ENKI, o.p.s.
Výro ní zpráva za rok 1998
Spole nost ENKI o.p.s. zahájila svoji innost 1. dubna 1998. V roce 1998 ešila následující
projekty, které jsou v p ímém vztahu k ú elu jejího založení:
Soubor studií rybá ského hospoda ení na rybnících s r zným stupn m ochrany, zam ený na
slad ní zájm rybá ské produkce a ochrany p írody. Jedná se o rybníky Novozámecký,
B ehy ský, Lednické rybníky, Krvavý, Ka ležský, ežabinec, Sku ák, Kotvice, Zelendárky a
Koubovský. Cílem studií je navržením takových zp sob rybá ského hospoda ení, které by
vedly k obnov a rozvoji biodiverzity rybník , zachování vzácných druh organizm a
biologicky hodnotných spole enstev, a respektovaly p itom efektivitu rybá ské výroby.
Studie rekultivace Podkrušnohorské výsypky zahrnuje výsledky výzkumu obnovy a rozvoje
biotop i jednotlivých organizm na rekultivované výsypce, hodnocení kvality výsypkových
vod, sledování zm n mikroklimatu na r zných ástech výsypky ovlivn ných postupující
rekultivací. Na ásti Podkrušnohorské výsypky Sokolovské uhelné a.s. jsou rekultivace
zam eny na zadržení vody, na vytvo ení biotop pro vodní organizmy a vytvo ení podmínek
pro hromad ní organických látek. V oblasti Severo eské uhelné pánve se též hodnotila kvalita
vod v zatopených dolech a kvalita vod, které by m ly být po ukon ení t žby použity pro pln ní
zbytkových jam.
Byl zahájen projekt Simulace p irozených biotop na území p ím stského parku Stromovka v
eských Bud jovicích. S využitím stávající vegetace, terénu a vysazením typických rostlinných
druh by zde m ly v pr b hu následujících let vzniknout p irozené biotopy, jako jsou mok ady,
vrbiny, kvetoucí louky, smr ina, doubrava i v esovišt .
ENKI, o.p.s dokon ila práce na projektu Biodiverzita (projekt Sv tové banky a GEF), který byl
zahájen na p vodních pracovištích ešitel , a p edložila záv re nou zprávu.
St edisko Wetland Training Centre, které je sou ástí ENKI, o.p.s., získalo podporu od
velvyslanectví Nizozemského království na uspo ádání výstavy o úloze vody a mok ad v
krajin . St edisko dále zpracovalo n kolik návrh na projekty obnovy krajiny a p ipravuje
mezinárodní kurzy na téma funkce mok ad v krajin .
V oblasti technologií pro využití slune ní energie probíhal vlastní výzkum zam ený zejména na
vývoj a využití Fresnelových o ek a dále byla poskytována soustavná konzulta ní innost. Na
období 1999 až 2001 byl Grantovou agenturou R ud len grant na vývoj a využití optických
rastr ve stavebnictví (ENKI, o.p.s., ENVI, s.r.o., Glaverbel, a.s., VUT).
Smluvní spolupráce byly dále zam eny na konzultace a prosazování environmentálních technik
p i náprav ekologických škod a p i zlepšování kvality vody. Byl shromážd n soubor studií o
kvalit a rozložení sediment v r zných nádržích s návrhy na jejich odt žení nebo ošet ení.
Na konci roku 1998 byla získána podpora EA na uspo ádání seminá e na téma „Snižování
spot eby paliv a využívání alternativních zdroj energie“. Dále byla získána podpora
Energetického poradenského st ediska EZ, a.s. na vytišt ní sborníku p ednášek.
Podrobn jší informace o innosti v etn p ílohy k ú etní uzáv rce pro ú etní období 1998 a
výroku auditora jsou k dispozici v sídle spole nosti v T eboni, Dukelská 145, tel. 0333/724346.

