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Pokyn tajemníka Městského úřadu Bílina energeticky úsporného chování 
uživatelů platný v budovách města: 

- Břežánská 50/4 – hlavní budova městského úřadu, Informační centrum Bílina, 
- Seifertova 1 – odbor dopravy, odbor obecního živnostenského úřadu,  
- Žižkovo nám. 58 – odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví, 
- Břežánská 49/2 – odbor finanční – vymáhání pohledávek, 
- Želivského 52/3 – Městská policie Bílina,  
- Mírové nám. 20 – Základní umělecká škola G. Waltera, 
- Mírové nám. 21/16 – Městská knihovna Bílina, 
 Želivského 54/7 - Kulturní centrum Bílina, 
- Havířská 582/27 - Pečovatelská služba. 

1. Vnitřní prostředí kanceláří v období topné sezóny 
 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. stanovila pravidla pro vytápění a dodávku 

teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění, pro přípravu teplé vody,  požadavky 

na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné 

energie a zároveň stanovila jako začátek topné sezóny 1. září a konec topné sezóny 31. května. Dodávka 

tepelné energie začne v topné sezoně v okamžiku, kdy teplota vzduchu venku klesne pod +13 °C. Ovšem 

musí k tomu dojít dva následující dny po sobě, a pokud předpověď počasí nepředpokládá v následujících 

dnech zvýšení teploty nad +13 °C. Ideální teplota vnitřního prostředí kanceláře v topné sezóně 

v pracovní době dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, je 20–22 °C, vlhkost vzduchu 30–

65 % a koncentrace CO2 max. 1500 ppm.  

Tohoto stavu je reálné v budovách dosáhnout níže definovanými úkony: 

Manuální regulace pomocí termostatických ventilů 

Jedná se o manuální regulaci pomocí termostatických ventilů pro úpravu vnitřní teploty místnosti 

v budově. Tento typ regulace je použit ve všech budovách města. Pomocí termostatických ventilů může 

uživatel nastavit žádanou teplotu, která je v místnosti trvale udržována. 

Termostatické ventily umožňují uživatelům nastavit požadovanou teplotu místnosti samostatně, ale 

pouze v rozmezí od nezámrzné teploty do nejvyšší povolené teploty místnosti, která je zaaretována 

a tudíž nepřekročitelná. Pokud je nutné z jakéhokoliv důvodu (např. změna užívání místnosti) teplotu 

místnosti navýšit nad hodnotu aretace, je třeba požádat vedoucího oddělení příslušného odboru. 

Regulace vlhkosti 

Pokud je vzduch suchý, může si jej každý uživatel kanceláře individuálně zvlhčit pokojovými květinami, 

či odpařovači umístěnými na radiátorech. Je při tom třeba dbát, aby se vlhkost nezvýšila nad hodnotu 

60 %, pak se tvoří v místnosti plísně a jsou hůře natápěné. Pocitově je pro člověka optimální vlhkost 

vzduchu 40–60 %. 

Pokud je vzduch v kanceláři příliš vlhký, je možné vlhkost snížit přirozeným větráním okny. Větrání musí 

probíhat energeticky úsporně, viz bod č. 4, odst. 1. 

Regulace CO2 - větrání 
Koncentrace CO2 ve vzduchu je indikátorem vydýchanosti vzduchu v místnosti, což koresponduje 

s počtem osob pobývajících v uzavřených prostorách. 
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Regulaci (snížení) koncentrace CO2 provádíme přirozeným větráním okny. Větrat v místnostech je 

doporučeno krátce a intenzivně. Doporučená délka doby větrání je cca 5 minut tak, aby se stihl vyměnit 

celý objem vzduchu v místnosti. 

 

Přijatelná úroveň pro vnitřní prostředí je max. do 1500 ppm. 

 
 

      
Graf znázorňující vliv koncentrace CO2na člověka (zdroj: ASHRAE, Vyhl. č. 268/2009 Sb) 

 
  

Okna, radiátory, dveře, teplá užitková voda v období topné sezóny 
V období topné sezóny se ukládá větrat energeticky úsporně okny krátce a intenzivně tak, aby se v co 
nejmenší míře ochlazovaly vnitřní konstrukce objektu. K trvalému větrání v kanceláři, společných 
prostorách (chodbách) není povoleno používat mikroventilaci. 

Postup při energeticky úsporném větrání ukládá: 

➢ Termostatické ventily na radiátorech ve větrané místnosti nastavit na značku * (protimrazová 
ochrana) již před započetím větrání. Tím se zabrání zvýšené dodávce tepla radiátorem, 
při proudění chladného vzduchu do místnosti přes termostatický ventil. 
 

➢ Otevřít okno dokořán. Čím je větší tepelný rozdíl mezi venkovní teplotou a vnitřní teplotou, tím 
rychleji dojde k výměně vzduchu v místnosti a tím je třeba kratší doba k větrání. V době, kdy 
venkovní teploty dosahují záporných hodnot (mrzne) stačí větrat vždy po dobu 3 až 5 minut, 
jednou za hodinu. Průvan urychluje výměnu vzduchu. 

 
➢ Po vyvětrání dokonale zavřít okno, dotáhnout kliky okna do koneční polohy „zavřeno“. Tím dojde 

k zatěsnění oken. 
 
➢ Nastavit termostatický ventil na původní teplotu tak, aby nebyla zbytečně přetápěna místnost. 

Každý stupeň Celsia představuje cca 6 % energie navíc.  
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Teploty pro jednotlivé místnosti jsou určeny dle vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla 
pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění 
a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 
regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům pro administrativní budovy následovně: 

Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 

Chodby, hlavní schodiště, klozety, aj. 15°C 

Vedlejší schodiště 10°C 

Haly, místnosti s přepážkami 18°C 

Nastavení termoregulačních ventilů: 
 
Větrání 

 
 

 

Při větrání by měla být hlavice nastavena na protimrazovou ochranu*. 

 Jinak může chladný vzduch způsobit její otevření. Po skončení větrání se 

hlavice vrátí do normální polohy nastavení (paměťová značka, či aretace). 

 

 

 
Noční snížení teploty 
 

 
V noci lze energii na vytápění šetřit přivřením hlavic o jeden díl stupnice. 
Ráno pak paměťová ryska pomůže opět najít původní normální nastavení. 
 

 

 

 

 

 

Protimrazová ochrana 

 

 

 

Při nastavení na * hlavice otevírá při poklesu teploty v místnosti pod 8°C 

a tím chrání místnost a vytápěcí soustavu proti zamrznutí. 
 

 

 

 

 

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/3527-co-ma-vedet-uzivatel-o-termostatickych-radiatorovych-ventilech 

 

20°C 

https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/3527-co-ma-vedet-uzivatel-o-termostatickych-radiatorovych-ventilech
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Úkony na konci pracovní směny v topném období 

Poslední odcházející z pracoviště zkontroluje uzavření oken. Při odchodu posledního, přechodně 

do příštího začátku pracovní doby, snížit nastavení termostatické hlavice na hodnotu odpovídající 

teplotě útlumu. Teplota útlumu = teplota komfortu - 3 až 4°C. 

Radiátory, termostatické ventily 

Nezakrývat radiátory, termostatické ventily, regulace záclonami ani je nezastavovat kusy nábytku, 

textilem, či nepřekrývat vnitřními parapety. (Pokud je to vzhledem k rozmístění nábytku v kanceláři 

možné.) Termostatické ventily nechat volně přístupné pro jejich nastavování. Pokud jsou nainstalovány 

vnitřní podokenní parapety nad tělesa radiátorů, je nutné, aby měly zabudovány mřížky pro průchod 

tepla od radiátorů podél oken ke stropu místnosti. 

Nepřítomnost 

Pokud je uživateli známo, že následující pracovní den (dny dovolené, nemoci), nebude v místnosti nikdo 

přítomen, nařídí před odchodem termostatické ventily na hodnotu I, při dlouhodobém nevyužívání 

místnosti na hodnotu * (protimrazová ochrana). 

Zavírání dveří 

Důsledně zavírat dveře mezi jednotlivými prostory a místnostmi, zejména dveře oddělující prostory s 

vyšší teplotou vytápění a nižší teplotou vytápění. 

Mytí nádobí 

Při oplachu je dobré používat u výtokových armatur provzdušňovače vody (perlátory), šetří až polovinu 

objemu vody. 

Používání teplé vody na osobní hygienu 

Při osobní hygieně nenechávat nikdy téct teplou vodu déle, než je nezbytné pro daný úkon očisty. Při 

odchodu se přesvědčit, že je voda zastavena. 

Optimalizace ohřevu teplé vody 

Vodu je doporučeno ohřívat na optimální teplotu (45°C), při vyšší teplotě se nákladně ohřátá voda musí 

mísit se studenou a při uložení vody v zásobníku je větší únik tepla prostupem. 

2. Vnitřní prostředí kanceláří v mimo topnou sezónu 
 

Přijatelné prostředí mimo topnou sezónu v pracovní době je při teplotě v rozmezí 22–27°C, při vlhkosti 

vzduchu 30–70 % a koncentraci CO2 max. 1500 ppm. Tohoto stavu je reálné v budovách dosáhnout níže 

definovanými úkony: 
 

Regulací vnitřní teploty 

Větrání v letních měsících je nejlépe provádět v ranních hodinách, ihned po příchodu na pracoviště. 

Doporučuje se při odchodu z místnosti stáhnout žaluzie, aby došlo k odklonu přímého slunečního záření 

a ohřívání místnosti. V odpoledních hodinách, kdy je venkovní teplota vysoká, doporučuje se uzavřít 

dveře a okna tak, aby teplý vzduch zvenčí nevnikal do místnosti a ochlazovat místnost otevřením 

do chladnější místnosti, například do chodby, nebo do venkovního prostoru, který je ve stínu. Při větrání 

je vždy nutno otevřená okna a dveře zajistit proti průvanu tak, aby nedošlo k rozbití skel ve výplních 

oken a dveří. 

Regulace vlhkosti a koncentrace CO2 probíhá stejně jako v topné sezóně. 
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3. Energeticky úsporné provozování elektrických spotřebičů 

a elektrických zařízení 

Zaměstnancům je povoleno v budově používat pouze elektrospotřebiče, které jsou v majetku 

zaměstnavatele. Užívání elektrospotřebičů v soukromém vlastnictví zaměstnanců je v budově zakázáno 

z důvodu bezpečnosti (spotřebič není revidován – hrozí úraz el. proudem), z důvodu energetické 

nehospodárnosti (spotřebič nemusí mít požadovanou energetickou třídu A a vyšší) a uživatel není 

seznámen prokazatelně s návodem na obsluhu. 

Nákup elektrospotřebičů 

Provozovateli budovy je doporučeno pořizovat nové spotřebiče vždy v nejvyšší na trhu dostupné 

energetické třídě. Elektrické spotřebiče označovat štítky energetické třídy. Je nutné se před užíváním 

elektrospotřebiče vždy prokazatelně seznámit s návodem na obsluhu. 

Varná konvice 

Ve varné konvici ohřívat pouze množství vody, které následně spotřebujeme. 

Mikrovlnná trouba 

Pro ohřev v mikrovlnné troubě používat k tomu určené nádobí. Ohřívací výkon trouby volit úměrně 

množství připravovaných potravin. Dvířka trouby během ohřevu zbytečně neotvírat. 

Osvětlení 

Pracovní plochy na pracovišti rozmístit tak, aby při pracovní činnosti bylo možné co nejvíce využít 

denního světla. Umělé osvětlení (pokud to elektrorozvody svou instalací dovolí) zapínat dle těchto 

zásad: 

a) preferovat místní osvětlení pracovní plochy před celkovým osvětlením místnosti (např. pouze 
zářivkovou řadu svítidel nad pracovními stoly), 

b) volit intenzitu osvětlení dle momentální zrakové náročnosti práce (pro práci u monitoru je třeba 
menší intenzita osvětlení), 

c) při opouštění místnosti se zářivkovým osvětlením na dobu delší jak 15 minut světlo zhasínat. 
U žárovkových na dobu delší jak 5 minut. Bez prodlení hlásit správě objektu veškeré závady 
na osvětlovacím systému (blikající zářivkové, nesvítící zářivkové trubice atd.), 

d) zhasínat osvětlení chodeb po skončení provozní doby budovy. 

Výtah 

Uživatelům se doporučuje využívat výtah jen v nutných případech. Výtahem necestovat zbytečně. 

Pro cesty do sousedních pater preferovat používání schodiště. Dodržovat pravidla přivolávání výtahu 

(šipka nahoru pro zamýšlenou cestu nahoru, šipka dolu pro zamýšlenou cestu dolu). 

Výpočetní technika 

Počítač umístit tak, aby měl vždy dostatečný prostor pro ventilaci. Po ukončení pracovní doby nebo 

při delším nevyužívání výpočetní techniky a jejího příslušenství (služební cesta, pracovní přestávky) 

vypínat, a to hlavním vypínačem, aby nedocházelo k provozování v režimu „STAND BY“. U PC monitorů 

využívat při delší nečinnosti nastavení spořiče, anebo automatické vypínání monitoru. Notebooky 

po nabití okamžitě odpojit i s nabíječkou od zásuvky (to platí i pro mobily). Notebooky nepokládat 

na látkový podklad kvůli přehřívání a s tím spojené větší spotřebě. 
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Lednička 

Chladničku umisťovat na suchém, chladném místě, co nejdále od zdrojů tepla (okna, radiátoru, 

sporáku). Nestavit ji zadní stranou příliš blízko ke stěně, do rohu, nebo do výklenku. Nastavením 

vnitřního termostatu udržovat teplotu uvnitř chladničky na +5°C. nevkládat do ledničky teplé jídlo. 

Dveře ledničky otvírat na nezbytně nutnou dobu pro vyjmutí nebo uložení potravin. Neukládat 

do mrazícího prostoru nezakryté tekuté potraviny. Pravidelně odmrazovat. Občas omýt těsnění dveří 

po celém obvodě mýdlovou vodou a zkontrolovat, zda přiléhá. Alespoň jedenkrát za rok očistit chladič 

ledničky od prachu. Zjištěné závady na ledničce neprodleně hlásit nadřízenému zaměstnanci. 

Klimatizace (v případě, že je instalována) – chlazení 

Při provozu klimatizace zavřít okna i dveře v chlazené místnosti, aby teplý vzduch nevnikal zvenku zpět 

do místnosti. V případě klimatizací umístěných centrálně na chodbě (pro patro) zavřít okna a ponechat 

otevřené dveře do kanceláře. Klimatizaci nepoužívat v topném období pro vytápění. Je to energeticky 

a finančně příliš nákladné oproti vytápění otopným systémem s radiátory. Chlazení místností může být 

spuštěno až po překročení vnitřní teploty v místnosti nad 27°C. Zároveň rozdíl teplot mezi venkovním 

prostředím a klimatizovanou místností nesmí být větší než 6°C. 

Třídění odpadu 

Zaměstnanec je povinen třídit odpad na papír, plasty a směsný komunální odpad. Odpad je 

zaměstnanec povinen ukládat do předem stanovených nádob. 

 

4. Kontrola dodržování pokynu 
 

Vedoucí odborů budou provádět na pracovišti namátkové kontroly dodržování pravidel stanovených 

tímto pokynem, a to zpravidla 1x měsíčně. 

 

 

5. Závěrečné ustanovení 

 
Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.07.2022. 

Ing. Ladislav Kvěch v. r. 

tajemník Městský úřad Bílina 


