ENKI, o.p.s.
Výro ní zpráva za rok 2000
ENKI, o.p.s. v kalendá ním roce 2000 pokra ovala v ešení následujících projekt :
Vytvá ení náhradních ekologicky hodnotných ekosystém
hn dého uhlí, zadáno Sokolovskou uhelnou, a.s.

na výsypkách po t žb

Ve dnech 1.-10. 12. 2000 se uskute nil kurz 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”. Kurz byl organizován spole n s
eským komitétem programu UNESCO/MAB a esko-africkou hospodá skou komorou.
Kurz se uskute nil v hlavním m st Kyrgyzské republiky Biškeku. Celkem šestnácti
ú astník m p ednášeli specialisté z eské republiky a SRN.
Ve dnech 12.-14. 4. 2000 se uskute nila konference “T ebo sko 2000 - Ekologie a
ekonomika T ebo ska po dvaceti letech”, tematicky navazující na konference konané v
letech 1978 a 1988. Konferenci uspo ádala ENKI, o.p.s. ve spolupráci se Správou
CHKO T ebo sko a Národním komitétem programu MaB UNESCO, pod záštitou
ministra životního prost edí. P ipravuje se sborník p ísp vk , který bude sloužit jako
trvalý zdroj informací o Biosférické rezervaci T ebo sko. Jeho vydání finan n podpo ili
Ministertsvo zem d lství, Ministerstvo životního prost edí a zejména spole nost VaK
Jižní echy (Anglian Water).
Pro M stský ú ad T ebo byl proveden odb r a vyhodnocení sediment z rybníka Sv t.
Pro spole nost HYDROEKO byla vypracována studie Ekologické funkce mok ad .
Pro spole nost SCES, s.r.o.byla vypracována ást dokumentace o posuzování vliv na
životní prost edí na akci “Fluidní zply ování V esová – HTW generátor”.
Pro firmu ENVI, s.r.o. byly ešeny r zné výzkumné projekty v oblasti životního
prost edí. Jednalo se zejména o alternativní zdroje energie, strategie setrvalého
hospoda ení v krajin a obnovu mok ad . Dále byly organizovány práce a setkání týkající
se licen ní smlouvy mezi ENVI, s.r.o. a Bomin Solar.
Byla vypracována studie “Významné krajinné prvky – rašeliništ a rybníky” (zadavatel
ZU Praha). V rámci této studie byly zjišt ny pot ebné údaje a podklady pro typizaci,
hodnocení a inventarizaci rybník a rašeliniš v eské republice.
Pro Agenturu ochrany p írody a krajiny R (AOPK) byly vypracovány studie na
vyhodnocení vlivu rybá ského hospoda ení na stav ekosystém ve vybraných rybni ních
rezervacích (jako díl í projekt VaV 610/10/00 "Vliv hospodá ských zásah na zm nu
biologické diverzity ve zvlášt chrán ných územích"). Na základ hydrobiologického
výzkumu a vyhodnocení potravní nabídky byl zhodnocen sou asný stav ekosystému
rybník a navrženy optimální zp soby hospoda ení v souladu se zájmy ochrany p írody.
V rámci projektu VaV 640/8/00 “Management rybniká ského hospoda ení šetrného k
p írod ” zadaného AOPK R byly získány pot ebné údaje a provedeno zhodnocení stavu
ekosystém na vybraných lokalitách. Byla navržena p ípadná nápravná opat ení.
Pro firmu TYTO byla provedena kontrola hnízdních budek sovy pálené dle dodané
dokumentace.
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 ve druhém roce ešení dosaženo plánovaných díl ích krok (návrhy

optických rastr , zabezpe ení simula ního programového vybavení, modelové
hodnocení, vyrobení válce pro výrobu odrazových rastr , výroba funk ních vzork ).
Pro výzkumné centrum Biologické fakulty Jiho eské Univerzity v Nových Hradech byla
zpracována projektová p íprava stavby biorektoru pro kultivaci as s využitím
Fresnelových o ek.
V kalendá ním roce 2000 byly uskute n ny následující projekty a innosti:
Pro Ministerstvo životního prost edí R byly v rámci projektu VaV 640/3/00 “Obnova
funkce krajiny narušené povrchovou t žbou” (doba ešení 2000 - 2002) ešeny díl í úkoly
“Diagnóza krajiny” a “Ekosystémy pánevních oblastí”.
Pro vysoké školy byly vypracovány oponentské posudky a byl provád n odborný dohled
p i vypracování diplomových prací.
Byla vypracována studie využití slune né energie jako sou ást studie proveditelnosti
rekonstrukce energetického systému v ZOO Dv r Králové nad Labem.
Spole n s Botanickým ústavem AV R a Zem d lskou fakultou JU eské Bud jovice
byla sestavena národní zpráva o rašeliništích v R pro mezinárodní projekt Central
European Peatland Project koordinovaný mezinárodní organizací Wetlands International.
V zá í byl uspo ádán mezinárodní seminá ešitel projektu Central European Peatland
Project v T eboni. Tuto akci po ádala ENKI, o.p.s. spole n s Wetlands International.
Zú astnili se jí odbornící z Holandska, N mecka, Velké Británie, Polska, Slovenska,
Litvy, Lotyšska, B loruska a Ukrajiny.
ENKI, o.p.s. vydala populárn -nau nou knihu “T ebo sko – P íroda a lov k v krajin
p tilisté r že” autorky Dr. Dagmar Dykyjové. Toto výjime né dílo, na kterém autorka
pracovala tém 20 let, vyšlo v nákladu 3000 výtisk . Koncem roku byly publikovány
rozší ené souhrny jednotlivých kapitol v angli tin . Kniha je dostupná na adrese ENKI,
o.p.s. a ve vybraných knihkupectvích za cenu 300 K .
Výstava “Úloha vody v krajin ”, vytvo ená v p edchozím roce, byla instalována v
Mikulov a Šumperku.
Byla provád na pr b žná poradenská a konzulta ní innost v oboru rybniká ství a
biologického hodnocení rybni ních a mok adních ekosystém .
Zástupce ENKI, o.p.s. p sobil v poradním sboru komise Programu pro revitalizaci
í ních ekosystém .
V roce 2000 se pracovníci ENKI o.p.s. zú astnili mimo jiné následujících akcí:
World Renewable Energy Congres VI (VI. Sv tový kongres o obnovitelných zdrojích
energie) - Brighton, UK. Prezentovány celkem 4 p ísp vky (ocen ní za nejlepší plakát v
kategorii “Termosolární aplikace”).
Zasedání STRP (Scientific Panel Review of Ramsar Convention) - erven 2000, Gland,
Švýcarsko.
Konference eské limnologické spole nosti - zá í 2000, Kouty nad Desnou.
Konference T ebo sko 2000 - Ekologie a ekonomika T ebo ska po 20 letech - 12.14. 4. 2000, T ebo .
Mok ady 2000 - zá í 2000, Olomouc.
Podrobn jší informace o innosti v etn p ílohy k ú etní uzáv rce pro ú etní období 2000 a
výroku auditora jsou k dispozici v sídle spole nosti v T eboni, Dukelská 145, tel. 0333/724346.

