Zápis z TPS Chladicí systémy
ádné pracovní setkání len technické pracovní skupiny Chladicí systémy se
konalo dne 15. 12. 2005 v 9,00 hod. v zasedací místnosti . 307 agentury CENIA
Praha.
Setkání prob hlo dle následujícího programu:
1. Zahájení, informace o innosti TPS v uplynulém roce
2. Informace z BAT - FÓRA
3. Informace o BAT centru p i agentu e CENIA
4. Návrh plánu práce na rok 2006
5. Diskuze
6. Ukon ení
Ad1) Setkání len TPS Chladicí systémy zahájil vedoucí skupiny Ing. Vlasák.
Informoval leny o innosti a náplni práce TPS v pr b hu roku 2005. Zvlášt pak
o práci na realizaci programu, který byl vyty ený dne 15. 12. 2004. Tzn. zpracování
pracovního manuálu BREF resp. BAT Pr myslové chladicí soustavy (zp ehledn ní a
zestru n ní) pro b žné pot eby.
Ad2) Ing. Vlasák p ednesl stru nou informaci z BAT - FÓRA které prob hlo dne 25.
íjna 2005 na MPO s d razem na problematiku dotýkající se pracovních skupin a
práce s BREFy.
Ad3) Bc. Valta, vedoucí centra BAT informoval o jeho z ízení p i agentu e CENIA,
náplni práce centra, o spolupráci s pracovními skupinami a o zp sobu poskytování
informací jednotlivým len m pracovních skupin získávání zp tných informací od
nich. TPS v gesci MŽP budou prezentovány na stránkách www.cenia.cz .
Ad4) pro innost TPS v roce 2006 byly stanoveny následující priority:
Vypracování katalogových list jednotlivých Chladicích za ízení, vzájemn
porovnatelných, p ípadn porovnatelných s technikami BAT v rámci jedné
kategorie dle p ílohy . 1 k zákonu . 76/2002 Sb. Jedná se o vypracování
tabulkového schématu pro každé za ízení, do kterého budou zaneseny
sledované technické parametry za ízení (s ohledem na technickou úrove ,
dopady na životní prost edí, ú innost za ízení, ekonomiku apod.) dané
kategorie. V první etap se uvažuje se zpracováním kategorie 1.1 Zvlášt velká
spalovací za ízení.
Vytvo ení jednotného schématu pro hodnocení BAT a navázána komunikace
s provozovateli v otázce sjednocení postupu p i posuzování BAT.
Rozší ení lenské základny o odborníky z vysokých škol a zástupce dalších
provozovatel .
Návrhy byly diskutovány a p ipomínkovány v pozitivním smyslu a nikdo z p ítomných
je nezpochybnil ani nep edložil jiný návrh.

Ad5) Ing. Zají ek potvrdil pot ebu p ehledného a použitelného dokumentu o
použitých nejlepších technikách a technologiích pro pot eby státní správy a domnívá
se, že vytvo ení katalogových list by mohlo být ešením.
Pan Netušil informoval o možnosti využití BREF a o p ípadném využití dalších
podp rných dokument z hlediska pot eb provozovatele.
Bc. Valta vysv tlil, jak by nov vzniklý dokument v elektronické form (nap .
Katalogové listy) mohl být dostupný nejen len m TPS, ale i odborné ve ejnosti,
správním ú ad m a jiným institucím a jednotlivc m.
Zápis z 2. jednání TPS bude rozeslán všem len m skupiny spolu s podrobnou
informací o TPS v gesci MŽP na www.cenia.cz .
Zapsal: Miroslav Vlasák

