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kontinuálního lití
Funkce a management malých rybník (tzv. fingerponds) budovaných
ve sladkovodních mok adech východní Afriky
Rybníká ské hospoda ení šetrné k p írod
Výzkumná innost na území Sokolovské uhelné, a.s.
INTERREG - Ochrana klimatu
PHARE - Bioplynové technologie

T ebo ské inova ní centrum
- II. etapa realizace
projekt Opera ního programu pr mysl a podnikání PROSPERITA,
spolufinancováno Evropským fondem pro regionální
rozvoj a Ministerstvem pr myslu a obchodu R
doba realizace: 2005 - 2007
V roce 2005 byla zahájena 2. etapa výstavby T ebo ského inova ního centra (TIC),
zahrnující rozší ení stávajících nebytových prostor, vybudování prototypových dílen a
technologického vybavení pro akvakultury. Prob hly p edpokládané stavební práce a pro
plné zajišt ní provozu v decko-technického parku byli do pracovního pom ru p ijati ty i
pracovníci. Zárove probíhal provoz Centra aplikovaného výzkumu (opticko-mechanická
laborato , meteorologická stanice a chemická laborato ), jehož je spole nost ENKI, o.p.s.
garantem. V rámci zajišt ní publicity projektu byly založeny vlastní webové stránky
www.tic.trebon.cz.
TIC se organiza n
i ú astí svých pracovník podílelo na ad odborných a
populariza ních akcí:
setkání skupiny "SOLÁRNÍ NETWORK - TIC"(16.5.2005),
koopera ní burza technologických nám t v oblasti obnovitelných zdroj energie (OZE)
"Den pro technologie v oblasti obnovitelných zdroj energie" v T eboni (19.5.2005),
odborná konference "Vodárenské nádrže v povodích se zvýšeným obsahem
huminových látek" v Ústí nad Labem (15.6.2005),

seminá o spolupráci na projektování a výstavb
technologickém parku Chomutov (18.8.2005),

nízkoenergetických dom

v

výstava "Zem Živitelka" (25.-31.8.2005),
mezinárodní konference "ARSENAL" ve Vídni (5.-8.10. 2005),
"Mezinárodní strojírenský veletrh" v Brn (6.-7.10.2005),
konference "Možnosti zvýšení výroby bioplynu u stávajících za ízení" v T eboni (13.14.10.2005) - z této konference vydalo TIC sborník,
výstava "INCHEBA" v Praze (15.-17.2005),
koopera ní burza technologických nám t v oblasti OZE v T eboni (18.-19.10.2005)
a setkání odborných skupin ("network") v oblasti rybni ního hospoda ení, využití
bioplynu a využití solární energie.

Modulární skleník s vysokou ú inností p em ny slune ní
energie
a recyklací vody využívající optické rastry
podporuje: Ministerstvo životního prost edí R
- projekt VaV 300/05/03
doba ešení: 2003 - 2007
V roce 2005 byla dokon ena výstavba skleníku. Byla nainstalována nová pohybová
mechanika pro dva st ešní a jeden fasádní systém koncentra ních kolektor , které od
listopadu 2005 pracují bez závad. Probíhal detailní monitoring. Pro objekt byl vytvo en
matematický model v prost edí TRNSYS 16, který bude up es ován v souvislosti s
nam enými reálnými hodnotami.

Vývoj stavebních prvk , využívající sklen né rastry vyráb né
metodou kontinuálního lití
podporuje: Akademie v d R v rámci programu "Podpora projekt cíleného výzkumu"
- identifika ní kód projektu 1QS110700572
doba ešení: 2005 - 2008
V roce 2005 probíhal vývoj m ící stolice na optické rastry, umož ující simulovat
jakékoliv nastavení normály rastru v i Slunci. Byla vyhotovena koncepce, výrobní
dokumentace a zapo alo uvád ní do provozu (vyvinut software pro nastavení rastru v i
Slunci, vyhotoveny mechanické ásti a komponenty, probíhalo kompletování
jednotlivých uzl a výroba n kterých jednodušších sou ástí). Byla ov ena nová
pohybová mechanika a systém MaR koncentra ních kolektor . Probíhal monitoring
pilotních projekt - technologické haly Ústavu fyzikální biologie J U v Nových Hradech
a experimentálního skleníku v T eboni.
Funkce a management malých rybník (tzv. fingerponds) budovaných
ve sladkovodních mok adech východní Afriky
podporuje: Ministerstvo zahrani í R v rámci Programu zahrani ní rozvojové pomoci
- dotace . 99/03-05/MZV/B na projekt Metodické filmy o chovu ryb a funkci
ekosystém
malých rybník v podmínkách subsaharské Afriky (2004-2005)
- navazuje na projekt EU "Fingerponds" - INCO-DEV Contract ICA4-CT-2001-10037
doba ešení: od r. 1999, dlouhodobé
ENKI, o.p.s. je spolu ešitelem projektu EU "Fingerponds": The dynamics and
evaluation of fingerponds in East African freshwater wetland ecotones using

appropriate fish production techniques (koordinátor Dr. P. Denny, UNESCO-IHE
Institute for Water Education, Delft, Holandsko). Tento projekt se zabývá pokusným
zakládáním malých produk ních rybník (tzv. fingerponds) v zátopových zónách
Viktoriina jezera (Uganda, Kenja) a eky Rufiji (Tanzanie). Jeho cílem je vypracovat
jednoduché metody chovu ryb v t chto rybnících a p isp t tak ke zlepšení potravinové
sob sta nosti místních komunit. Aktivity ENKI, o.p.s. byly v letech 1999-2002 a 20042005 podporovány Ministerstvem zahrani í R v rámci Programu zahrani ní
rozvojové pomoci R.
V roce 2005 byl ve spolupráci s Krátkým filmem, a.s. dokon en metodický film
"Fingerponds – Seasonal ponds in African floodplains for fish and aquaculture"
(cca 26 minut), který ukazuje principy fungování a zásady hospoda ení v t chto
rybnících. Film byl již promítán na Konferenci signatá ských stát Ramsarské konvence
v Kampale (Uganda) v listopadu 2005. DVD kopie filmu byly poskytnuty odborným
zájemc m. P ipravuje se jeho promítání na Konferenci o Biodiversit v Brazílii v b eznu
2006 a na setkání Committee for Fisheries OECD (Workshop on Policy Coherence for
Development in Fisheries) v Pa íži ve dnech 24.- 25.4. 2006. Film byl promítán také na
seminá ích pro Jiho eskou univerzitu (VÚRH Vod any) a jinde v R.
Rybníká ské hospoda ení šetrné k p írod
objednatel: Agentura ochrany p írody a krajiny (AOPK) R
doba ešení: dlouhodobé
Na tuto dlouhodob ešenou problematiku navazovala v roce 2005 smlouva o dílo, jejímž
p edm tem bylo zjišt ní základních a dopl ujících údaj pot ebných pro zhodnocení
stavu rybni ních ekosystém na vybraných lokalitách, zam ené hlavn na záv r letního
a podzimního období . Mimo b žné odb ry spo ívalo v prolovení rybník drobnookou
vrha kou nebo vatkou (drobné ryby p irozen se vyskytující v povodí) a v orienta ním
porovnání sediment na úrovni základního rozboru. U vybraných rybník byl proveden
odhad živinové zát že p i vypoušt ní a sledována migrace drobných ryb p ed lovením.
Dále probíhala poradenská innost a práce v expertní skupin pro zamezení masového
rozvoje sinic v Máchov jeze e. Máchovo jezero trpí sezónn dlouhodobým masovým
výskytem sinic, který je nežádoucí z hlediska vlastního ekosystému a má nep íznivý
socioekonomický dopad pro zdejší region. Na základ podrobných studií, konzultací a
znalostí úsp šných opat ení provád ných na ad evropských jezer byla expertní
skupinou zvolena metoda srážení pomocí p ípravku PAX-18 (polyaluminiumchlorid).
Tomuto zásahu p edcházelo snížení rybí obsádky, odd lení eutrofní zátoky u Doks a
snižování externí živinové zát že z kanalizace. Aplikace prob hla v ervnu 2005. Jednalo
se první velkoplošný zásah svého druhu v našich podmínkách. Bezprost edn po aplikaci
došlo k výraznému zvýšení pr hlednosti vody a po et sinic poklesl za týden o cca 75-80
%. Až do konce srpna nenastaly problémy s p emnoženými sinicemi. Z hygienického i
estetického hlediska byla voda vyhovující pro koupání. Pr hlednost se pohybovala kolem
0.5 m, voda nem la ani náznak zápachu, prokysli ení vodního sloupce bylo až ke dnu
velmi dobré po v tšinu sezóny. Z odborného hlediska lze konstatovat, že se tento
velkoplošný pokus zda il. Hydrobiologické sledování bude v roce 2006 pokra ovat.
Podrobn ji viz Záv re ná zpráva za rok 2005 (.pdf).

Výzkumná innost na území Sokolovské uhelné, a.s.
zadavatel: Sokolovská uhelná, a.s.
- smlouvy . 01,02/04/301 a 03/05/301
doba ešení: dlouhodobé
Na základ uvedených smluv pokra ovala ve spolupráci s dalšími výzkumnými
organizacemi a jednotlivci dlouhodobá výzkumná innost na území Sokolovské uhelné,
a.s. Probíhal výzkum vývoje ekosystém a spole enstev hn douhelných výsypek v
r zném stádiu vývoje i významu okolních ekosystém pro kolonizaci výsypek. Podíleli
jsme se na p íprav projekt rekultivace z hlediska zachování a podpory biologicky
hodnotných prvk , dohlíželi na pr b h rekultivací a hodnotili stav d íve rekultivovaných
ploch. Pozornost byla v nována p edevším osídlování nádrží se siln kyselou vodou,
nov vybudovaného systému nádrží na vrcholu Podkrušnohorské výsypky a dále
sledování a hodnocení kvality vody v rekrea ních nádržích ve zbytkové jám dolu Michal
a v dolu Boden. Byl provád n záchranný odchyt obojživelník p ed postupující hranou
lomu Ji í. Byl proveden rozsáhlý transfer litorálních porost p ed postupujícím elem
lomu Ji í do nov vybudovaných nádrží na Podkrušnohorské výsypce. Za ala výsadba
perspektivních druh slanomilných rostlin ze sbírky Botanického ústavu AV R na
vytipované plochy výsypek. Pokra ovala inventarizace a dokumentace stovek díl ích
sledovaných a experimentálních ploch za celé období výzkumných prací na Sokolovsku.
Na t chto pracích se významn podílela i další pracovišt : Ústav p dní biologie AV R a
Entomologické odd lení Národního muzea.

INTERREG III A
- Hlavní p eshrani ní region spolku na ochranu klimatu 20052006
Dolní Rakousko - eská republika (Slavonicko, Hrušovansko)
podporováno: Evropským fondem pro regionální
rozvoj v rámci programu INTERREG IIIA
prost ednictvím Ministerstva pro místní rozvoj R
registra ní íslo dotace CZ.04.4.83/5.1.00.1/0046
doba ešení: 2005-2007
ENKI, o.p.s. se v roce 2005 stala nositelem projektu INTERREG a lenem Spolku na
ochranu klimatu (Klimabündnis), který sdružuje státy, regiony obce i organizace a
spolky s cílem podílet se na odvrácení globálních klimatických zm n snižováním
produkce skleníkových plyn . Naším partnerem pro spolupráci je spolková zem Dolní
Rakousko, která je lenem Spolku od roku 1993. ešený projekt je zam en na propagaci
a zavád ní solárních technologií, snižování spot eby fosilních paliv i zakládání zelen .
Na eské stran jsou akce soust ed ny do dvou mikroregion - Slavonicko a
Hrušovansko,
partnerskými
regiony
jsou
Waldviertel
a
Weinviertel.
Byla vytvo ena putovní výstava „Prima.Klima – výstava p íb h , která nezná
hranic“. Poprvé bude instalována 3.3.2006 v rakouském Vitis, v dubnu 2006 bude
prezentována na eské stran - ve Slavonicích. Následující m síc bude instalována op t v
Rakousku a takto st ídav bude putovat až do konce podzimu 2006.
Rovn ž vznikly 4 informa ní letáky na následující témata:
1. Výstava Prima.Klima
2. Biopotraviny
3. Úspory energie

4. Mobilita.
O projektu informuje také lánek ur ený pro média - Klimatický spolek.pdf.

PHARE - Bioplynové technologie
Za ízení na úpravu a využití odpadní fytomasy p i výrob bioplynu
podporováno: PHARE CBC - CZ2003/005-079.01.01.0004
doba ešení: 2005-2006
V únoru 2005 získalo ENKI, o.p.s. projekt p eshrani ní spolupráce PHARE v grantovém
schématu pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prost edí. Zahrani ním partnerem
projektu je rakouská organizace Energieagentur Waldviertel. B hem roku 2005 prob hla
rešerše technologií zpracování travní biomasy na bioplyn, v etn návšt v vybraných
za ízení na zpracování fytomasy v N mecku. Dále prob hlo zpracování zadávací
dokumentace pro výb rové ízení na dodávku, instalaci a uvedení do provozu vlastního
za ízení. Po schválení zadávací dokumentace byl vyhlášen termín výb rového ízení na
26.1.2006. Projekt bude ukon en do 31.8.2006
Poloprovozní ov ovací za ízení pro bioplynové technologie
podporováno: PHARE CBC - CZ2003/005-079-01.01.0026
doba ešení: 2005-2006
V ervenci 2005 podalo ENKI, o.p.s. žádost o podporu investi ního projeku
prost ednictvím fondu PHARE CBC z grantového schématu pro udržitelný rozvoj a
ochranu životního prost edí. Zahrani ním partnerem projektu je rakouská organizace
Energieagentur Waldviertel. Projekt byl schválen a grantová smlouva byla podepsána v
listopadu 2005. Projekt bude ukon en do 31.8.2006.
Krátkodobé projekty, expertní práce, atd.:
Projekt "EUROSCITALSCOUT"
podporováno ze zdroj programu Evropského spole enství - Strukturování evropských
výzkumných oblastí
- v rámci tohoto programu uzav ela ENKI, o.p.s. s Jiho eskou univerzitou v eských
Bud jovicích
smlouvu o partnerství p i realizaci projektu EUROSCITALSCOUT, jehož cílem je
úsp šné vyhledávání nových
v deckých talent a propagace Nových Hrad a Jižních ech jako nového centra v dy a
výzkumu
Spolupráce na zpracování projektu rekultivace odvalu V N mcích a p vodního
odvalu Schoeller,
a to v ásti biologických prvk projektu na základ vlastních pr zkum území
objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., Ústí n. Labem
- smlouva o dílo
Spolupráce na zpracování projektu sanace a rekultivace odvalu Tuchlovice,
a to v ásti biologických prvk projektu na základ vlastních pr zkum území
objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., Ústí n. Labem
- smlouva o dílo
Spolupráce na zpracování aktualizace projektu rekultivace odvalu Ronna,
a to v ásti biologických prvk projektu na základ vlastních pr zkum území
objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., Ústí n. Labem
- smlouva o dílo

ešení díl ích úkol vyplývajících z ešení projektu MŽP R - SL-Krajina a sídla
budoucnosti
VaV 640/09/03 Aspekty dlouhodobé udržitelnosti p i obnov podkrušnohorské
krajiny
objednatel: Zem d lská fakulta Jiho eské univerzity, eské Bud jovice
- smlouva o dílo
Rozpracování možných aplikací pro p írodu a krajinu v rámci Evropského
rybá ského fondu (EFF)
objednatel: Ministerstvo životního prost edí R
- smlouva o dílo
Zhodnocení návrh týkajících se vodního režimu v krajin v národním dokumentu
EAFRD
objednatel: Ministerstvo životního prost edí R
- smlouva o dílo
P íprava díl ích podklad pro regionální studii povodí Stropnice v rámci
spolupráce
p i ešení projektu CzechCarbo:
základní informace o zájmovém území, biocenologické mapování digitalizované,
mapování landuse
dle "temelínského klí e" v digitalizované podob
objednatel: Ústav systémové biologie a ekologie AV R, eské Bud jovice
P íprava díl ích podklad pro regionální studii povodí Stropnice v rámci
spolupráce
p i ešení projektu CzechCarbo:
navržení základního modelu tok C v zájmovém území v softwarovém prost edí
Stella
objednatel: Ústav systémové biologie a ekologie AV R, eské Bud jovice
Poskytnutí meteorologických dat za sezónu 2004 a 2005, odb r a zpracování vzork
z Nad jské soustavy,
poskytnutí odvozených dat z družicových snímk t ebo ské oblasti
objednatel: Zem d lská fakulta J U, eské Bud jovice
Zjišt ní základních a dopl ujících údaj pot ebných pro zhodnocení stavu
ekosystému
na vybraných rybni ních lokalitách (viz p íloha smlouvy) a jejich vyhodnocení
(výsledky budou sloužit jako dopl ky plán pé e a hospodá sko-provozních ád )
objednatel: Agentura ochrany p írody a krajiny R, Praha
- smlouva o dílo
Zmapování stavu sedimentu v Máchov jeze e s následujícími výstupy:
- vytvo ení digitální mapy hloubek vody a mapy rozložení erného sedimentu
- p íprava sm sných vzork sedimentu pro analýzy organických a anorganických
látek
a pro stanovení sinic
objednatel: Agentura ochrany p írody a krajiny R, Praha
- smlouva o dílo
Poradenská innost a práce v expertní skupin pro p ípravu aplikace chemických
látek
k zamezení masového rozvoje sinic v Máchov jeze e,
monitoring p ed a po aplikaci chemických látek a vyhodnocení efektivity zásahu

Záv re ná zpráva za rok 2005 (.pdf)
objednatel: Agentura ochrany p írody a krajiny R, Praha
- smlouva o dílo
Posouzení efektu vybraných revitaliza ních akcí ve St edo eském a Jiho eském
kraji z hlediska biologického oživení
- hydrobiologická ást, celkové zhodnocení
objednatel: MŽP R
- smlouva o dílo
Zpracování díl ích studií v rámci projektu MŽP R - VaV-1D/8/17/II/04
Stupe postižení a obnova základních funkcí horninového prost edí sokolovskokarlovarské sídelní aglomerace narušených t žbou
a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin:
1. Charakteristika krajiny v zásadních historických etapách od doby zapo etí t žby
surovin do sou asnosti
2. Využití n kterých extrémních vlastností biotopu vyvolaných zm nami
horninového prost edí pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability
obnovované krajiny
objednatel: eská geologická služba, Praha
- smlouva o dílo
Odborné a osv tové akce po ádané ENKI, o.p.s.:
Seminá
Mok ady, jejich úloha a fungování v krajin
- T ebo , 24.-26.5.2005
- uspo ádala: ENKI, o.p.s. za podpory MŽP R
Konference
Možnosti zvýšení výroby bioplynu u stávajících za ízení
- T ebo , 13.-14.10.2005
- uspo ádali: ENKI, o.p.s. a TIC
- vydán sborník
Mateo (Matching Technologies and Opportunities)
- 18.10. 2005
- uspo ádali: ENKI, o.p.s. a TIC
Seminá
CzechInvest
- o projektu Prosperita
- 3.11.2005
Výstava
Voda a život
- instalována v Jind ichov Hradci (prostory starého zámeckého mlýna)
- erven až zá í 2005

Další aktivity:

» Spole n s MŽP (Mgr. L. Vlasáková) byla ve dnech 19.- 22.7. 2005 organizována

návšt va dvou pracovník MŽP z Etiopie, kte í se p ijeli seznámit s praktickou inností
související s Ramsarskou konvencí.

» Pracovníci ENKI, o.p.s. se ú astili výuky v rámci kurzu Ekologie mok ad (Ecology of
Wetlands) pro ú astníky IPGL (International Postgraduate Course on Limnology),
T ebo , 11.7.-23.7.2005.

» J. Pokorný se zú astnil mezinárodní videokonference Wetland and Climate (Mok ady
a klima) pro UNESCO-IHE Delft (16.2. 2005).

» J. Pokorný poskytl výukové p ednášky a vedl praktická cvi ení na vysokoškolských

pracovištích:

Semestrální kurs Ekofyziologie rostlin pro P F UK, Praha
Semestrální kurs Ekologické projekty pro VŠE, Praha (Fakulta managementu v
Jind ichov Hradci)
Praktika z Ekofyziologie rostlin a Solární energetiky (Energie v krajin ) pro P FUK a
ÚFB J U, Nové Hrady, 16.5.-19.5.2005
Praktika z Elektrochemie pro ÚFB J U, Nové Hrady, 13.-14.5.2005

» J. Vymazal poskytl 13 vyžádaných p ednášek na zahrani ních pracovištích a 6
výukových p ednášek pro zahrani ní i eské vzd lávací instituce (seznam).

» Pokra ovala p íprava publikace Restoration of Lakes, Streams, Floodplains and Bogs in
Europe (ed. M. Eiseltová) pro nakladatelství Klewer - tato publikace bude aktualizovanou
a rozší enou verzí dvou p edešlých publikací vydaných v angli tin Restoration of Lake
Ecosystems - a holistic approach a Restoration of Stream Ecosystems - an integrated
catchment approach.
» V. Jirka a J. Kore ko vyu ovali na kursu Solární energetiky pro ÚFB J U, Nové
Hrady, 16.5.-19.5.2005.
» Byl vypracován oponentní posudek projektu Biodiverzita (Novohradské Hory) pro J U,
eské Bud jovice (zpracovatel oponentního posudku J. Pokorný).
» Byla provád na pr b žná poradenská, konzulta ní a lektorská innost v oboru
rybníká ství a biologického hodnocení rybni ních a mok adních ekosystém pro Krajské
a M stské ú ady (R. Faina, I. P ikryl).
» R. Faina p sobil v poradním sboru komise Programu pro revitalizaci í ních
ekosystém
» J. Pokorný p sobil jako len v deckého panelu sdružení Natural Sequence Farming v
Austrálii, které se zabývá zp soby hospoda ení v krajin zam enými na obnovu vodního
cyklu a návrat vody do krajiny.

» J. Pokorný byl hostem rozhlasových a televizních po ad , ve kterých hovo il o

mezinárodním projektem Fingerponds a dalších aktivitách ENKI, o.p.s.; dále poskytl
n kolik osv tových p ednášek pro ve ejnost ( eské rybníká ství v Africe pro eskou
k es anskou akademii, T ebo ; Úloha lov ka v tocích energie a vody v krajin pro
Dolní Morava, o.p.s., B eclav; Úloha rybník v krajin pro Verein Oekologische Station
Waldviertel).

Aktivní ú ast na konferencích a jiných odborných akcích:
Pozn.: • Auto i referát z ENKI, o.p.s. jsou vyzna eni tu ným písmem
• P ísp vky publikované ve sbornících konferencí jsou citovány v Seznamu publikací
9. Mezinárodní symposium
Biogeochemsitry of Wetlands
- Baton Rouge, Louisiana, USA, 20.-23.3.2005
Vymazal, J., Švehla, J., Chrastný, V.: Heavy metals in Phragmites australis and
Phalaris arundinacea growing
in constructed wetlands treating municipal sewage.

Mezinárodní konference
La Fitodepurazione-Un nuovo strumento per la depurazione sostenibile delle acque
- Agricultural University, Palermo, Itálie, 24.-25.2.2005
Vymazal, J.: Constructed wetlands with horizontal sub-surface flow in Europe: overview
of application, design and performance.
Mezinárodní konference
Alternative Wastewater Treatment Systems in Small Communities
- Agricultural University, Nitra, Slovensko, 19.4.2005
Vymazal, J.: Constructed wetlands in the Czech Republic-15 years of experience.
Vymazal, J., Kröpfelová, L.: Macrophytes used in constructed wetlands in the Czech
Republic.
Vymazal, J., Kröpfelová, L., Švehla, J., Chrastný, V.: Removal of nutrients, heavy
metals and risk elements in constructed wetlands via aboveground biomass harvesting.
26. konference
Society of Wetland Scientists
- Charleston, Jižní Karolína, U.S.A., 5.-10.6.2005
Vymazal, J., Richardson, C.J.: Constructed wetlands for wastewater treatment in
southern Iraq – can it work?
3. mezinárodní konference
EKOTREND
- Jiho eská univerzita, eské Bud jovice, 30.8.2005
Vymazal, J., Kröpfelová, L.: Constructed wetlands for wastewater treatment: Czech
Republic experience.
Vymazal, J., Kröpfelová, L., Švehla, J., Chrastný, V.: Removal of metals and metalloids
in constructed wetlands for wastewater treatment.
Mezinárodní konference WETPOL
- Gent, Belgie, 5.-8.9.2005
Vymazal, J.: Removal of nutrients in various types of constructed wetlands.
Vymazal, J.: Restoration of the Mezopotamian marshlands.
Vymazal, J., Kröpfelová, L.: Sulfur deposits at the outflow from horizontal sub-surface
flow constructed wetlands – what does it indicate?
Vymazal, J., Kröpfelová, L., Švehla, J., Chrastný, V.: Metals and other elements in
plants growing in three constructed wetlands treating municipal sewage in the Czech
Republic.
Seminá
po ádaný Blanicko-otavským mikroregionem
- Vod any, 18.10.2005
Vymazal, J.: Ko enové istírny odpadních vod.
Konference
P írodní zp soby išt ní vod IV
- Fakulta stavební VUT, Brno, 9.11.2005
Vymazal, J., Kröpfelová, L.: Elementární síra na odtoku z ko enových istíren – co nám
tento jev indikuje?
Konference
Vodárenské nádrže v povodích se zvýšeným obsahem huminových látek
- Ústí nad Labem, 15.6.2005
Pokorný, J., P ikryl, I., Pechar, L., Šulcová, J., Kropfelová, L.: Hodnocení trendu v
dlouhodobém vývoji kvality vody v nádrži Fláje v ukazatelích CHSK a huminové látky a
návrh postupu jejího zlepšení - shrnutí výsledk studie zpracované pro KÚ Ústeckého

kraje.
Seminá
Plants for Future
- eské Bud jovice, 16.9.2005
- uspo ádala EPSO (European Plant Science Organization)
Pokorný, J.: Jak slou it ekonomiku využívání rostlin s ekologií a managementem krajiny.
Seminá
Slunce pro památky
- eské Bud jovice, 11.11.2005
- uspo ádala Calla a Liga energetických alternativ
Pokorný, J., Ku eravý, V.: Instalace termosolárních panel .
Konference
Krajinné inženýrství - Voda v krajin 21.století
- Pardubice, 8.-9.12.2005
Pokorný, J., Lhotský, R.: Význam mok ad pro ovlivn ní vodní bilance krajiny.
Konference
New Aspects in Aquaculture
- Plovdiv, Bulharsko, 11.-12.10.2005
- uspo ádali: National Center of Agricultural, Sofia
a Institut of Fisheries and Aquaculture, Varna - Branch of Freshwater Fisheries, Plovdiv
P ikryl, I., Pokorný, J., Faina, R.: Management of seasonal small ponds in warm
climate zone - case study of fingerponds in East Africa.
Konference
New Challenges in Pond Aquaculture
- . Bud jovice, 26.-28.4.2005
P ikryl, I., Faina, R., Dušek, M.: Restoration of pond ecosystems and adequate
management of pond preserves in the Czech Republic.
- p ísp vek shrnoval výsledky vy ešeného projektu VaV 640/8/00 Rybá ské hospoda ení
šetrné k p írod (2000 - 2003)
Konference
Budoucnost 2005
- Chodov, 5.- 6.10.2005
- rámci projektu EU Partnerství pro budoucnost
P ikryl, I. p ednesl p ísp vek vztahující se k pr b hu ešení projektu VaV 1D/8/17/II/04
(Stupe postižení a obnova základních funkcí horninového prost edí sokolovskokarlovarské sídelní aglomerace narušených t žbou a úpravou palivoenergetických a
nerudních surovin).
II. Konference
Vytáp ní
- T ebo , 2005
Jirka, V., Šourek, B., Kore ko, J., eho , E.: Lineární Fresnelovy o ky ze skla a jiné
optické rastry šet ící energii.
Mezinárodní strojírenský veletrh
- Brno, 2005
Incheba Praha: Laboratory 2005
- Praha, 2005
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