ENKI, o.p.s.
Výro ní zpráva za rok 1999
ENKI, o.p.s. pokra ovala v kalendá ním roce 1999 v ešení následujících projekt , zapo atých v
roce 1998:
Na základ smlouvy s EA byly uskute n ny v Praze a v eských Bud jovicích
jednodenní seminá e na téma „Snižování spot eby paliv a využívání alternativních zdroj
energie“. S finan ní podporou EZ, a.s. byl vydán sborník p ednášek, bezplatn
poskytnutý ú astník m seminá e.
Byl dokon en a p edán projekt „Simulace p irozených biotop
eskobud jovického
regionu v m stském parku Stromovka“ (odb ratel ing. Bartl Luboš, Sadové a krajiná ské
úpravy).
V kalendá ním roce 1999 byly uskute n ny následující projekty a innosti:
Pro Sokolovskou uhelnou, a.s. byl ešen projekt Vytvá ení náhradních ekologicky
hodnotných ekosystém na výsypkách po t žb hn dého uhlí. ENKI, o.p.s.
spolupracovala na tvorb publikace „Návrat p írody do krajiny poznamenané t žbou
uhlí“, kterou vydala Sokolovská uhelná, a.s.
Ve dnech 15.-27.11.1999 se v rámci projektu zahrani ní rozvojové pomoci „Význam
mok ad p i zadržování vody a látek v krajin , t.j. p i p edcházení aridizaci krajiny a p i
do is ování odpadních vod“ uskute nil kurz organizovaný spole n s eským komitétem
programu UNESCO/MAB. Celkem deseti ú astník m z Ugandy, Senegalu a Mali
p ednášeli školitelé ze SRN (Technická univerzita, Berlín) a R.
Výstava „Úloha vody v krajin “ vznikla s podporou programu PHARE (prost ednictvím
Wetlands International), Nizozemského velvyslanectví v Rakousku a ve spolupráci s
Botanickým ústavem AV R a Technickou univerzitou v Berlín . Výstava byla dosud
p edstavena v Praze (Barrandov), Ostrav , eských Bud jovicích a Mikulov .
Pro vydání byla p ipravena kniha „T ebo sko – P íroda a lov k v krajin p tilisté r že“
autorky Dr. Dagmar Dykyjové (110 stran, 150 obrázk , náklad 3000 výtisk ), která
pojednává o historii, p írod a lidské innosti v sou asné biosférické rezervaci
T ebo sko.
Byla zahájena p íprava konference „T ebo sko 2000“(datum konání 12.-14.4.2000)
tematicky navazující na konference konané v letech 1978 a 1988 pod názvem „Ekologie
a ekonomika T ebo ska“. Z konference bude vydán sborník, který bude sloužit jako
trvalý zdroj informací. Akce se koná ve spolupráci ENKI, o.p.s. a Správy CHKO
T ebo sko, pod záštitou ministra životního prost edí a patronací eské komise UNESCO.
ešení malého a velkého kolob hu vody v rámci úkolu „Tvorba krajiny povodí Oh e a
Bíliny – širší Chaba ovicko“ (objednatel RNDr. Pavel Trpák). Byla vypracována písemná
zpráva s dokumentací.
Byla vypracována studie „Významné krajinné prvky – rašeliništ a rybníky“ (zadavatel
ZU Praha). V rámci této studie byli zjišt ny pot ebné údaje a podklady pro typizaci,
hodnocení a inventarizaci rybníku a rašeliniš v eské republice.
Pro Okresní ú ad v Jind ichov Hradci byla vypracována studie „P írodní rezervace
Krvavý a Ka ležský“. Studie hodnotí stav ekosystému a navrhuje optimální výrobní
strategii, která zajistí zachování biologické hodnoty ekosystému.
Agentura ochrany p írody a krajiny R (AOPK) zadala vypracování studie na téma vlivu
rybá ského hospoda ení na stav ekosystém B ehy ského a Novozámeckého rybníka. Na
základ zhodnocení sou asného stavu ekosystému rybník byl navržen optimální zp sob

hospoda ení, který sleduje zájmy ochrany p írody v t chto národních p írodních
rezervacích.
Agentura ochrany p írody a krajiny R (AOPK) zadala studii sediment rybníka
ežabinec, který je sou ástí NPR ežabinec. Bylo stanoveno rozložení a hloubka
celkového sedimentu a proveden chemický rozbor eutrofní vrstvy sedimentu (sušina,
organické látky, živiny, t žké kovy). Chemické složení bylo vyhodnoceno podle platných
zákon a norem. Na základ získaných údaj bylo navrženo odstran ní eutrofního
sedimentu pomocí sacího bagru.
Pro Správu chrán ných krajinných oblastí R byla vypracována zpráva „Stanovení zásad
rybá ského hospoda ení na rybnících Barchanec, Návesník a Volpiš“.
Byla provád na pr b žná poradenská a konzulta ní innost v oboru rybniká ského
hospoda ení a biologického hodnocení rybni ních a mok adních ekosystém .
V rámci pedagogické innosti byly vypracovány oponentské posudky a provád n
odborný dohled p i vypracování diplomových prací.
Zástupce ENKI, o.p.s. p sobil v poradním sboru komise Programu pro revitalizaci
í ních ekosystém .
V rámci krajského školení okresních vodohospodá bylo uskute n no celodenní školení
na témai kvality rybni ní vody v souvislosti s rybá ským hospoda ením.
Byly zpracovány prognózy kvality vody budoucích jezer ve zbytkových jamách dol
Most-Ležáky, Medard-Libík a Ji í-Družba.
Byla vypracována studie rybá ského hospoda ení na rybni ních rezervacích Staré Jezero,
Rod, Nový Vdovec, Vizír a Velký Tisý.
Byla provád na studie týkající se komer ního využití hydrogelu „AQUACRYL“ v
biotestech, bioreaktorech a rybá ském pr myslu.
ENKI o.p.s. zorganizovala hodnocení stavu biotop a výskytu n kterých organizm jako
podklad programu „Natura 2000“ pro AOPK.
V kalendá ním roce 1999 byly zahájeny následující projekty:
V souladu s odborným zam ením Energetického poradenského st ediska EZ, a.s., byla
pro EZ, a.s. provád na poradenská innost v oboru „Solární vytáp ní a oh ev vody“.
V rámci ešení t íletého grantu GA R „Vývoj energetických fasád s využitím optických
rastr “ bylo dosaženo plánovaných díl ích krok (návrhy optických rastr , zabezpe ení
simula ního programového vybavení, modelové hodnocení, vyrobení válce pro výrobu
odrazových rastr ).
V roce 1999 se pracovníci ENKI, o.p.s. aktivn zú astnili následujících konferencí:
ECOPOL 99 - 15.-19.3.1999, Cottbus, SRN. Konference v novaná obnov krajiny
narušené t žbou nerost .
I. P ikryl: "Project of surface water system on the spoil-heap „Velká podkrušnohorská
výsypka“ near town Sokolov (Czech republic) focused on improvement of seepage water
quality and on creation of valuable wetlands."
Pitná voda 99 - 1.-3.6.1999, Tábor.
I. P ikryl, R. Faina: "Pitná voda ze zbytkových jam po t žb uhlí?"
Hornická P íbram - 11.-12.10.1999, P íbram.
I. P ikryl: "Jak dostat p írodu na výsypky (zkušenosti z Velké podkrušnohorské výsypky
u Sokolova)."

Konference p i p íležitosti 50. výro í vyhlášení NPR ežabinec - 29. –30.9.1999,
Písek.
J. Pokorný, I. P ikryl a R. Faina: p ísp vky na téma význam mok ad , p ístupy k
rybá skému hospoda ení v chrán ných územích, vývoj rybníka
ežabinec z
hydrobiologického pohledu, záv ry studií rybá ského hospoda ení v chrán ných územích.
Podrobn jší informace o innosti v etn p ílohy k ú etní uzáv rce pro ú etní období 1999 a
výroku auditora jsou k dispozici v sídle spole nosti v T eboni, Dukelská 145, tel. 0333/724346.

