen.

CENA ZA STAVEBNÍ ÚPRAVY:

250–300 €/m2

CENA ZA VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ:

350–450 €/m2

Šetrná
rekonstrukce

CENA ZA STAVEBNÍ ÚPRAVY:

320–450 €/m2

CENA ZA VYBAVENÍ KANCELÁŘÍ:

450–580 €/m2

Kompletní
rekonstrukce

Porovnání
nákladů

Víte, že...

V případové studii šetrná výstavba vygeneruje o 3,8x 
méně stavebního odpadu a o 1,9x méně zabudovaných 
emisí CO2 oproti kompletní rekonstrukci.
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