
 

 

ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT pro spolupráci s MEZINÁRODNÍM ÚSTAVEM  

CHLAZENÍ 

 

 
ZÁPIS 

 

z 34. zasedání 

 

Místo konání: Společnost Ostrov Complete s.r.o., Praha Zličín, Ringhoferova 115/1 

 

Datum:   21.listopadu 2013 

 

Přítomni:  20 členů Komitétu podle prezenční listiny 

9 členů Komitétu omluveno 

      

Program:  1. Zahájení 

   2. Přivítání ve Společnosti Ostrov Complete s.r.o. 

3. Kontrola usnesení z 33. zasedání  

4. Informace z řídících orgánů IIR/IIF  

5. Informace o přípravě konference Kryogenika 2014 

6. Zpráva o stavu chlazení v ČR za rok 2012 

7. Různé 

8. Usnesení, závěr 

 

 

 

1. Zahájení 

 

34. zasedání zahájil a řídil předseda R. Čermák, který přivítal přítomné a seznámil je s časovým programem a 

organizačními záležitostmi zasedání. Přivítal představitele společnosti Ostrov Complete a poděkoval jim za možnost 

uskutečnit zasedání ve společnosti a za přípravu zasedání. 

 

2.    Přivítání v Ostrov Complete 

 

Zástupce společnosti Ing. Josef Říha přivítal přítomné a stručně představil společnost. Podrobnější informace o 

společnosti Ostrov Complete s.r.o. byly předneseny po skončení exkurze v prostorách závodu při pokračování 

zasedání ČNK. 

 

3. Kontrola usnesení  

 

Usnesení z 33. Zasedání - v rámci 33.Zasedání bylo uloženo  vypracovat připomínky ke zprávě o přínosech členství v 

Mezinárodním ústavu chlazení - autor Ing.Ondřej - a zaslat je autorovi k případnému doplnění. Usnesení bylo 

splněno. 

ČNK pověřil předsedu ČNK, aby při jednání orgánů IIR/IIF podpořil kandidaturu F.Zieglera na prezidenta ŘV. 

Splněno při zasedání v Paříži. 

 

4.   Informace z řídících orgánů IIR/IIF 

  

R.Čermák se zúčastnil zasedání Výkonného výboru IIR/IIF dne 14.června v Paříži.  

Zasedání předsedal F.Ziegler jako navrhovaný prezident Výkonného výboru (VV) za zesnulého Joachima Paula. 

Hlasováním byl Felix Ziegler z Technické univerzity v Berlíně zvolen. Vzhledem k činnosti zpravodaje pro 

Kongres  - byl na uvolněné místo v ŘV navržen a schválen Noboru Kagawa. Oba nově zvolení členové budou svou 

funkci zastávat nejméně do nových voleb probíhajících v rámci Kongresu IIR/IIF v Jokohamě.  

Na zasedání VV byl také volen ředitel ústavu na další funkční období. Stávající ředitel Didier Coulomb byl jediným 

kandidátem. ČNK neměl námitky proti pokračování D.Coulomba v uvedené funkci. D Coulomb byl zvolen. 

V rámci VV byl volen i kandidát na organizování dalšího - 25.Kongresu chlazení. Zájem měli 3 kandidáti: Kanada, 

Jordánsko a Jižní Korea. Proběhlo tajné hlasování, v kterém byl zvolen Montreal - Kanada jako organizátor 

25.Kongresu. 
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Změny v členství IIR/IIF : z ústavu vystoupilo Dánsko a Řecko. Francie zůstává členem IIR/IIF, ale snížila příspěvek 

pro rozvojové země.  Zároveň Francie přestala zaměstnávat pracovníka IIF - zástupce ředitele IIF, který musí být 

placen nadále z prostředků IIF. Do IIF se vrátil Libanon a pokračují jednání s dalšími státy. 

Byla diskutována snaha o zvýšení vážnosti ústavu - k tomu bude sloužit i organizační změna struktury IIF. Došlo k 

personálním změnám - odchod do důchodu a příchod nových zaměstnanců (3 osoby). Povinnosti jednotlivých 

zaměstnanců se upravily v zájmu vyšší pružnosti práce IIF. 

Byla přednesena zpráva o činnosti IIF/IIR za rok 2012. Byla uvedena statistika akcí - konferencí, seminářů, účast IIF 

na akcích jiných orgánů. Byl podán přehled o publikacích vydávaných ústavem a předpokládaný vývoj. Zvyšuje se 

důraz na využívání možností internetu a to i bezplatného. V rámci úrovně členství jednotlivých členů IIR se poskytuje 

bezplatně určitý rozsah publikací IIF.  Byly diskutovány kroky k ještě většímu využívání služeb ústavu. 

Rozpočet IIF/IIR je předpokládán stabilní a vyrovnaný. 

Zástupci Japonska informovali o stavu přípravy 24. Kongresu v Jokohamě. 

 

5.   Informace o přípravě konference Kryogenika 2014 
 

Konference Kryogenika 2014 se bude konat ve dnech 7. až 11. dubna 2014 v Praze v KC „U Hájků“  ul. Na Poříčí. 

Konference se konaly v letech 1996 až 2008 vždy po dvou letech v Praze. Následně se místa konání střídala – 

Bratislava, Drážďany a nyní se vrací do Prahy. Organizaci zajišťuje tradičně společnost Icaris, která se osvědčila. 

K dispozici jsou webové stránky konference, pozvánky byly rozeslány včas. V současnosti se uzavírá příjem 

abstraktů. Odhadem se jedná o ca 80 příspěvků. Schůzka českého organizačního výboru a německých 

spolupracovníků z Drážďan se koná ve Feroxu 22.11.13.  Kryogenika 2014 zahrnuje problematiku komisí A1, A2 a 

C1. Ze strany IIR/IIF padl návrh na organizování konference i mimo Evropu. Tento návrh byl organizátory zamítnut, 

protože by se s vysokou pravděpodobností úroveň konference citelně snížila s ohledem na již vybudované vztahy a 

podmínky konání.  

 

6.   Zpráva o stavu chlazení v ČR za rok 2012 
  

 Zprávu pro ministra a podrobnou informaci na základě příspěvků jednotlivých členů ČNK zpracoval L.Ondřej. Po 

připomínkování za strany ČNK byla zpráva předložena MPO. Úroveň zprávy byla hodnocena kladně. Pro zajištění 

informovanosti orgánů státní správy o vývoji tohoto odvětví průmyslu je žádoucí zpracovat obdobnou zprávu i pro 

další období – pro rok 2013. Zprávy by měla postihnout i přínos členství ČR pro ekonomiku státu. Současná zpráva 

je v příloze zápisu jako metodická pomůcka k zpracování nové. 

Předpokládaný průběh zpracování zprávy za rok 2013: 

- do konce 2013 připravit dílčí zprávy za jednotlivé komise 

- v průběhu ledna 2014 upravit celkově zprávu do vhodné formy (L. Ondřej) 

- následně rozešle L.Ondřej zprávu k připomínkám  

 

7.    Různé 
 

- M.Lain - proběhla konference Clima 2013 v Praze 15. až 17.6.2013. Účastnilo se ca 800 osob. Většina účastníků 

byla ze zahraničí. Součástí konference byly i různé workshopy. Konference měla bohatý doprovodný program. 

Technická úroveň nedosahovala úrovně 23. Kongresu. 

- M.Lain – pro rok 2014 je plánována konference Klimatizace 2014 v Praze na Vinohradech. Příprava je již v běhu. 

- P.Měřička - v září 2013 proběhl dvoudenní workshop Kryozpracování biologických materiálů a léčiv, organizace 

ILK Drážďany pod patronací IIF. Akce byla připravována i ve spolupráci s Rakouskou společností. Zúčastnil se 

větší počet studentů, přítomen byl i ředitel IIR/IIF p. Coulomb. 

- V.Chrz – požadavek na indexování akcí organizovaných odborníky z ČR pomocí IIR/IIF, které zvyšuje vážnost 

dané konference. Ve vedení IIF je ustavená nová funkce zástupce ředitele, kde by zodpovědný pracovník mohl 

mít tuto problematiku na starosti. 

- P.Měřička – sborníky z konferencí IIR/IIF nemají v současné době odpovídající vážnost v odborné literatuře. 

Podmínkou zvýšení důležitosti je zařazení do systému Thompson Reuters, kdy se úroveň řádově posune výš.  

- M.Houška – zařazení do systému TR pomáhá i při posuzování důležitosti daného oboru nebo organizace ve 

státních orgánech (MPO) 

- R,Čermák – zařazení do TR je dlouhodobá záležitost: 23.Kongres byl indexován až po téměř dvou letech od 

konání. 
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- Z.Kaiser – získání kvalitního odborného příspěvku z akademického prostředí  – přednášky, článku a pod bez 

naděje na indexaci je v současnosti vážný problém. Autoři jsou podle ocenění úrovně své publikace hodnoceni. 

- P.Měřička – Tkáňové centrum nemocnice HK je certifikováno a zajišťuje úchovu tkání i pro jiné FN. Byly 

zpracovány podklady o oboru v elektronické podobě pro zájemce o problematiku a jsou uveřejněny na webových 

stránkách nemocnice. 

- M.Houška – je zájem pokračovat v projektu ICE, ale zatím nebyl požadavek na další činnost odsouhlasen. 

M.Houška žádá členy ČNK o sdělení případných kontaktů na zájemce, kteří by mohli zpracované materiály 

využít. 

- V.Chrz – informace o neustále se zvyšujícím zájmu o přepravu a využití LNG. V současnosti je Ferox vytížen již 

na 3 roky dopředu s výrobou přepravníků. Rád by představil problematiku LNG a CNG v rámci ministerstev a 

vysokých škol. 

- M.Houška – informoval o metodách likvidace parazitů z obilí pomocí mrazu (pod -20°C) nebo vakuem. Pro 

vakuovou technologii byly vyvinuty specielní vaky, které vakuum udrží dostatečně dlouhou dobu. 

 

8.   Usnesení a závěr 
 

 ČNK ukládá členům vypracování odborně příslušné části do Zprávy o stavu chlazení za rok 2013 a zaslání 

L.Ondřejovi MPO. 

 - zodpovídají všichni členové ČNK 

 - termín 31. 12. 2013 

 

 

Příští zasedání komitétu: 

Předpoklad zasedání – duben 2014. Místo zasedání – nový závod IR Kolín nebo jiné dle možností a nabídek členů ČNK. 

 

Příloha: Prezenční listina 

 

Zapsal:   Z. Čejka 

 

Kontroloval a schválil: R. Čermák  


