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DLOUHODOBÉ PROJEKTY
Národní projekty výzkumu, vývoje a inovací

Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a
infrastruktura pro udržitelný rozvoj
Č. projektu:
Poskytovatel:
Název programu:
Doba řešení projektu:
Řešitel:
Spoluřešitelé:

TE02000077
TAČR
TE - Centra kompetence (2012-2019)
2014-2019
ENKI, o.p.s.
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Technický a zkušební ústav
stavební Praha, s.p., KNAUF Praha, spol. s r. o., RD Rýmařov s. r. o.,
(Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., - do 2014), SIGMA
Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., SANTIS a.s. )do konce r. 2016),
PREFA KOMPOZITY,a.s., SMP CZ, a.s., Pelčák a partner, s.r.o. (do
konce roku 2016), VÍTKOVICE ÚAM a.s., VÍTKOVICE Power
Engineering a.s. (od 2015 do 2016), VÍTKOVICE MECHANIKA a.s. (od
roku 2016), MemBrain s.r.o., Architektonická kancelář BurianKřivinka s.r.o., AQUA PROCON s.r.o., (H.L.C. spol. s r.o. – do 2014),
Úsporné bydlení s.r.o. – od 2015, ORTEP, s.r.o., SEWACO s.r.o.,
SOLARENVI a.s., A-SPEKTRUM s.r.o. (do roku 2016), PKS holding
a.s., České vysoké učení
technické v Praze / Fakulta stavební,
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební.

Cílem projektu je vytvořit multidisciplinární a interdisciplinární systém spolupráce mezi
podniky a výzkumnými organizacemi pro rozvoj energeticky účinných a k životnímu prostředí
šetrných technologií, systémů, zařízení, komponent, metodik a strategií pro inteligentní budovy
v regionech. Projekt je rozdělen do šesti pracovních skupin, které si navzájem předávají
informace pro vytvoření ucelených systémů a metodik (WP1-WP6).
WP 1 – Vytvoření udržitelných systémů zásobování vodou v městských a příměstských regionech

(Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: ČVUT v Praze, Prof. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.).

WP 2 – Informace pro inteligentní regiony, posouzení udržitelnosti inteligentních sídel a budov (Vedoucí

pracovní skupiny a odpovědná osoba: Vysoké učení technické v Brně, Ing. Tomáš Volařík, PhD.)
WP 3 – Inteligentní sítě topení/chlazení, distribuční systém pro účinnou, ekologicky šetrnou, udržitelnou
a spolehlivou dodávku energie v regionu (Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: ORTEP,

s.r.o., Ing. Jan Havelka, CSc.)

WP 4 – Inovativní technologie a vybavení pro inteligentní sídla a budovy – vývoj a realizace v oblasti

staveb, vody a plynu (Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: MemBrain s.r.o., Ing.
Vladimír Kysela)
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WP 5 – Uplatňování českých právních předpisů na základě právního rámce EU „20–20–20“. Šíření
informací. (Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: České vysoké učení technické v Praze,

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)

WP6 – Management projektu (Vedoucí pracovní skupiny a odpovědná osoba: ENKI, o.p.s., RNDr.
Libuše Kotilová)
V roce 2017 pracovali účastníci projektu v 57 aktivitách v rámci 6 balíčků. Vzniklo 11 milníků,
21 výstupů a 46 výsledků, z nichž 8 bylo vytvořeno nad plánovaný počet. Na podzim se
uskutečnila v Brně konference, na níž bylo předneseno 17 příspěvků. V roce 2017 bylo v rámci
publicity a šíření informací předneseno téměř 70 přednášek.
Projekt má stanoveny hlavní cíle, které byly v roce 2017 plněny následovně:
Rozvoj vzájemné spolupráce výzkumných organizací a podniků
Spolupráce vysokých škol, výzkumných organizací a podniků je velmi dobrá, v průběhu řešení
projektu se prolínají náplně práce mezi pracovními skupinami i mezi obory. V roce 2017 byla
certifikována metodika týkající se čistíren odpadních vod, která je výsledkem účinné spolupráce
organizací v rámci pracovního balíčku WP1 (ČVUT v Praze, SMP CZ, AQUA PROCON, ENKI,
SEWACO, Prefa). SMP a AQUA PROCON spolupracovaly na zpracování řešení pravoúhlých
vyhnívacích nádrží v 3D (BIM). VUT v Brně a AQUA PROCON spolupracují na vývoji národní BIM
knihovny (návrh postupu pro další období s ohledem na aktuální dění v oblasti BIM v ČR).
V průběhu pilotního nasazení SW REGIOS v rámci WP3 trvá spolupráce Ortep, Enki, VUT, ČVUT,
Sigma, Vítkovice, Solarenvi, Aqua Procon a dochází k prolínání poznatků a k aktivní spolupráci
s VUT Brno v rámci WP2 (týká se zejména lokality Nový Lískovec) a s ČVUT (týká se zejména
lokality Jindřichův Hradec). Vzájemná spolupráce se posunula i v rámci WP4, kde došlo úzkou
spoluprací projektových partnerů MemBrain, Aquaprocon a Vítkovice Mechanika spolu se
smluvním partnerem TUL k návrhu, tvorbě dokumentace a výstavbě pilotní jednotky
anaerobního membránového bioreaktoru. Dále byla rozšířena spolupráce MemBrain – Vítkovice
ÚAM na vývoji simulačního programu pro nové BPS s integrovanou membránovou technologií.
Rovněž pokračovala spolupráce mezi balíčky WP5 a WP4 v části stavebních technologií pro
budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Jiným příkladem v roce 2017 může být vznik
specializované mapy s odborným obsahem „Produkce čistírenských kalů pro stanovení kapacit
regionálních kalových center materiálové transformace“, kde se využila synergie informací a
znalostí z WP1 a WP2 a realizace proběhla ve webovém prostředí.
Vývoj nových metodik
Metodika energetického hodnocení ČOV byla certifikována MZe, byl vytvořen energetický štítek.
Metodika byla ověřena na 10 ČOV, cílem je zmapovat všechny ukazatele, které povedou ke
snížení spotřeby energie, a motivovat provozovatele k soběstačnosti v rámci energie. Současně
jsou sledovány a vyhodnocovány hmotové bilance kalového hospodářství, proto metodika slouží
současně jako podklad pro další řešená témata zpracování kalů. Registrujeme velký zájem o
testování metodiky z důvodu návaznosti na certifikace podle nové ČSN EN ISO 50001 Systémy
managementu hospodaření s energií, kde se předpokládá zavést průběžné hodnocení spočívající
v optimalizaci absolutní spotřeby energií, optimalizaci energetických zdrojů, zvyšování
energetické účinnosti, vykázání prokazatelné úspory výdajů díky systémovému přístupu, řízení
energií založené na měřitelnosti. Takovýto syntetický nástroj nebyl doposud v oboru vodovodů a
kanalizací v ČR k dispozici, proto je doporučován i sdružením SOVAK.
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Jako doplnění metodiky vznikla specializovaná mapa „Produkce čistírenských kalů pro stanovení
kapacit regionálních kalových center materiálové transformace“. Tato mapa umožňuje mít
k dispozici podkladové materiály v digitální formě. Využití mapy podpoří realizace Plánů
odpadového hospodářství 2016–2025 jednotlivých krajů a napomůže vytvořit koncepce
regionálního zpracování čistírenských kalů.
Vývoj SW nástrojů, ověřených technologií, prototypů
SW nástroje
V projektu vznikají nové moderní metody řízení a optimalizace provozu menších teplárenských
soustav. V roce 2017 vytvořil ORTEP, s.r.o. nový software, který bude dále v projektu využíván.
Vyvíjený SW REGIOS je primárně určen pro nasazení v rámci inteligentních regionů na menších
soustavách s OZE. Po jeho doplnění a úpravách bude možno vyvíjený SW částečně, popř. plně
implementovat i do dalších soustav CZT v rámci komerčních aktivit.
Vytvořený výpočetní modul SIMBA slouží k realizaci pokročilých výpočtů spotřeby elektrické
energie při čerpání (zejména odpadních vod). Kromě výpočtu spotřeby elektrické energie
čerpadlem slouží vyvinutý model též k poskytování informací o reálných průtocích, jež je
čerpadlo schopno poskytnout.
Jako pomocný nástroj pro projektanty a pro provozovatele trubních odlehčovacích komor slouží
software k posouzení kapacity TOK s česlemi a bez česlí. SW je tak součástí podpory vyvíjených
technologií a slouží k rychlejšímu uvedení do praxe.
Ověřené technologie
Navržená technologie materiálové transformace čistírenských kalů reaguje na dopady nové
legislativy, která zpřísněním zásadně mění způsoby jejich využití. Vytvořená technologie
sestávající z nízkoteplotního sušení a pomalé pyrolýzy je atraktivní pro producenty kalů, neboť
je technologií sestavenou z dílčích procesů tak, že je produkován biochar obsahující P ve
využitelné formě, tedy ve formě využitelné jako hnojivo. Vedlejším produktem aplikace
metodiky Energetické hodnocení ČOV je sestavení energetické a tepelné bilance ČOV, což nebylo
doposud běžné. Aplikace metodiky bude na celé řadě lokalit součástí standardního provozního
hodnocení ČOV, neboť se předpokládá její začlenění do sestav provozovatelů jako excelový
produkt.
Nový nátokový objekt byl vytvořen nejprve jako matematický model a následně ověřen realizací
na Pražské ÚČOV.
Strategické rozhodování v regionu je ověřováno v pilotním regionu Nový Lískovec.
Ověřená technologie pro využití bioplynu na biometan souvisí s níže uvedeným užitným vzorem.
Prototypy
3x trubní odlehčovací komory – trubní odlehčovací komory je nutné konstruovat jako originální
jednotky, jedna jednotka je osazena v Německu, dvě na Slovensku.
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Anaerobní bioreaktor se podařilo sestavit po mírném odsunutí, neboť se měnila struktura
řešitelského týmu ve Vítkovicích. Bioreaktor bude dále v projektu využit v následujících letech.
Vývoj okenního rámu byl původně plánován jako výstup, během prací však vznikl funkční vzorek,
který byl uveden mezi výsledky nad rámec projektu.
Patenty, užitné vzory
MemBrain vytvořil užitný vzor chránící různé konfigurace technologie čištění plynů.
MemBrain ve spolupráci s TUL dosáhl osvědčení pro užitný vzor pro způsob úpravy dutých vláken
pro anaerobní membránový reaktor.
Komerční využití
MemBrain připravil pro komerční partnery několik nabídek a podkladů pro investici do
technologie na úpravu bioplynu na biometan pro Výzvu III OP PIK Nízkouhlíkové technologie –
Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě.
SMP CZ ve spolupráci s různými projektovými organizacemi pomohl realizovat cca 10 studií
proveditelnosti kalových center s technologií sušení kalu a pyrolýzy. Aktuálně jsou dokončeny 3
dokumentace k územnímu řízení a probíhá EIA případně zjišťovací řízení. Očekává se zahájení
realizací již v roce 2018.
Průmyslový vzor malé vyhnívací nádrže SMP CZ je aktuálně uplatněn ve dvou projektových
dokumentacích, investoři připravují realizaci v nejbližším období (odhad 2019-2020)
Navržená koncepce regionálního zpracování kalů firmou SMP CZ byla přijata a schválena pro
region Chebsko (CHEVAK), kde již probíhá projektová příprava a stejně tak pro Přerovsko (VAK
Přerov), kde rovněž probíhá projektová příprava investice.
Implementace principů 3D BIM modelování využívá AQUA PROCON zejména na simulace a
návrhy hydraulických poměrů čistíren odpadních vod, úpraven vod, vodovodů a kanalizací.
AQUA PROCON již zpracovává projektovou dokumentaci pro své zákazníky ve 3D (BIM), i když
to z jejich strany není vyžadováno, takže znalosti a schopnosti získané z oblasti BIM (knihovny
BIM) jsou komerčně využívány.
Společnost SEWACO realizovala v roce 2017 intenzivní měřicí kampaň ČOV Hustopeče (ve
spolupráci se společností AQUAPROCON), na jejímž základě a s využitím metodik vyvíjených
v Centru a dalších nově vyvinutých modelovacích nástrojů zpracovala pro Vodovody a
kanalizace Břeclav, a.s. pro ČOV Hustopeče analýzu možnosti optimalizace provozu a zvýšení
kapacity ČOV. Výstupem byla komerční studie: „Výsledky kontrolního měření stávajícího stavu a
zpracování matematického modelu ČOV“ a „Doporučení možností navýšení zatížení ČOV
Hustopeče na základě výsledků numerického modelování provozu ČOV.
ORTEP připravil podmínky pro pilotní nasazení vyvinutého SW „REGIOS“ v pilotních lokalitách
malých teplárenských soustav Nový Lískovec a Jindřichův Hradec, dále připravuje komerční
využití modulů vyvinutého SW REGIOS ve velkých teplárenských soustavách – jednání zahájeno
v tuzemských lokalitách Praha a Plzeň a v zahraniční lokalitě Ljubljana (Slovinsko).
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ENKI realizuje tři komerční zakázky na monitoring koupališť ohledně znečištění (Příbram,
Borovany, Sezimovo Ústí) a pokračuje v monitoringu jezer na Sokolovsku.
Zapojení mladých výzkumníků v roce 2017
V roce 2017 téměř dosáhl počet zapojovaných studentů a mladých vědeckých pracovníků
v projektu původní návrh ( návrh 275, skutečnost k 31.12.2017 byla 267). Nejvíce se o to
zasloužilo ČVUT v Praze a z výzkumných organizací ENKI a MemBrain. Způsob zapojení se děje
nejrůznějšími způsoby - zpracovávání souborů dat, vyhledávání informací, provádění terénních
měření, asistence v laboratořích apod. formou krátkodobých či dlouhodobých stáží, formou
denního studia Ph.D. či zaměstnání.

Technologický postup recyklace živin z rybničních sedimentů s využitím sacího
bagru, integrované stanice pro dávkování flokulantu a geotextilních vaků pro
lokální aplikaci v mikropovodí
Č. projektu:
Poskytovatel:
Název programu:
Doba řešení projektu:
Řešitel:
Spoluřešitel:

TA04020123
TAČR
TA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)
2014-2017
ENKI, o.p.s.
Plosab, s.r.o.

Cílem projektu byl komplexní přístup k řešení problematiky recyklace živin a látek v
mikropovodí s využitím sacího bagru, integrované stanice pro přípravu a dávkování flokulantu a
obohacujících prvků a geotextilních vaků. Pro dosažení cílů jsme uskutečnili následující
• zachycení a úprava jemného rybničního sedimentu (bohatého na živiny, zejména na fosfor) při
odbahnění do geotextilních vaků, a tím výrazné zlepšení kvality odtékající vody
• přídavkem vhodného flokulantu k těženému sedimentu dojde k dosažení vyššího zahuštění, a
tím zkrácení doby uložení sedimentu na mezideponii
• snížení množství transportovaného sedimentu ke konečnému uživateli (snížení nákladů na
dopravu)
• zlepšení úživných vlastností sedimentu obohacením uhlíkem a dusíkem a upravením jejich
poměru vzhledem k využitelnosti pro rostliny
• využití často opomíjené ekosystémové funkce rybníků - kumulace látek z povodí – kalkulace
ekosystémové služby rybníků
• vývoj a výroba integrované stanice pro přípravu a dávkování flokulantu a obohacujících látek
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V roce 2014 byl proveden terénní průzkum a výběr vhodných lokalit. Byly odebrány a
zpracovány vzorky sedimentů z rybníku Horusický. Proveden rozbor vzorků ze zemědělské
půdy, pro agrotechnický pokus. V laboratoři byly provedeny zkoušky pro výběr obohacující látky
a flokulantů pro úpravu sedimentu. Na vybraných lokalitách byla vytipována místa pro instalaci
dataloggerů.
V roce 2015 byl proveden terénní pokus na rybníku Horusický, v rámci kterého byla pomocí
námi navržené technologie odtěžena část sedimentu z loviště a upravený sediment byl aplikován
na zemědělskou půdu dle navrženého agrotechnického pokusu. V průběhu roku 2015 byl dále
realizován bilanční živinový monitoring rybníka Posměch v hydrologické síti významného
jihočeského rybníka Dehtář.
V roce 2016 byl realizován agrotechnický pokus na poli Lhota u Dynína. Během roku byly
sledovány 2 pokusné plochy s aplikovaným sedimentem a sedimentem obohaceným o
dolomitický vápenec a 1 kontrolní plocha bez aplikace sedimentu. Byly odebírány vzorky rostlin
a vzorky půdy, doplněné termovizním snímkováním. Pokračoval monitoring Horusického
rybníka, bylo provedeno batymetrické zaměření mocnosti rybničního sedimentu, určení objemu
a plochy Horusického rybníka. Byly odebírány vzorky ryb. Pokračovala optimalizace a úprava
integrované stanice.
V posledním roce řešení pokračoval agrotechnický pokus na poli u Lhoty, byly sledovány
reprezentativní plochy zemědělské půdy s aplikovaným ošetřeným sedimentem v porovnání s
kontrolní reprezentativní plochou zemědělské půdy (bez aplikace sedimentu). Probíhal
monitoring obsahu fosforu v jednotlivých částech rostlinné biomasy, byly hodnoceny výnosy a
další agrotechnické parametry na pokusných plochách. V průběhu sezóny byly odebírány vzorky
rostlin v různých fenologických fázích a vzorky pro analýzy půdy na sledovaných plochách.
Byl podán užitný vzor Mobilní zařízení pro obohacení a/nebo úpravu rybničního sedimentu,
který byl zapsán v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem CZ 30810 U1, byl tak
dokončen proces ochrany duševního vlastnictví.
Na základě výsledků projektu byla provedena kalkulace ekosystémové služby rybníků a
vyčíslení ekonomických ukazatelů. Byla vyhodnocena látková bilance fosforu v mikropovodí.
Proběhl schvalovací proces s úspěšnou certifikací metodiky „Technologický postup recyklace
živin z rybničních sedimentů s využitím sacího bagru, integrované stanice pro dávkování
flokulantu a geotextilních vaků pro lokální aplikaci v mikropovodí“, kde byly shrnuty výsledky
řešení projektu.
Výsledky byly prezentovány na konferencích a publikovány v odborných časopisech.
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Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu
hypertrofních mělkých jezer
Č. projektu
Poskytovatel:
Název programu:
Doba řešení projektu:
Řešitel:

GA17-09310S
GAČR
GA - Standardní projekty (1993 - 2030)
1.1.2017 – 31.12.2019
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Přírodovědecká
fakulta
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
ENKI, o.p.s.

Rybníky jsou přírodě blízké, člověkem řízené, mělké ekosystémy využívané k produkci ryb.
Rozdílné hospodaření navozuje různé ekologické situace, což z rybníků činí unikátní modelové
ekosystémy. Přísun živin a vysoké rybí obsádky způsobily, že mnoho rybníků dosahuje
hypertrofie, avšak znalosti o interakcích v planktonu za těchto podmínek jsou nedostatečné.
Chybí údaje o úrovni primární produkce, intenzitě respirace i diverzitě a funkci heterotrofních
mikrobiálních potravních sítí v živinami přetížených vodách, stejně jako o vlivu ryb na strukturu
těchto sítí. Sledování 10 rybníků, které reprezentují různé typy od plůdkových výtažníků
(několik ha) až po hlavní rybníky (desítky až stovky ha) ukázalo, že rybniční ekosystémy se
výrazně změnily od doby, kdy byly sledovány v rámci IBP v 70.tých letech. Předpoklad, že
biologická diverzita klesá s intenzitou hospodaření, tj. především s velikostí obsádky, rozhodně
neplatí všeobecně. Vyžírací tlak rybí obsádky nepochybně významně ovlivnil jak početnost, tak
velikost i druhové složení korýšů (perlooček a klanonožců), ale zároveň ve všech ostatních
sledovaných skupinách planktonu (fytoplankton, bakterie, prvoci i vířníci) rostla početnost,
biomasa i taxonomická diverzita. Zároveň se potvrdil předpoklad, že většina rybníků bude mít
vysokou heterotrofní aktivitu (tj. intenzivní bakteriální produkci a vysokou aktivitu nálevníků).
Jako další problém se jeví vliv rybí obsádky. Násada tržního kapra (K2–K3) zjevně nemůže
vysvětlit dramatickou redukci až vymizení korýšů v některých studovaných rybnících. Je tak
patrné, že v současnosti nelze jednoduše odhadnout vliv rybí obsádky na rybniční bioceózu, jako
tomu bylo před 40-50 lety.

Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině,
logistika sklizně, využití bioplynovou technologií
Č. projektu

VI20172020098

Poskytovatel:
Název programu:
Doba řešení projektu:
Řešitel:

Ministerstvo vnitra
VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020
1.1.2017 – 31.12.2010
ENKI, o.p.s.
Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská
fakulta
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
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Hlavním cílem projektu je návrh a ověření technologií a postupů, které po havárii Jaderné
elektrárny Temelín (JETe) s radiačními účinky sníží množství radioaktivního kontaminantu v
prostředí a omezí jeho další šíření do prostředí. Jedním z důležitých úkolů je v případě havárie
rychlý odhad nadzemní biomasy, k tomu jsou zpracovány podklady, jak využít metod DPZ, dat
bezpilotních prostředků pro stanovení rostlinné biomasy nedestruktivním způsobem. Postup jak
takovou kontaminovanou biomasu zpracovat se řeší experimentálně v rámci technologií, které
umožňují BPS. Velmi citlivé metody měření dovolují stanovit distribuci radionuklidů (Cs143) ve
vstupní biomase i v jednotlivých fázích procesu jejího zpracování v BPS. Zároveň jsou
experimentálně ověřovány přestupové koeficienty půda/voda - rostliny. Veškeré tyto informace
jsou postupně zahrnuty do SW, který umožňuje modelovat pohyb a potenciální distribuci
radionuklidů, které by při havarii unikly do prostředí (ZHP JATE)

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR
Č. projektu:
Poskytovatel:
Název programu:
Doba řešení projektu:
Řešitel:
Spoluřešitelé:

EHP-CZ02-PDP-1-003-2014
Ministerstvo financí ČR, EHP – Norské fondy 2009 - 2014
CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a
integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na
změnu klimatu
srpen 2014 – 2016
Ministerstvo životního prostředí ČR
ENKI, o.p.s., JČU v Českých Budějovicích, AOPK, Výzkumný ústav
rostlinné výroby v.v.i., Česká společnost ornitologická, BELECO

Financování projektu bylo ukončeno v roce 2016, v následujícím roce pokračovaly přednáškové
(konference, semináře) a publikační činnosti, zejména dokončení knihy o mokřadech (Mokřady:
ekologie, ochrana a udržitelné využívání, editoři: H.Čížková, L.Vlasáková, J.Květ). Kniha byla dána
do tisku na konci roku 2017. Dále se pracovníci ENKI, o.p.s. podílejí na dokončování knižní
publikace: Ekologický stav mokřadů České republiky a trendy jejich vývoje (hlavní editor
D.Pithart)
Cílem projektu bylo zjistit současný stav mokřadů České republiky a jejich biodiverzity,
zhodnotit vliv vybraných činností na mokřady a jejich biodiverzitu, posoudit dosavadní přístup k
ochraně a využívání mokřadů a navrhnout opatření pro zajištění vhodného managementu
mokřadů a jejich biodiverzity, osvěta a šíření povědomí o významu a fungování mokřadů v
krajině a zvýšení znalostí o ekosystémových službách, které mokřady poskytují.
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Evropské projekty výzkumu, vývoje a inovací
Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-foodenergy-climate for a resource-efficient Europe (Účinné využívání evropských
zdrojů pro udržitelné a navzájem propojené hospodaření v oblastech vodapůda-potraviny-energie-klima)
Č. projektu:
Poskytovatel:
Název programu:
Doba řešení:
Hlavní řešitel:
Spoluřešitelé:

689150 — SIM4NEXUS
Evropská Unie
HORIZON 2020
06/2016 – 05/2020
Stitching Dienst Landbouwkundig Onderzoek (Wageningen
University & Research - Netherlands)
Panepistimio Thessalias (Greece)
The University of Exter (United Kingdom)
Stichting IHE Delft (Netherlands)
Potsdam Institut Für Klimafolgenforschung (Germany)
Universidad Politecnica De Madrid (Spain)
Universita Commerciale Luigi Bocconi (Italy)
United Nations University (Japan)
Stichting Katholieke Universiteit (Netherlands)
Kungliga Tekniska Hoegskolan (Sweden)
Uppsala Universitet (Sweden)
Fundacio EURECAT (Spain)
Universita Degli Studi di Sassari (Italy)
ENKI, o.p.s. (Czech Republic)
Ministerie Van Infrastructuuren En Milieu (Netherlands)
DHI (Denmark)
South West Water Limited (United Kingdom)
Acteon Sarl (France)
Epsilon Malta Limited (Malta)
Cambridge Econometrics Limited (United Kingdom)
Strane Innovations SAS (France)
Fresh-Thoughts Consulting GmbH (Austria)
Baltijas Vides Forums (Latvia)
Azerbaycanda Vetendas Cemiyyetinininkisafina Yardim
Assosiasiyasi (Azerbaijan)
Obcianske Zdruzenie MVO L´udia a Voda Košice (Slovakia)
European Water Supply and Sanitation Technology Platform
(Belgium)

Hlavním cílem projektu je uceleně informovat, propojovat a utvářet politiku pro základní,
životně důležité oblasti: VODA, PŮDA, ENERGIE, KLIMA, POTRAVINY. Projekt se zabývá tématy
jako: účinné využívání zdrojů, zemědělské přístupy, biologická rozmanitost, ekosystémové
služby a v neposlední řadě i ekonomickými aspekty.
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Cílem projektu je:
1.
Vývoj metodik a přístupů pro integraci a využití tematických modelů (CAPRI, SWIM, etc.)
2.
Vytvoření geoplatformy pro sdílení a integraci veřejně přístupných dat a metadat pro
rozhodovací procesy v oblastech voda – klima – energie – půda – potraviny (NEXUS)
3.
Analýza legislativy, koncepcí a strategií, které vycházejí z dosud známých vztahů mezi
jednotlivými prvky NEXUS
4.
Vývoj web-based Serious Game – vizualizační a interaktivní nástroj pro celý NEXUS
koncept, sloužící pro simulaci rozhodovacích procesů; validace na základě dat z 12 případových
studií
ENKI, o.p.s. je tématicky zapojena do „transboundary case study“ Slovensko (Ludia a voda,
Michal Kravčík a kol.), Německo (Potsdam Institut für Klimaforschung, Tobias Conradt), která se
zaměřuje na úlohu velkých odvodněných polí na lokální klima a oběh vody a na modelování
efektu případné revitalizace těchto odvodněných ploch.
V prvním roce projektu probíhaly práce především v rámci WP 2, jehož cílem je detailní analýza
nástrojů (především legislativní povahy, strategických a koncepčních dokumentů), které se
dotýkají především oblasti vody v krajině, klimatu, ochrany půdy a krajiny, energie a
zemědělství. V rámci WP 5, jenž je zaměřen na využití různých tematických modelů (socioekonomických, hydrologických, apod.) v jednotlivých případových studiích, byl spolu s kolegy
s Německa a Slovenska, vyvinut základ koncepčního modelu, který propojuje zmíněné nexus
složky ve smyslu společného jmenovatele, jímž je zadržení vody v krajině. Uvedené aktivity byly
prezentovány ve formě zpráv, které byly/budou následně implementovány do finální formy tzv.
deliverables.
Ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2017 se v Třeboni uskutečnilo koordinační setkání všech účastníků
projektu, na kterém byly shrnuty všechny aktivity za první rok trvání projektu, další postupy
prací a koordinační aktivity pro jednotlivé WP a plán aktivit na následující rok.
V roce 2017 se společnost ENKI podílela na organizaci prvního zasedání External Advisory
Board projektu, které se konalo v Praze ve dnech 30. a 31. května. Mezinárodní výbor hodnotil
přístupy a dosažené výsledky za první rok projektu. Výbor má 8 členů včetně generálního
sekretáře European Union of Water Management Associations (EUWMA). Na zasedání tohoto
výboru navázalo v Třeboni zasedání řešitelů projektu SIM4NEXUS v počtu cca 45 účastníků,
zástupců všech 26 spoluřešitelů. Představeno bylo všech 12 případových studií a dále modely,
které budou využity při řešení případových studií a pro sestavení analýz rizik (serious games).
Pozornost byla zaměřena na konkretizaci aktivit a cílů jednotlivých „case studies“ a analýzu
národních politik zaměřených na propojenou problematiku voda-půda-potraviny.energie. klima.
Tým řešící Transboundary case study Česká republika- Německo – Slovensko (ENKI, o.p.s., Ludia
a voda, Potsdam Institute für Klimafolgenforschung) předvedl jasně formulované cíle
přeshraniční studie: s východní částí Německa má ČR a Slovensko společnou historii a dědictví
velkých polí, na kterých se produkují biopaliva, aby se docílilo vyššího poměru užití
obnovitelných zdrojů energie. Přitom zemědělská půda trpí erozí, prohlubují se efekty
klimatické změny (sucha a povodně, úbytek vody v krajině). Otázka pro modeláře od řešitelů
přeshraniční studie zní: jak ovlivňuje současný způsob hospodaření regionální klima a jak by se
projevila realizace úprav zemědělské krajiny pro vyšší zadržení vody a vyšší poddíl trvalé
zeleně, jak je to formulováno ve strategiích a implementačních plánech. Ukazuje se, že modely,
které jsou k dispozici se zabývají vztahem krajinného pokryvu a stavem toků (vodou tekutou),
nepokrývají ovšem efekt krajinného pokryvu na povrchovou teplotu a toky vodní páry na
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rozhraní vegetace/atmosféra. ENKI, o.p.s proto nakoupila meteo data od CHMU a poskytli jsme
je Postupimskému ústavu pro studium klimatické změny ke zhodnocení.efektu krajinného
pokryvu na teploty a srážky. Podklady pro případovou přeshraniční studii byly zpracovány ve 22
stránkovém elaborátu (D5.2: The main Nexus challenges in THE TRANSBOUNDARY CASE STUDY
DE-CZ-SK). Řešitelé přeshraniční studie se sešli 28-29. listopadu v Postupimi k dokončení zprávy
5.2 a přípravě mezinárodního setkání „stakeholders“ ze všech tří států. Toto setkání bylo
naplánováno na 7 – 9. březen 2018 do Třeboně. Počítáme s účastí c. 6 zástupců z Německa a
Slovenska a většího počtu z ČR.
Projekt byl prezentován na různých seminářích a konferencích.

Akreditovaná laboratoř

Certifikáty
Zkušební laboratoř ENKI, o.p.s. byla akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v roce
2011 na Odběr a analýzy vzorků dnových sedimentů a pevných materiálů. Laboratoř je
nositelem „Rozhodnutí k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“, (příloha č. 2, zákona
č. 185/2001 Sb, o odpadech). Laboratoř je též nositelem „Oprávnění k provádění odběru
půdních vzorků“ od Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně.
Zaměstnanci laboratoře mají certifikáty ke vzorkování pitných vod a vod ke koupání a
vzorkování odpadních vod, od společnosti CSlab spol. s r.o. a Státního zdravotního ústavu,
vzorkování odpadů (vzorkař odpadů MVO), udělený certifikačním orgánem pro certifikaci osob.
V roce 2013 laboratoř rozšířila rozsah akreditace o chemické rozbory vod, vod ke koupání
včetně odběrů.
V roce 2017 ing. Jana Šulcová úspěšně absolvovala recertifikace pro kvalifikace „Manažer
vzorkování odpadů (vzorkař odpadů MVO“ – na základě vykonané písemné a ústní zkoušky
uděluje certifikační orgán pro certifikaci osob Českou společností pro jakost, pro kvalifikaci
„Manažer vzorkování odpadů zaměřeného na vzorkování kalů z čištění komunálních
odpadních vod“ (pořádaného společností Univerza SoP s.r.o. a Forsapi s.r.o.). Zúčastnila se
školení „Školení pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů“ – na základě něhož bylo
vydáno rozhodnutí od MŽP, které Ing. Janu Šulcovou pověřuje k hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů. Školení bylo pořádáno Českou společností pro jakost.
Laboratoř se pravidelně účastní zkoušení způsobilosti v oblasti základního chemického rozboru
vod na koncentrační úrovni pitných a povrchových vod, pořádaného CSlab spol. s.r.o. a získala
platné certifikáty.
Hydrobiologické rozbory
Laboratoř provádí i hydrobiologické rozbory, zaměřené především na odběry vzorků planktonu
(fytoplankton, zooplankton) a jejich následné zpracování a vyhodnocení.
V roce 2017 se laboratoř nezúčastnila zkoušení způsobilosti laboratoří SZÚ Praha pro vodu,
v platnosti zůstávájí již dříve získané certifikáty.
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PT#V/8/2016 Odběry vzorků – přírodní koupaliště
Program zkoušení způsobilosti PT#V/8/2016 byl zaměřen na správné provedení odběru a
stanovení vybraných ukazatelů na místě odběrů na přírodních koupalištích (a přírodních
koupacích vodách obecně) pro účely vyhlášky č. 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Program zajišťovali pracovníci Expertní skupiny pro zkoušení způsobilosti Státního zdravotního
ústavu, kde bylo rovněž provedeno vyhodnocení programu. Toto pracoviště je akreditováno
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. jako organizátor programů zkoušení způsobilosti č. 7
PT#V/5/2015 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení
sinic a stanovení chlorofylu-a
Program je zaměřen na stanovení sinic v přírodních koupalištích podle ČSN 75 7717 a
chlorofylu-a a feopigmentů podle ČSN ISO 10260 pro účely vyhlášky č. 238/2011 Sb.
PT#V/4/2014 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové (povrchové) vodě
Program je zaměřen především na správné provádění mikroskopického rozboru pitné vody
podle ČSN 75 7712 a ČSN 75 7713 pro účely vyhlášky č. 252/2004 Sb., a to včetně kvalitativního
rozboru, který je nedílnou součástí výsledků. Součástí programu je i rozbor surové vody pro
účely vyhlášky č. 428/2001 Sb., pro který jsou použity stejné metody.

Činnosti laboratoře
Rybniční a říční sedimenty
Zkušební laboratoř zajišťuje proces vzorkování dnových sedimentů od zpracování vzorkovacího
plánu, přes odběr vzorků, jeho dokumentaci, chemické analýzy až po vyhodnocení výsledků,
případně zpracování studie s návrhem řešení možnosti využití sedimentu (dle platné legislativy
– zákon č. 185/2001 Sb.,o odpadech ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláška č.
257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě).
Zemědělská půda
Zkušební laboratoř zajišťuje proces vzorkování zemědělské půdy pro účely agrochemického
zkoušení zemědělských půd z důvodů zjišťování vybraných parametrů úrodnosti zemědělské
půdy pro účely vyhlášky č. 257/2009 Sb.
Vzorky vody
Zkušební laboratoř zajišťuje proces vzorkování povrchových a podzemních vod od zpracování
vzorkovacího plánu, přes odběr vzorků, jeho dokumentaci, chemické analýzy až po vyhodnocení
výsledků, případně zpracování studie pro zařazení do stupnice kvality vody dle vyhlášky č.
61/2003 - Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech.
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Laboratoř zajišťuje sledování trofického a biologického stavu a zatížení povrchových vod,
hodnocení stupně eutrofizace. Provádí kontrolu průsaků podzemních vod v okolí skládek tuhého
komunálního odpadu.
Umělé mokřady
Laboratoř zajišťuje služby týkající se využití umělých mokřadů při dočišťování odpadních vod
(návrh vhodnosti použití, monitoring funkčnosti). Návrhy začlenění mokřadů a kořenových
čistíren do krajiny, návrhy typů kořenových čistíren s ohledem na terén a požadovanou kapacitu.
V roce 2017 bylo laboratoří realizováno cca 60 zakázek. Pro firmu Plosab, s.r.o. (odběr, analýzy
sedimentů a vypracování odborné studie o možnostech nakládání s vytěženým materiálem),
rozbory pitné vody ze studní, analýzy koupacích vod v přírodních biotopech, analýzy
povrchových vod pro ZF JČU České Budějovice, FŽP ČZU Praha, BÚ AVČR Třeboň a další.
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Účast na projektech v zahraničí
Afrika
Dlouhodobá spolupráce s Leicester University (prof. David Harper), keňskou organizací
Lake Naivasha Riparian Association a dalšími.
Hodnocení stavu Ramsarské lokality Lake Naivasha a hodnocení úlohy litorální vegetace v oběhu
vody od roku 2012. V současné době probíhá finální vyhodnocení dat a dokončování článku
s názvem „Carp in lake Naivasha“.
Společnost ENKI se od roku 2001 podílela postupně na řešení projektů EU ve východní Africe
(Fingerponds, BOMOSA, Naivasha).

Rakousko
Dlouhodobá spolupráce podpořená podepsanou deklarací o spolupráci mezi Ekologickou
stanicí Waldviertel, ministerstvem zemědělství Rakouska.
Na základě podepsané deklarace o spolupráci z 5.5. 2015 mezi Ministerstvem zemědělství
Rakouska (zřizovatel Ekologické stanice Waldviertel) zastoupuje Dr. Marta Simon, Dr. Christian
Bauer a ENKI, o.p.s. V roce 2017 probíhaly konzultace o stavu rybníků a jejich obhospodařování
a ochraně druhů. ENKI, o.p.s. zajistila analýzu sedimentů odebraných z rybníků ve Waldviertlu
též pro Teichwirteverband to St. Pölten . V Rakousku není propracovaná legislativa na opětné
využívání sedimentů. Výsledky analýz byly pro informaci rakouského partnera zhodnoceny
podle české legislativy.

Turkmenistán
Spolupráce s Akademií věd Turkmenistánu
V červnu 2017 se Jan Pokorný a Vladimír Jirka zúčastnili dvou návazných konferencí
v Ašchabadu Turkmenistan. První konferencí v termínu5.-7. 6.2017 bylo „Central Asian
Envinronmental Forum – initiative for cooperation on envinronmental and sustainable
development of Senral Asia“, kde jsme se zúčastnili jako hosté Turkmenské strany. Byla
přednesena J. Pokorným přednáška „ Direct effect of vegetation on distribution of solar energy,
water cycle and local climate – challenges for landscape management”, která byla mimořádně
zařazena do předem stanoveného programu a vzbudila značný ohlas. Následně jsme se zúčastnili
ve dnech12.-13.6 2017 International Scientific Conference „SCIENCE, TECHNOLOGY AND
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROSPEROUS EPOCH OF POWERFULL STATE“, kde byly
předneseny dva příspěvky „DIRECT EFFECT OF PLANTS AND WATER ON THE LOCAL CLIMATE
VIA TRANSFORMATION OF SOLAR ENERGY” a “РАЗРАБОТКИ ЧЕШСКОЙ СТОРОНЫ ПО
КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЮ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ И ГИБРИДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ“
Byla upřesněna spolupráce na obou projektech a konkretizována spolupráce s Ústavem pouští
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Turkmenské AV. Spolupráce byla opět konkretizována v říjnu 2017 při návštěvě akademiků N
Korpeyeva a T. Alijeva v Praze při příležitosti mezinárodního setkání na MZV v Praze a byl
připraven společný projekt s Turkmenskou a Kazaškou stranou „Rozvoj lesního hospodářství
v oblasti Aralského jezera využitím moderních technologií, umožňujících přilákání atmosférické
vlhkosti a místní klimatické změny.“ Projekty i přes jejich jedinečnost vzhledem ke klimatickým
podmínkám Střední Asie nebyly ze stany MYV podpořeny vzhledem k tomu, že tyto státy
nespadají do sféry zájmu ČR. Turkmenská strana má o náš přístup zájem a snaží se najít další
potenciální zdroje financování.

Japonsko
Ve dnech 18. a 19. října 2017 navštívila Českou republiku delegace z centra pro nápravu území
po havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě - The Fukushima Prefecture - The Centre for
Environmental Creation (CEC). Cílem návštěvy delegace z Japonska bylo seznámit se s postupy a
metodami pro nápravu kontaminovaného území užívanými a vyvíjenými v České republice.
První den návštěvy proběhl workshop v Praze na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
a na Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO) pořádaný ve spolupráci s Mezinárodní
agenturou pro atomovou energii (IAEA) sídlící ve Vídni. Informace z prvního dne návštěvy na
webu www.suro.cz. Další den byl workshop v Třeboni s exkurzí na bioplynovou stanici.
Následující den byl ve spolupráci IAEA, SÚJB a SÚRO uspořádán v Třeboni česko-japonský
seminář, který zahájila starostka města Třeboň Terezie Jenisová. Odborný část svým obsahem
navazovala mj. na aktivity zahrnuté řešením projektu Bezpečnostního výzkumu III Ministerstva
vnitra ČR s názvem: „Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v
krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií“. Projekt je řešen od roku 2017 v týmu
pracovišť ENKI, SÚRO, Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ZF JU) a
Fakulty životního prostředí České Zemědělské univerzity v Praze (FŽP ČZU).
Za japonskou stranu představil okolnosti jaderné havárie ve Fukušimě a problematiku nápravy
území po 6 letech od nehody vedoucí výzkumník centra CEC Shunji Watanabe. Přítomné
seznámil s činností a cíli budovaného CEC v oblasti nápravy území a životního prostředí
postižené oblasti.
Z české strany následovalo představení výše uvedeného výzkumného projektu, kdy jeho motiv a
cíle řešení uvedl jeho hlavní řešitel Jan Pokorný z ENKI. Hned vzápětí vysvětlili bližší
problematiku zpracování kontaminované biomasy a první výsledky laboratorních experimentů
další řešitelé Jiří Hůlka společně s Janem Škrkalem ze SÚRO.
Miroslav Kajan z ENKI následně prezentoval technologii zpracování kontaminované biomasy v
bioplynových stanicích (BPS). Případovou studii likvidace kontaminované biomasy tímto
způsobem pro oblast Zóny havarijního plánování JE Temelín řeší ve zmíněném projektu
společně se ZF JU, za kterou se workshopu zúčastnili řešitelé projektu Jan Procházka a Jakub
Brom. K dalším účastníkům pořádaného workshopu patřila kromě pracovníků z pořadatelských
pracovišť (SÚJB, SÚRO, ENKI) i skupina pracovníku z oblasti krizového řízení Jihočeského kraje
zastoupená Martou Spálenkovou z Kanceláře hejtmanky či Štěpánem Kavanem z Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje.
V rámci třeboňského programu odborného workshopu proběhla exkurze ČOV Třeboň a
Bioplynové stanice Třeboň. V přípravě je vydání sborníku z tohoto workshopu.
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Smluvní výzkum

Výzkumná činnost na území Sokolovské uhelné, a.s.
Zadavatel:
Doba řešení:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., smlouvy č. 01,02,03,04/17/301
dlouhodobé (formou každoročně uzavíraných smluv)

V rámci této dlouhodobé činnosti je prováděn výzkum a aplikace jeho výsledků formou
spoluúčasti při projektové přípravě a realizaci rekultivací vybraných částí výsypek, svahů lomů a
připravovaných vodních ploch v působnosti Sokolovské uhelné, a.s. Proces obnovy krajiny po
těžbě je dokumentován sledováním výskytu různých skupin organismů (obojživelníci, plazi,
ptáci, houby, hmyz, půdní organismy, zooplankton), sledováním vývoje různých charakteristik
prostředí (půda, kvalita vody) na rekultivovaných plochách i na plochách se samovolnou sukcesí.
Pokračoval monitoring fyzikálně chemických vlastností vody ve 3 svislých profilech a sledování
zooplanktonu, zoobentosu a fytoplanktonu v osmém roce zatápění zbytkové jámy lomu Medard.
Z odběrů je zpracována hodnotící zpráva. Cílem je dosažení co nejlepších parametrů řízeným
napouštěním vod z různých zdrojů.
Průběžně pokračují záchranné odchyty a transfery obojživelníků před postupem lomu.
Obojživelníci jsou přenášeni na náhradní lokality vybudované na Podkrušnohorské výsypce.
Od napuštění v roce 2002 je sledována nádrž Michal. Nádrž se rychle eutrofizuje, zatím bez
výskytu sinic. Problematický je výskyt cerkárií, který byl v roce 2015 zvláště hojný a
znepříjemňoval koupání. Pod naším dohledem byla realizována opatření na jejich potlačení.
(Vypuštění nádrže, vymrznutí dna, ošetření lagun páleným vápnem. Na jaře bude vysazen lín,
který by měl potlačit výskyt mezihostitele motolic, drobného okružáka rodu Gyraulus.
Problémem pro udržení manipulační obsádky je výskyt kormoránů.)
PŘIKRYL, I., KOSÍK, M. 2018. Stručný přehled prací provedených ENKI o.p.s. a spolupracujícími organizacemi za rok
2017. Leden 2018. ENKI o.p.s. Třeboň. Pp. 20
KOSÍK, M. AND PŘIKRYL, I. 2017. Informace o průběhu a výsledcích záchranných prací v předpolí lomu Jiří provedených
ENKI, o.p.s. Třeboň v roce 2017. Září 2017. ENKI o.p.s. Třeboň. Pp. 11

Hydrobiologický a hydrochemický průzkum jezera Barbora u Teplic ve
zbytkové jámě po těžbě uhlí
Zadavatel:
Smlouva:
Č. smlouvy:
Doba řešení:

Severočeské doly Chomutov
R-Princip Most, s.r.o.
2/2017
dlouhodobé

Průzkum jezera na základě každoročních jednorázových objednávek provádí od roku 1996 Rprincip Most s.r.o. ve spolupráci s ENKI Třeboň, o.p.s., Povodím Ohře, s.p. a Potápěči UHLOMOST
- Most společenské sdružení. Odběry a měření se provádějí po vytvoření stabilní stratifikace
vody (červen) a na jejím vrcholu (srpen/září). ENKI zpracovává roční hodnotící zprávy.
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Stav obou nádrží byl velmi podobný jako v předchozích letech. I v letošním roce se udržela u dna
nádrže Barbora celoročně velmi vysoká koncentrace kyslíku bránící uvolňování fosforu ze
sedimentu do vodního sloupce. Potvrdilo se tak opakovaně, že nehrozí nebezpečí zrychlené
eutrofizace.
Při posuzování problému s vymizením submerzní vegetace v Barboře se posuzovala i možnost
nepříznivého chemismu sedimentů, konkrétně riziko rozkladu síranů a hromadění sirovodíku,
který by bránil klíčení semen. Loňský odběr zoobentosu z různých hloubek a zejména letošní
pokus potápěčů prokázal jasně, že tento problém neexistuje. Příčinou vymizení makrovegetace
je jednoznačně nevhodné vysazení amura bílého, který by měl být postupně odchytán.
V obou nádržích jsou již trvale přítomny sinice vodního květu. I v letošním roce byla jejich
koncentrace v Otakaru výrazně vyšší, což odpovídá nižšímu poměru dusíku k fosforu.
Významný rozdíl mezi oběma nádržemi je v morfologii, ploše a hloubce. V Barboře s maximální
hloubkou téměř 60 m je vliv rybí obsádky omezen hlavně na příbřežní části, zatímco ve střední
části ve standardně vzorkovaném profilu je trvale přítomen velký zooplankton (perloočky
Daphnia longispina, vznášivky Eudiaptomus gracilis, velké buchanky rodu Cyclops) v relativně
velké biomase. Naproti tomu v Otakaru s maximální hloubkou 14 m je pro ryby přístupný
prakticky celý objem nádrže, což se projevuje zmenšením velikostní struktury zooplanktonu i v
jeho podstatně menší biomase po přerušení přítoku z Bouřlivce.
PŘIKRYL, I. 2017. Hodnocení výsledku odběrů na Barboře a Otakaru v roce 2017. Říjen 2017. ENKI o.p.s. Třeboň

Odběry vzorků a rozbory sedimentů
Zadavatel:
Číslo smlouvy:

PLOSAB, s.r.o.
V-14-214

V rámci smluvního výzkumu zajišťuje zkušební laboratoř ENKI, o.p.s. pro společnost PLOSAB
s.r.o. proces vzorkování dnových sedimentů od zpracování vzorkovacího plánu, přes odběr
vzorků, jeho dokumentaci, chemické analýzy až po vyhodnocení výsledků a zpracování odborné
studie s návrhem řešení možností využití sedimentu na orné půdě (dle platné legislativy –
zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech, ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské
půdě), případně využití sedimentů na povrchu terénu (dle platné legislativy – vyhlášky č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady), ve znění pozdějších
předpisů. V případě potřeby provádí laboratoř odběr a analýzy vzorků zemědělské půdy a
zjišťování agrochemických vlastností půdy, na které má být vytěžený sediment aplikován.
V roce 2017 bylo zpracováno cca 34 zpráv.
ŠULCOVÁ, J., 2017. Roční souhrnná zpráva o odběrech a analýzách sedimentů. Prosinec 2017. ENKI, o.p.s.. Třeboň, s. 1-5
a Přílohy
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Strategie řízení nápravy území po radiační havárii
Zadavatel:
Číslo smlouvy:
Řešitelé:
Doba řešení:

Ministerstvo vnitra ČR
VH20172020015
SÚRO
ENKI, o.p.s.
2017-2020

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření uceleného systému dokumentů, postupů a kritérií pro
řešení obnovy území po radiační havárii, včetně stanovení pravidel a opatření v oblasti radiační
ochrany osob a životního prostředí, dopadů na důležité infrastruktury, pravidel pro akční plány
na zasaženém území, v souladu s požadavky legislativy ČR a EU i s dalšími mezinárodními
požadavky (MAAE).
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti občanů vytvořením souboru znalostí, postupů, doporučení
a podmínek pro nápravu území po radiační havárii, zavedení regulérní kontroly (orgán státní
správy) nad nehodovou/existující expoziční situací na území postiženém radiační havárií a
vytvoření podmínek pro využívání kritické infrastruktury na postiženém území a pro opětovné
využívání území obyvatelstvem.
Veřejná zakázka je rozdělena do 7 pracovních činností, ENKI, o.p.s. řeší problematiku pracovní
činnosti 5.
5. Stanovení různých postupů obnovy území v závislosti na úrovni kontaminace vycházející ze
zkušeností v EU a ve světě.
5.1. Problematika zeleně v urbánním prostředí - analýza možností řešení kontaminace intravilánu a
vodních ploch
5.2. Návrh postupů (strategie) obnovy území v závislosti na úrovni kontaminace

V roce 2017 (v prvním roce řešení) byla zpracována odborná rešerše „ Principy chování
radionuklidů v horninovém, půdním a vodním prostředí a ve vegetaci“ (Full texty zdrojů byly
uloženy na CD).
Byly odebírány vzorky půd v okolí 3 stromů a jejich listí, vzorek biomasy (dřeviny, tráva) ze
skládky v Třeboni, vzorky vody a sedimentu z KČOV Slavošovice, vzorky z rybníka Rod (voda,
sediment a rostliny) a vzorky střešních krytin. Dále se odebírají vzorky z ČOV (kal a odtékající
voda). Na pracovišti SÚRO jsou v těchto vzorcích stanoveny aktivity 137Cs, 40K, případně dalších
izotopů.
Byl popsán současný stav nakládání s biomasou v Třeboni a ČB.
NEDBAL. V., POKORNÝ, J., RULÍK, P. 2017. Strategie řízení nápravy území po radiační havárii. Veřejná zakázka MV ČR č.
VH20172020015. Prezentace z kontrolního dne, SÚRO, v.v.i., Praha, 5. prosince 2017. 28 snímků.
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Zakázka CHKO Brdy. Hydrobiologický monitoring – zooplankton.
Zadavatel:
Číslo smlouvy:

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy
09082/SOPK/16a

Na základě smlouvy ze dne 22.8.2016. probíhá vzorkování zooplanktonu stojatých vod na území
CHKO Brdy.
Předmětem smlouvy je faunistické mapování zaměřené na zjištění co největšího počtu druhů
zooplanktonních bezobratlých na území CHKO Brdy a základní ekologické zhodnocení lokality
na základě cílových biologických složek.
Sledované území bylo navštíveno v letech 2016 – 2017 ve třech základních termínech shodných
se skupinami sledujícími kvalitu vody, řasy a zoobentos. Navíc jsme lokality na cvičištích s
předpokládaným výskytem žábronožek a listonohů navštívili koncem května 2017, protože v
jarním termínu ještě nedošlo k jejich vylíhnutí. Na řadě lokalit byly významně zastoupeny druhy
vířníků, které není možno určit po konzervaci. Část těchto lokalit byla proto dodatečně
vzorkována ještě na přelomu září a října 2017, přičemž byly odebírány nekonzervované vzorky,
které byly následně prohlíženy v laboratoři zaživa. Vzorkování jsme prováděli v následujících
termínech: 12.10., 13.10., 21.10., 26.10., 27.10. a 1.11.2016, 10.4., 11.4., 13.4., 26.5., 24.7., 25.7.,
26.7., 27.9. a 6.10.2017.
PŘIKRYL, I., MUSIL, M., KOSÍK, M., POTUŽÁK, J. AND BAXA, M. 2017. Průzkum zooplanktonu stojatých vod CHKO Brdy,
Enki, o.p.s. Třeboň. Pp. 35

Hydrochemický a hydrobiologický monitoring rybníka Rod
Zadavatel:
Číslo smlouvy:

AOPK ČR, Správa CHKO Třeboňsko, Třeboň
PPK-264a/852/15

Na základě víceleté smlouvy bylo provedeno hydrochemické a hydrobiologické sledování
rybníka s vyhodnocením stavu a vývoje ekosystému a účinnosti opatření ve vztahu k
rybářskému hospodaření na rybníce Rod v k.ú. Lomnice nad Lužnicí. Cílem studie bylo
charakterizovat celkovou situaci rybniční biocenózy na lokalitě PR Rod.
Sledování v roce 2017 probíhalo od poloviny dubna do začátku října s měsíční periodicitou (6x
týdenní sledování). Kromě běžných hydrochemických ukazatelů a forem živin: uhlíku, fosforu a
dusíku byla stanovována primární produkce a respirace vodního sloupce a sedimentu, včetně
respirace zooplanktonu. V období od dubna do října probíhalo kontinuální měření telemetrickou
stanicí.
Po katastrofální sezóně 2016 byla zvolena "meliorační obsádka" kapra (K3) 50 kg/ha s
přisazením několika desítek generačního candáta a lína a rychleného sumce. Scénář se do
poloviny srpna podobal sezóně 2016. Primární produkce se ale nerealizovala v biomase
makrofyt tolik významně jako předchozí rok. Během června se hromadně vytřela invazivní
střevlička východní a postupně došlo k masivnímu rozvoji vodního květu a snížení průhlednosti.
Tento stav byl doprovázen prudkou oscilací hydrochemických parametrů, zejména výkyvy v
koncentracích rozpuštěného kyslíku a pH. V polovině srpna se ale začaly opět objevovat dafnie.
Zajímavá situace byla ukončena na přelomu srpna a září, kdy došlo k prudké změně počasí,
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kolapsu fytoplanktonu a k deficitu kyslíku. Při výlovu 6.11 se ukázalo, že do rybníku se dostalo
veliké množství ježdíků a střevlička nebyla přítomna. Přítomnost ježdíka je pravděpodobný
důvod potlačení vykulené střevličky a přítomnosti dafnií v polovině srpna.
PECHAR, L., MUSIL, M., BAXA, M., PETRŮ, A., BENEDOVÁ, Z., KRÖPFELOVÁ, L., ŠULCOVÁ, J. (2017): Tři roky bez kapra na
rybníce Rod (Třeboňsko) – aneb, jak reálná je možnost zlepšit kvalitu vody a stav rybničního biotopu absencí obsádky
kapra?- In: Sborník referátů 4. odborné konference, Urbánek, M.(ed.), Rybářské sdružení České republiky, 9. a 10. 2.
2017, České Budějovice, 55- 59 pp

Hydrochemický průzkum na Staňkovském rybníce
Zadavatel:

Rybářstvím Třeboň, a.s.

Na základě smlouvy SI 11/17 ze dne 11. 5. 2017 o řešení projektu „Monitoring rybníka
Staňkovský“ byly provedeny odběry vzorků v dané lokalitě a následné analýzy. Výsledky
sezónního monitoringu byly zpracovány v předkládané zprávě.
Rybník Staňkovský se dlouhodobě potýká s tvorbou sirovodíku (H2S) v nejhlubší, anoxické části
před hrází. Tento plyn se ve vegetační sezóně uvolňuje a zapáchá. V letním období je tato situace
často neúnosná, což se negativně projevuje na náladě místních obyvatel a turistů. Zároveň
s tímto problémem dochází každoročně k propuknutí masového rozvoje sinic.
V roce 2017 provedla firma ENKI, o. p. s. sledování nádrže se zaměřením na problematiku
nadměrného rozvoje sinicového vodního květu v podélném profilu nádrže, monitoring
problematické periody s výskytem zápachu sirovodíku u hráze a na reakce nádrže na prováděná
opatření.
PECHAR, L., BAXA, M., MUSIL, M. AND BENEDOVÁ, Z. 2018. Monitoring Staňkovského rybníka v roce 2017 Závěrečná
zpráva. ENKI, o.p.s. Třeboň. Pp. 1-42

Posouzení biologického stavu Přírodního koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí
Zadavatel:

Město Sezimovo Ústí

Na základě smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem byl proveden v letní sezóně
2017 monitoring přírodního koupaliště Pohoda v Sezimově Ústí. Předmětem monitoringu bylo
zhodnocení sezónního vývoje kvality vody a fyzikálně chemických parametrů vody v přírodním
koupališti a v regenerační zóně, které je součástí koupaliště.
Monitoring byl prováděn v pravidelných 14ti denních intervalech od června do září (celkem 7
odběrů). Na místě bylo provedeno měření průhlednosti, teploty a koncentrace kyslíku a byly
odebrány vzorky pro laboratorní stanovení: vodivost, pH, KNK4,5, koncentrace chlorofylu a a
koncentrace rozpuštěných látek (TN, N-NO3, TP, P-PO4, Cl-) a pro zhodnocení fytoplanktonu a
zooplanktonu.
Z monitoringu byla vypracována závěrečná zpráva s přehledným vyhodnocením výsledků o
stavu vodního prostředí přírodního koupaliště Pohoda. Dále byl vypracován návrh případných
opatření pro sezónu 2018.
Na koupališti Pohoda proběhla v předešlých dvou letech optimalizace regenerační laguny.
21

Původní hrázky tvořené vegetační vatou byly, na doporučení ENKI, o.p.s. nahrazeny
gabionovými pásy, vysypanými různou frakcí štěrku a kameniva. Hrázky byly olemovány textilií,
aby nedocházelo k vypadávání zrnitého materiálu do prostoru mezi hrázkami. Vytvořené hráze
byly osázeny novou, místní, důsledně vypranou vodní litorární vegetací.
V roce 2017 byl zaveden cílený odchov daphniového zooplanktonu v regeneraci, jakožto
biologického opatření pro zmírnění potenciálních nežádoucích stavů spojených s nízkou
průhledností vody a vysokým bakteriálním znečištěním.
BAXA, M., BENEDOVÁ, Z., KRÖPFELOVÁ, L., ŠULCOVÁ, J. AND TESAŘOVÁ, B. 2017. Odborná zpráva o výsledcích
monitoringu v roce 2017 – přírodní koupaliště Pohoda v k.ú. Sezimovo Ústí, ENKI, o.p.s.,Třeboň. Pp. 16,

Posouzení biologického stavu budoucího Přírodního koupaliště Praha Lhotka
Zadavatel:

Městská část Praha 4

Městská část Praha 4 připravuje projekt revitalizace areálu koupaliště Lhotka. Hlavním
předmětem je výstavba přírodního koupaliště. Důraz je kladen na přírodní čištění vody. S firmou
SUNCAD, s.r.o. bylo řešeno detailně dotčené území a na základě smluvního výzkumu byla
zpracována příprava, projektové dokumentace pro vodoprávní řízení.
V první polovině roku 2017 prováděla firma ENKI doprovodné práce pro zahájení vlastních
stavebních aktivit. Zúčastnily jsme se několikerého jednání s dotčenými subjekty (orgán ochrany
přírody, dodavatel stavby, projekční kancelář) a byl proveden biologický průzkum a odchyt
obojživelníků před zahájením prací. Z provedeného odlovu byla vytvořena stručná zpráva jako
podklad pro orgán ochrany přírody.

Hydrobiologický a hydrochemický dohled na nádrži Rezervo
Zadavatel:

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Na základě „Smlouvy o řešení projektu – hydrobiologický a hydrochemický dohled na nádrži
Rezervo“ provedla v roce 2017 firma ENKI ujednané aktivity dle výše uvedené smlouvy:
1. Hydrobiologický a hydrochemický dohled – technologická nádrž Rezervo. Zhotovitel se
zavazuje provádět dohled v rozsahu uvedeném v příloze č. 1, která je nezbytnou součástí
této smlouvy. Dohled bude probíhat v roce 2017 1 x měsíčně od března do září, tj. celkem
7 návštěv.
2. Průběžná hodnocení a návrhy opatření na základě zjištěných informací.
3. Vypracování souboru opatření dlouhodobého charakteru s cílem optimalizovat kvalitu
vody v nádrži.
4. Poradenská a konzultační činnost.
5. Vypracování závěrečné zprávy.
Rybník o rozloze přibližně 2 ha, který slouží jako zásobárna technologické vody pro Kovohutě v
Příbrami. Dlouhodobě se potýká se silným živinovým a organickým zatížením. Zdrojem
znečištění je pravděpodobně výše položená, nedokonale fungující ČOV. Díky tomu se v nádrži, v
letním období, masivně rozvíjí sinice, které výrazně ucpávají filtry na vstupu do technologické
části podniku. Prakticky kontinuální čištění filtrů neúměrně zvyšuje náklady na zabezpečení
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technologické vody. V současné době probíhá z naší strany na nádrži smluvní výzkum zaměřený
na návrh souboru opatření pro zlepšení kvality vody tak, aby byla využitelná v technologickém
procesu Kovohutě. Zaměřujeme se na složení rybí obsádky, omezení vnosu živin s přitékající
vodou, nezávadnou aplikaci koagulantů, navrhování bariér pro omezení víření vody, potažmo
sediment a na vhodné složení zoo a fytoplanktonu. V roce 2017 pokračovalo hydrobiologické a
hydrochemické sledování technologické nádrže.
BAXA, M., BENEDOVÁ, Z., KRÖPFELOVÁ, L., ŠULCOVÁ, J. AND TESAŘOVÁ, B. (2017) REZERVO 2017, ENKI, o.p.s. Třeboň,
pp. 18.

Souborné vyhodnocení dat pro nádrž Modlany
Zadavatel:
Řešitel:
Spoluřešitelé:
Doba řešení:

Krajský úřad v Ústí nad Labem
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra
aplikované ekologie
Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Laboratoř
aplikované ekologie
ENKI, o.p.s. Třeboň
2013-2017

Na základě objednávky Krajského úřadu v Ústí nad Labem byl proveden monitoring nádrže
Modlany a přítoků. V rámci spolupráce s ČZU v Praze byla ENKI, o.p.s. pověřena laboratorním
zpracováním vzorků vod a vypracováním odborné studie k rozborům sedimentů.
Vodní nádrž Modlany (59,1 ha) vznikla koncem 70. let zatopením poklesových prostorů v místě
původního rybníka, na katastrech obcí Srbice a Modlany. Její význam je především retenční a má
charakter rybniční nádrže. Jako VKP a vodní biocentrum v systému ÚSES má i vysokou
krajinářskou a přírodní hodnotu. Ačkoliv je rekreační význam nádrže z důvodu poddolování
omezen, je to v regionu jeden z nejvýznamnějších rybářských revírů. Od roku 2013 provádíme
soustavný monitoring nádrže z iniciativy KÚ a ČRS Ústí n. Labem, následně z iniciativy ČRS MO
Teplice a obce Modlany v režii ČZU ve spolupráci ZF JU a Enki, o.p.s.-Třeboň. V sezónách 2016 a
2017 zahrnoval monitoring i 3 přítoky, včetně hlavního zdroje, Modlanského potoka. Nádrž
vykazuje dlouhodobě symptomy pokročilé eutrofizace. Kombinace přísunu živin z povodí a ze
sedimentu zajišťuje dostatečné zdroje pro růst fytoplanktonu během celého roku. Nadbytek
živin, zejména fosforu, umožňuje extrémní rozvoje vodních květů sinic, především rodu
Microcystis. Z toho plynou rizika nestability celého systému včetně kyslíkových deficitů.
V průběhu 5 monitorovaných sezón byly zaznamenány situace, kdy docházelo k poklesu
koncentrace rozpuštěného kyslíku a nárůstu koncentrace amonných iontů i opakovaně během
jedné sezóny. Na přelomu srpna a září roku 2017 nastal po prudké změně počasí kolaps sinic.
Následný kyslíkový deficit vyústil v hromadný úhyn ryb. Od roku 2010 šlo o druhý takový
případ. V současnosti probíhají snahy na úrovni KÚ Ústí n. Labem s cílem detekovat a eliminovat
příčiny rizik v nádrži a celém povodí.
ŠULCOVÁ, J. 2017. Rozbor sedimentu z nádrže Modlany a návrh na další nakládání s vytěženou hmotou. Příloha3 ke
Zprávě Souborné vyhodnocení dat pro nádrž Modlany. ENKI, o.p.s. Třeboň. Pp. 61-72
PECHAROVÁ, E. a kol. 2017. Souborné vyhodnocení dat pro nádrž Modlany. ČZU. Praha. 72 pp.
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Revitalizace rybníka Vizír v k.ú. Hamr
Zadavatel:
Název programu:

Správa CHKO Třeboňsko AOPK ČR
11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020

ENKI, o.p.s. zadala vypracování projektové dokumentace na Revitalizaci rybníka Vizír v k.ú.
Hamr a pro tyto účely si též rybník od Rybářství Třeboň pronajala. Žádost byla podána na MŽP
(SFŽP).
Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v revitalizaci rybníka Vizír v k.ú. Hamr,
který je součástí národní přírodní památky. Počítá se se selektivním odstraněním biomasy,
sedimentů a starých deponií sedimentů. Budou vytvořeny pozvolné přechody dna do
podmáčených rašelinných lemů, obtoková stoka pro snížení trofické zátěže, bude opravena
návodní strana hráze a vyměněno výpustní zařízení.
Výběrové řízení na dodavatele proběhne začátkem roku 2018 a se zahájením prací se počítá na
podzim roku 2018.

Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny
Zadavatel:
Zhotovitel:
Záchrana druhů:

Město Soběslav, financováno s podporou OPŽP
Hydro&Kov, Třeboň
ENKI, o.p.s.
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, LAE

ENKI o.p.s. zajišťuje vypracování metodiky záchranného transferu rostlin a živočichů podle
instrukcí Krajského úřadu Jihočeského kraje (R. Ouředník, P. Doktorová) na základě smlouvy
s Městem Soběslav (autorkou botanické části je Andrea Kučerová BÚ AV, autorem zoologické
části je Martin Musil ENKI o.p.s., a I. Šímová LAE ZFJU), předkládá Jan Pokorný.
V roce 2017 proběhly některé přípravné aktivity:
15. 9. 2017, 19 a 20. 9. 2017 proběhla místní šetření, rekognoskace terénu, zjištění situace a
zastoupení ohrožených druhů živočichů a rostlin. Byl využit podzimní výlov 19. 9. 2017. V roce
2017 byla vypracována metodika záchranného transferu rostlin a živočichů (viz. příloha).
K předání stavby zhotoviteli a zahájení přípravných stavebních prací došlo 21. 2. 2018. Tímto
termínem započala i činnost ekologického dozoru při realizaci , který zajišťuje ENKI, o.p.s..
Pokorný, J., Kučerová, A., Musil, M. 2017. Metodika popisů prací v přípravě biotopů a stanovišť a Metodika sběru
jedinců, jejich transportu, deponace, vypouštění, vyhodnocení nebezpečí genetického ovlivnění populací v nové lokalitě
a všech dalších souvisejících činností. Akce: Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny. ENKI, o.p.s., BÚ
AVČR, Třeboň. 22 pp.

Podzemí a lokality po těžbě
Odběr vzorků planktonu a bentosu jako podklady pro připravovanou knihu o Českém podzemí.
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Expertní práce
Sledování kvality vody v koupališti Lazna Borovany
Zadavatel:

Město Borovany

Od roku 2012 probíhá monitoring přírodního koupaliště Lazna v Borovanech z důvodu zlepšení
kvality vody pro rekreační účely. V sezóně roku 2016 byla na přírodním koupališti zajištěna
kvalitní voda vhodná pro toto využití po celou sezónu. V roce 2017 sice došlo ke snížení
průhlednosti vody na 70 cm v důsledku nárůstu biomasy fytoplanktonu, nejednalo se však o
nárůst biomasy sinic, ale o chlorokokální řasy, které nejsou pro návštěvníky nijak nebezpečné.
Na základě dlouhodobé spolupráce byl v roce 2017 proveden částečný monitoring firmou ENKI,
o. p. s. Celkem byly uskutečněné tři odběry během letní sezóny.
BAXA, M., BENEDOVÁ, Z., KRÖPFELOVÁ, L., ŠULCOVÁ, J. AND TESAŘOVÁ, B. 2017 Monitoring koupaliště Lazna Borovany v sezóně

2017 . Závěrečná zpráva. ENKI, o.p.s. Třeboň. Pp. 1-8

Posouzení biologického stavu soustavy 2 rybničních nádrží v Týně nad Vltavou,
z nichž spodní bude využíván jako koupaliště.
Zadavatel:
Č. objednávky:

Město Týn nad Vltavou
MÚT/18230/2017

Na základě objednávky č. j. MÚT/18230/2017 ze dne 4. 7. 2017 byl proveden monitoring nádrží
Hlinky v k. ú. Týn nad Vltavou. Zájmové územní bylo navštíveno ve třech termínech
cca v měsíčních intervalech (15. 8., 8. 9. a 9. 10.). V těchto termínech byly provedeny
odběry v dohodnutém rozsahu. Byly odebrány vzorky vody pro laboratorní stanovení pH,
alkality, stanovení celkového dusíku (TN) a fosforu (TP) a pro stanovení fosforečnanů (PO 4-P),
dusičnanů (NO3-N) a amoniakálního dusíku (NH4-N). Zároveň byl odebrán vzorek pro stanovení
společenstev zoo- a fytoplanktonu. Na místě byly měřeny fyzikálněchemické parametry vodního
prostředí (koncentrace kyslíku, teplota vody, průhlednost vody). Výsledky monitoringu jsou
použity pro návrh způsobu hospodaření na nádržích včetně návrhu optimálního rozsahu
litorálních porostů a rybí obsádky.
BAXA, M., TESAŘOVÁ, B., BENEDOVÁ, Z., KRÖPFELOVÁ, L. AND ŠULCOVÁ, J. 2017. Odborná zpráva o výsledcích monitoringu v roce
2017 – Revitalizace nádrží Hlinky v k. ú. Týn nad Vltavou, návrh managementu, p. 8, ENKI, Třeboň.

Zahradní jezírka
Zadavatel:

soukromé osoby

V roce 2017 bylo provedeno několik návštěv soukromých subjektů, vlastníků zahradních jezírek. Na
místě bylo provedeno zhodnocení stávajícího stavu a návrh řešení na případnou optimalizaci.
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Posouzení biologického stavu soukromého koupaliště
Zadavatel:

soukromá osoba v Podkozí

Soukromé koupaliště v obci Podkozí je navrženo jako přírodní biotop. V roce 2017 proběhlo několik
konzultací ohledně kvality vody.

Posouzení dosavadního hospodaření v rybnících na Cihlářském potoce a
způsobu jeho kontroly
Zadavatel:
Č. objednávky:

město Havlíčkův Brod
27/17/2

Organizace ENKI o.p.s. Třeboň byla městským úřadem požádána o posouzení adekvátnosti
stávající metodiky Metodické listy AOPK ČR číslo 13, březen 2008 a návrh metodiky použitelné
pro dané podmínky.
PŘIKRYL, I. AND MUSIL, M. (2017) Posouzení dosavadního hospodaření v rybnících na Cihlářském potoce a způsobu jeho kontroly.
ENKI, o.p.s. Třeboň. 10 pp.

Průzkum Libockých mokřadů
Zadavatel:

ČSOP Kynšpersko

Na podzim roku 2017 byla zahájena spolupráce s Českým svazem ochránců přírody Kynšpersko,
s pobočkou Kynšperk. Toto občanské sdružení si vzalo na starost ochranu nově vzniklých,
plošně poměrně rozsáhlých Libockých mokřadů, které vznikly na zemědělské půdě v důsledku
propadu terénu, po hlubinné těžbě uhlí v dávné v minulosti.
Byl proveden počáteční hydrobiologický průzkum lokality, odebrány vzorky vody na
hydrochemickou analýzu, odebrán zoobentos, zooplankton a fytoplankton. Průzkum pokračuje i
v roce 2018. Výsledkem sledování bude zpráva a návrh managementu nově vzniklé mokřadní
lokality.

Termovizní snímkování – spolupráce s Magistrátem Hradec Králové
Zadavatel:

odbor ŽP Magistrátu města Hradce Králové

První rozsáhlé termovizní snímkování proběhlo v létě 2015 s cílem posoudit efekt městské
vegetace na povrchové teploty v různých částech města s vegetací a bez vegetace a s cílem
zhodnotit mikroklima v oblasti Severních teras. Výsledky byly zhodnoceny ve výzkumné zprávě
a v roce 2017 tým ENKI zpracoval poměrně rozsáhlý článek „Význam zeleně pro klima města a
možnosti využití termálních dat v městském prostředí“. Článek byl přijat do tisku v časopisu
„Urbansimus a územní rozvoj“ a vyjde v prvním čísle v roce 2018. Kromě výsledků z Hradce
Králové, jsou zde využity též termosnímky z Třeboňska a to jak pozemní, tak letecké a satelitní.
3.8. 2017 se podařilo z letadla termovizní kamerou pořídit snímky středu města Hradec Králové
i přiléhající vilové zástavby, zemědělské krajiny a lesa. Snímky byly pořízeny ve formátu .1RB,
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následně konvertovány do .tif při jednotném nastavení teplotní škály odstínů šedi pro plný
rozsah teplot. Z těchto snímků byla vytvořena naškálovaná teplotní ortofotomapa, která je
kompatibilní s GIS. Současně byly jednotlivé snímky převedeny do termometrckého formátu
.seq, které dokážeme spojit pomocí v Plzni vyyinutého software LabIR ThermoStitch. Lze
vytvořit části mapy, které nejsou georeferencované, ale dovolují provádět teplotní analýzu dané
plochy. Při leteckém snímkování současně probíhala na několika místech též pozemní
meteorologická měření, která zajišťoval RNDr. J. Rožnovský z Mendelovy univerzity, která
doplňují informace z termometrického náletu.

Rybářství Kardašova Řečice – prevence výskytu drobných vláknitých sinic
Zadavatel:

Rybářství Kardašova Řečice

V rybářství Kardašova Řečice probíhal výzkum zaměřený na zjištění podmínek, při kterých se
rozvíjí drobná vláknitá sinice rodu Limnothrix, která je chladnomilná a její výskyt bývá spojen
s úhynem ryb v chladném období roku. U této sinice byla opakovaně prokázána schopnost tvořit
organoleptické látky, jejichž účinkům odpovídá v některých případech i chování ryb (spící efekt).
Richard Faina prováděl pokusy na sádkách s různou obsádkou ryb a prokázal, že rozvoj
Limnothrix je spojen s vysokým vyžíracím tlakem ryb a absencí velkých filtrujících perlooček.
Prevencí výskytu Limnothrix je tedy vyvážená rybí obsádka, důkladné dolovení, tedy zajištění
fungujícího potravního řetězce od živin přes fytoplankton, zooplankton k planktonivorní rybě.

Zdravé město Dačice, MA21- konference, přednášky, exkurze
Zadavatel:

Město Dačice

Víceletá spolupráce s městem Dačice. V roce 2017 ENKI zajišťovala za účasti spoluřešitelů
projektu TAČR (Smart Regions, TE02000077) odborný obsah a přednášející pro konferenci pod
názvem Ekologické hospodaření s energiemi a vodou, která se konala dne 21. března 2017
od 9:00 h v hlavním sále Kulturního domu Beseda v Dačicích.
Dále zajišťovala společnost ENKI pro Město Dačice v rámci řešení projektu SFŽP následující tři
přednášky a tři exkurze do terénu pro školy na téma „Ryby, vodní ekosystém“ (25. a 29. května)
a pro odbornou veřejnost celodenní exkurzi s odběry vzorků na téma „Základy rybníkářského
hospodaření“ (15. září 2017)

Studie jak působí stromy a zeleň na klima města Zvolen
Zadavatel:

Blue Alternative Nadácia, Zvolen

ENKI o.p.s. zpracovala studii „Úloha vegetace v lokálním klimatu Komentář k termovizním
snímkům z 15.8.2016 na čtyřech lokalitách ve městě Zvolen“. Studie byla využita k projektu
„Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen“.
V roce 2017 autoři této studie prezentovali své výsledky 20. dubna ve Zvolenu na konferenci
„Zelený Zvolen“ pořádané k projektu. „Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste
Zvolen“
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Další aktivity - pořádání seminářů a konferencí
10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention Natural and
Constructed Wetlands
Třeboň, ENKI, o.p.s

21.-24.9. 2017

Ve dnech 21.-24.9.2017 byla uspořádána tradiční mezinárodní konference „Workshop on
Nutrient Cycling and Retention Natural and Constructed Wetlands“.
Odborný seminář byl zaměřený převážně na problematiku využití mokřadů v zemědělské
krajině. Byly prezentovány výsledky výzkumů zaměřené na zadržování fosforu, dusíku a dalších
živin v krajině, na vodní cyklus, distribuci solární energie v mokřadech. Zvláštní pozornost byla
věnovaná vzniku mokřadů a jejich roli v zemědělské krajině. Konferenci pravidelně navštěvují
účastníci z celého světa. V roce 2017 přijeli z 10 zemí, celkem bylo na konferenci 42 účastníků z
toho 25 zahraničních.
Přednesené příspěvky:
HESSLEROVÁ, P., HURYNA, H., POKORNÝ, J.
Deforestation as a threat for hydrology regime and wetlands
PROCHÁZKA, J., POKORNÝ, J., VÁCHA, A.
Land cover effect on water discharge, matter losses and surface temperature in a wetland, pasture
and forest: results of 20 years monitoring in Šumava.
ŠULCOVÁ, J. BAXA, M., KRÖPFELOVÁ, L., BAXOVÁ CHMELOVÁ, I.
The monitoring of pond sediments in 2011 - 2017

Konference Voda, zeleň a lidé v krajině – Jde to i u nás?
Třeboň Městská hala Roháč 17. 10. 2017
Pořadatel: ENKI, o.p.s., město Třeboň
Konference navazuje na úspěšné konference Voda ve městě a v krajině a Efektivní
hospodaření s dešťovou vodou a „zelená infrastruktura“ a Stromy v sídlech, které se
v minulých letech uskutečnily v Třeboni ve spolupráci města Třeboně. Odborný program zajišťuje
ENKI, o.p.s se zázemím CK TACR Smart Regions

Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Nedivme se, že je sucho
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Workshop v Třeboni s delegací z japonské Fukušimy
Czech-Japan - IAEA workshop for the Fukushima Prefecture - The Centre for
Environmental Creation
Praha, SÚRO
18.10.2017
Třeboň, Hotel Zlatá hvězda
19.10.2017
Ve dnech 18. a 19. října 2017 navštívila Českou republiku delegace z centra pro nápravu území
po havárii jaderné elektrárny v japonské Fukušimě - The Fukushima Prefecture - The Centre for
Environmental Creation (CEC). Cílem návštěvy delegace z Japonska bylo seznámit se s postupy a
metodami pro nápravu kontaminovaného území užívanými a vyvíjenými v České republice.
První den návštěvy proběhl workshop v Praze na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
a na Státním ústavu radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO) pořádaný ve spolupráci s Mezinárodní
agenturou pro atomovou energii (IAEA) sídlící ve Vídni. Informace z prvního dne návštěvy na
webu www.suro.cz.
Následující den byl ve spolupráci IAEA, SÚJB a SÚRO uspořádán v Třeboni česko-japonský
seminář, který zahájila starostka města Třeboň Terezie Jenisová. Odborný část svým obsahem
navazovala mj. na aktivity zahrnuté řešením projektu Bezpečnostního výzkumu III Ministerstva
vnitra ČR s názvem: „Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v
krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií“. Projekt je řešen od roku 2017 v týmu
pracovišť ENKI, SÚRO, Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ZF JU) a
Fakulty životního prostředí České Zemědělské univerzity v Praze (FŽP ČZU).
Za japonskou stranu představil okolnosti jaderné havárie ve Fukušimě a problematiku nápravy
území po 6 letech od nehody vedoucí výzkumník centra CEC Shunji Watanabe. Přítomné
seznámil s činností a cíli budovaného CEC v oblasti nápravy území a životního prostředí
postižené oblasti.
Z české strany následovalo představení výše uvedeného výzkumného projektu, kdy jeho motiv a
cíle řešení uvedl jeho hlavní řešitel Jan Pokorný z ENKI. Hned vzápětí vysvětlili bližší
problematiku zpracování kontaminované biomasy a první výsledky laboratorních experimentů
další řešitelé Jiří Hůlka společně s Janem Škrkalem ze SÚRO.
Miroslav Kajan z ENKI následně prezentoval technologii zpracování kontaminované biomasy v
bioplynových stanicích (BPS). Případovou studii likvidace kontaminované biomasy tímto
způsobem pro oblast Zóny havarijního plánování JE Temelín řeší ve zmíněném projektu
společně se ZF JU, za kterou se workshopu zúčastnili řešitelé projektu Jan Procházka a Jakub
Brom. K dalším účastníkům pořádaného workshopu patřila kromě pracovníků z pořadatelských
pracovišť (SÚJB, SÚRO, ENKI) i skupina pracovníku z oblasti krizového řízení Jihočeského kraje
zastoupená Martou Spálenkovou z Kanceláře hejtmanky či Štěpánem Kavanem z Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje.
V rámci třeboňského programu odborného workshopu proběhla exkurze ČOV Třeboň a
Bioplynové stanice Třeboň. Připravuje se sborník z této konference
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Účast na konferencích a jiných odborných akcích
Konference, sympozia, kongresy
V zahraničí
Cool insights for a hot world: Trees and Forests Recycle Water and Modify Climate
Skype meeting

21.3.2017

Webinar organizovaný autory deklarace pro celosvětovou konferenci o klimatu v Paříži (prosinec 2015) a
autory společné publikace, která vyšla v roce 2017 (Ellison et al). Tento webinar trval 3 hodiny a byl
prezentován po celém světě.

Diskusní příspěvky: POKORNÝ, J.

Water and climate
Amsterdam Headquarters Waternet, Korte Ouderkerkerdijk

24.3.2017

Pozvání Prof Dr. Han Dolmana, seminář o interakcích mezi biosférou a cykly uhlíku a vody.

Přednesené příspěvky:
POKORNÝ, J.,
Water for the Recovery of the Climate

Zelený Zvolen
Zvolen 20.4.2017
Konference k projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Přednesené příspěvky:
POKORNÝ, J., JIRKA, V.
Pridané hodnoty pre verejný priestor

Central Asian International Environmental Forum, Initiative for Cooperation and
Environment and Sustainable Development in Central Asia 016
Akademie věd Turkmenistánu, Aschgabat, Turkmenistan, 5.-.7. 6. 2017
Přednesený příspěvek:
JIRKA, V.
Direct effect of vegetation on distribution of solar energy, water cycle and local climate –
challenges for landscape management. Section: Climate Change and Water Cooperation in the
Context of Sustainable Development in Central Asia
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Science, technology and innovative technologies in the prosperous epoch of powerfull
state
Aschgabat, Turkmenistan, 5.-.7. 6. 2017
Cesta se uskutečnila na pozvání organizátorů
Přednesené příspěvky:
POKORNÝ, J., JIRKA, V.
Direct effect of plants and water on the local climate via transformation of solar energy
Преобразование солнечной энергии в ландшафте и ее оценкa на основе дистанционного
зондирования и наземной калибровки

Poselství stromu pro krajinu 21. Století
Znojemská Beseda, Znojmo

3.11.2017

Konference v rámci projektu Interreg Rakousko – Česká republika
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Zelené oázy, aneb tvorba lokálního klimatu

V ČR mezinárodní
10 Symposium for European freshwater sciences
Olomouc 2.-7.7.2017
Přednesené příspěvky:
DURAS, J, POTUŽÁK, J.KRÖPFELOVÁ, L., ŠULCOVÁ, J., BAXOVÁ CHMELOVÁ, I., BENEDOVÁ, Z.,
SVOBODA, T., NOVOTNÝ, O., POKORNÝ, J., MICHAL, MARCEL
Recycling nutrients in fishpond sediment - a key study of fishpond Horusický, cz.
SYCHRA, J., ČAMLÍK, G., MERTA, L., ZAVADIL, V., DEVÁROVÁ, A.
Temporal field wetlands as biodiversity hot spots in agricultural landscape in the Czech republic

Vodní nádrže
Brno, hotel Clarion

3. - 4. října 2017

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností,
dalšími státními podniky Povodí uspořádaly odbornou vodohospodářskou konferenci, která má
za cíl přednést a diskutovat témata jak z oblasti vodního hospodářství (transformace průtoků
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v nádržích, manipulace, technické problémy nádrží), tak i z oblasti limnologie a vodárenství
(zdroje a transport živin v povodí nádrží, eutrofizace, ochrana vodních zdrojů aj.).
Přednesený příspěvek:
POTUŽÁK, J., FAINA, R., DURAS, J. AND FIŠER, J.
Monitoring kvality vody VN Jordán v Táboře – cesta od odbahnění ke srážení fosforu v povodí
Postery:
BAXA, M., PECHAR, L., BENEDOVÁ, Z., DURAS, J., KRÖPFELOVÁ, L., MUSIL, M., POTUŽÁK, J. AND
ŠULCOVÁ, J.
Staňkovský rybník - jak rychle dnes probíhá eutrofizace velké mezotrofní rybniční nádrže (i bez
přispění produkčních rybářů).
ŠULCOVÁ, J., BAXA, M., KRÖPFELOVÁ, L., BAXOVÁ CHMELOVÁ, I.
Monitoring rybničních sedimentů v letech 2011 – 2017

Poselství stromu pro krajinu 21. Století
Znojemská Beseda, Znojmo

3.11.2017

Konference v rámci projektu Interreg Rakousko – Česká republika
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.: Zelené oázy, aneb tvorba lokálního klimatu

Odborné konference v ČR ostatní
EIA- teoreticky, prakticky, srozumitelně.
Praha, Novotného lávka - 24.1. 2017
B.I.D. services s.r.o (akreditováno ČKAIT)

Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Efekt zásahu v krajině na změnu distribuce slunečního záření, a tím na změnu oběhu vody a
dlouhodobé vysoušení krajiny
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XVI. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, pořádaný na paměť Slavomila
Hejného a Dagmar Dykyjové
České Budějovice, ZF JČ, 7. - 8. 2. 2017
Tradiční seminář tentokrát pořádaný Zemědělskou fakultou JU v Českých Budějovicích.
Přednesené příspěvky:
BAXA, M., BENEDOVÁ, Z., BAXOVÁ CHMELOVÁ, I.
Zásahy na přírodních koupalištích testují naše praktické znalosti hydrobiologie: Vývoj koupaliště
Lazna v Borovanech (20 min)
HURYNA, H.
Effect of dry land restoration on water cycle and climate: positive examples
PECHAR, L., BAXA, M., MUSIL, M., BENEDOVÁ, Z., PECHAROVÁ, E., PETRŮ, A.
Jak se změní podmínky v eutrofních rybnících bez obsádky kapra - případová studie z rybníka Rod
PŘIKRYL, I., KOSÍK, M..
Postřehy ze sledování litorálního zooplanktonu důlního jezera Medard

4. odborná. konference Rybářského svazu
České Budějovice

9. - 10. 2. 2017

Přednesený příspěvek:
PECHAR, L., MUSIL, M., BAXA, M., PETRŮ, A. BENEDOVÁ, Z., Kröpfelová, L., Šulcová, J.:
Tři roky bez kapra na rybníce Rod (Třeboňsko) – aneb, jak reálná je možnost zlepšit kvalitu vody a
stav rybničního biotopu absencí obsádky kapra

Zoologické dny
Brno, Masarykova univerzita 9. - 10. 2. 2017
Přednesený příspěvek:
ZAVADIL V., Matějů J., Musilová R.
Výskyt užovky stromové (Zamenis longissimus) za hranicemi dosud známého areálu v Poohří..

Ekologické hospodaření s energiemi a vodou. Zdravé město Dačice
Dačice, Kulturní dům Beseda 21.3.2017
ENKI smluvně zajišťuje odborný program konference s využitím expertů CK TAČR Smart Region.
Přednesený příspěvek:
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POKORNÝ, J.
Bilance sluneční energie ve městech a krajině

Multifunkční úloha lesů
Střítež, kongresový sál 6.4.2017
XVI. konference SVOL (Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů)
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Význam lesů pro vodu a klimatizaci krajiny

Ochrana, výzkum a udržitelné využívání mokřadů České republiky
Praha, Lichtenštejnský palác 26.4.2017
Pořadatelem bylo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s partnery projektu a Úřadem vlády
České republiky, Výborem pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Na
konferenci byly jednotlivými partnery představeny výstupy všech aktivit projektu.

Přednesený příspěvek
PŘIKRYL, I., KOSÍK, M.
Interakce mokřady a těžba

Rybníky 2017
Praha, ČZU

15.-16.6.2017

Konference organizovaná Společností krajinných inženýrů ve spolupráci a ČVUT v Praze UP v Olomouci a
VÚV TGM v Praze.

Přednesené příspěvky:
BAXA, M., PECHAR, L., BENEDOVÁ, Z., DURAS, J., KRÖPFELOVÁ, L., MUSIL, M., POTUŽÁK, J. AND
ŠULCOVÁ, J.
Staňkovský rybník - jak rychle dnes probíhá eutrofizace velké mezotrofní rybniční nádrže (i bez
přispění produkčních rybářů).
ŠULCOVÁ, J., BAXA, M., KRÖPFELOVÁ, L., BAXOVÁ CHMELOVÁ, I.
Monitoring rybničních sedimentů v letech 2011 – 2017
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Energetické fórum Ústeckého kraje 2017
Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

17. 9. 2017

7. ročník konference. Záštitu nad konferencí pro rok 2017 převzali: ministr průmyslu a
obchodu ČR Jiří Havlíček ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová, prezident
Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý

Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J., PŘIKRYL, I.
Využití potenciálu budoucí jezerní krajiny v severozápadních Čechách

Podzimní den EVVO
České Budějovice Krajský úřad. Centrum Cassiopeia

15.11. 2017

Konference pro učitele středních škol a další zájemce. S využitím základních znalostí fyziky a chemie byl
popsán tok energie od Slunce na zemský povrch a rozdíl mezi přeměnami sluneční energie na
odvodněných plochách a v rostlinných porostech. Bylo ukázáno jak hospodařením v krajině s vegetací a s
vodou ovlivňujeme distribuci sluneční energie a místní klima. Názorně byly předvedeny jednoduché a
cenově dostupné přístroje na měření energie slunečního záření a povrchové teploty vhodné pro výuku.
Účastníci obdrželi tištěné materiály pro výuku: „Voda v krajině“ a „Voda z blízka“.

Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Úloha rostlin v distribuci sluneční energie, oběhu vody a místním klimatu

Přednášky, kurzy, semináře
Falklandy
Pedagogická F UK, Praha, Univerzita 3. věku
Lucerna, Praha
30. 1. 2017
Muzeum Cheb
2. 3. 2017
Buštěhrad
9. 3. 2017

20. 1. 2017.

Přednesený příspěvek:
ZAVADIL V.
Falklandy – příroda, poměry

Jaká bude ZELENÁ PÁTEŘ obce Vestec? Jak bude vypadat váš nový park?
Společnost BIOCEV, Vestec, 16.2. 2017
Představení studie projektu ZELENÉ PÁTEŘE,
Přednesený příspěvek:
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POKORNÝ, J.
O významu zeleně a vody pro místní klima.

Kontrolní den záchranného programu
AOPK ČR v Praze 17. 2. 2017.
Přednesený příspěvek:
ZAVADIL V., MATĚJŮ J., MUSILOVÁ R.:
Výskyt užovky stromové (Zamenis longissimus) za hranicemi dosud známého areálu v Poohří.

Předjarní setkání herpetologů a teraristů, valné shromáždění TPS
PřF UK, Praha

4.3.2017

Přednesený příspěvek:
ZAVADIL V., MATĚJŮ J., MUSILOVÁ R.
Výskyt užovky stromové (Zamenis longissimus) za hranicemi dosud známého areálu v Poohří..

Světový den vody
Havlíčkův Brod 22.3.2017
Seminář s moderovanou diskusí pro pracovníky státní správy a učitele na téma Sucho a výkyvy
počasí.
Přednesený příspěvek:
JIRKA, V. POKORNÝ, J.
Toky energie a vody v krajině a zástavbě – jak je můžeme ovlivnit

Zasedání Sněmu PEFC ČR
Železná Ruda

18. 5. 2017

Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Úloha lesa v klimatu a oběhu vody (přehled současné literatury, principy)

Ryby, vodní ekosystém
Dačice, 3D kino 25. 5. a 29.5. 2017
Seminář v Dačicích na základě smlouvy s Městem Dačice. Přednáška pro školy s exkurzí v terénu.
Přednesený příspěvek:
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POKORNÝ, J., MUSIL, M.
Ryby, vodní ekosystém

Česle
Rybník Rožmberk

1.6 2017

Pravidelné kontrolní jednání Rybářství Třeboň a.s. a vodoprávního orgánu. Kontrola TBD
vodního díla Rožmberk a prezentace nových poznatků ve výzkumu a vývoji.
Přednesený příspěvek:
BAXA, M., ŠULCOVÁ, J., KRÖPFELOVÁ, L., BAXOVÁ CHMELOVÁ, I.
Monitoring rybničních sedimentů v letech 2011 – 2017

Opeřenci bez opery
Praha, Prastánek, Malostranské náměstí

12. 7. 2017

Přednesený příspěvek:
ZAVADIL V.:
Ptačí hlasy

Kam mizí šumavská voda?
Volary Městského hotelu Bobík 17. 8. 2017
Diskusní pořad pořádný Městskými lesy s.r.o. Volary
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
CO přednesli?

Stromy v krajině
České Budějovice

28. 8 2017

Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov - Tematickou pracovní
skupinou „Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce“ zvou na odborný
seminář v rámci doprovodného programu 44. ročníku výstavy Země živitelka 2017
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Strom jako klimatická jednotka pro zadržení vody v krajině
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O rybnících pro rybníkáře a zájemce z řad veřejnosti
Dačice, 3D kino

15.9.2017

Seminář v Dačicích na základě smlouvy s Městem Dačice. Přednáška s exkurzí v terénu.
Přednesený příspěvek:
FAINA,R., BAXA, M.
Kvalita vody v rybnících, způsoby monitoringu a hodnocení lokalit terénními metodami včetně
návaznosti na způsoby hospodaření v krajině jako celku(září 2017)

Ochrana přírody na rozcestí
Praha Akademie věd ČR

26.9. 2017

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
V jakém smyslu je ochrana přírody na rozcestí?

Výroba pitné vody a faktory ovlivňující kvalitativní a kvantitativní parametry ve
vodárenské nádrži Švihov
Praha, Magistrát hlavního města, 3.10.2016
Odborný semináře o zajištění trvalé udržitelnosti významného vodního zdroje pro hlavní město
Prahu a části Středočeského kraje a Kraje Vysočina.
Přednesený příspěvek:
SEJÁK, J., POKORNÝ, J.
Management povodí VN Švihov a ekosystémové služby
Voda nás spojuje
KRAJINA - VODA - VZDUCH - PŮDA - ROSTLINY - POČASÍ – LIDÉ – v souvislostech
Týn nad Vltavou, MDK Sokolovna

13.10. 2017

Seminář pro pracovníky státní správy, zemědělce, vlastníky půdy, pro učitele základních a
středních škol, učitele zemědělských škol, lektory ekocenter i pro širokou veřejnost. Praktická
část v Přírodovědném muzeu Semenec, Týn nad Vltavou a na Vodním biotopu Hlinky. Cílem
semináře bylo uvědomit si souvislosti procesů v krajině a ekosystémech a vztahy mezi počasím,
stavem krajiny a hospodařením s půdou, příčiny současných problémů se vzrůstajícím suchem a
nedostatkem vody.
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Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Klimatické zařízení v krajině
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Botič
Praha, Toulcův dvůr

23.10.2017

Přednáška pro veřejnost s diskusí.
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Jak stromy chladí

Způsobí bezzásahovost uschnutí Šumavy, povodně a ztrátu vody ve studnách v
Pošumaví?
Praha, Přírodovědecká fakulta UK, Ústav pro životní prostředí 1.11. 2017
Diskusní seminář, moderovaný Pavlem Kindlmannem
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Kvantifikace energetických přeměn v ekosystémech, základní pojmy
Funkce vzrostlého lesa v lokálním klimatu a oběhu vody
Funkce lesů kontinentálním měřítku

Schůzka Ramsarského výboru
Mikulov

listopad 2017

Přednesený příspěvek:
PŘIKRYL, I.
Rybník ROD – ochrana versus rybářské využití

Hospodaření s vodou v krajině městské i volné. Fórum krajinářské architektury 2017
Praha, Malá Strana

24. 11. 2017,

Česká komora architektů uspořádala přednáškový den
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Sluneční energie, voda a rostliny utvářejí klima
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Voda v zemědělství
Praha, , Ministerstvo zemědělství 5.12. 2017
Spolek pro rozvoj venkova, Program rozvoje venkova, Krajinné plánování a pozemkové úpravy,
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Zemědělec vytváří klima pro množství a kvalitu vody

Program obnovy venkova jako garant kvalitního vývoje venkovských obcí
Bezdružice, Dům u Haranta

12. 12. 2017,

Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje pořádá cyklus seminářů
Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J.
Hospodařením s vodou a vegetací určujeme distribuci sluneční energie a ovlivňujeme klima

Výuka na vysokých školách

Mezinárodní
Wetlands and Climate
Delft 18. 4. 2017
Přednáška pro UNESCO IHE Delft po skype přednáška 2 hodiny v rámci výukového programu.

Nicholas School of the Environment,
Duke University Wetland Center Durham NC, USA 4. 10. 2017
Přednáška na pozvání:

Přednesený příspěvek:
POKORNÝ, J. et al.:
Direct thermodynamic effect of wetlands on climate – water and plants a perfect air-condition

40

V České republice

Výuka
Přírodovědecká fakulta UK Praha
Jan Pokorný: Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech, Přírodovědecká fakulta Praha, katedry
experimentální biologie rostlin. 5 přednášek po 3 hodinách

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské university v Českých Budějovicích
Jan Pokorný, Marek Baxa: Ekologie mokřadů pro Fakultu rybářství a ochranu vod JCU České
Budějovice. 2hodiny přednášek týdně, 2 hodiny cvičení

Školení doktorandů
Diplomové a bakalářské práce
Bakalářská práce Lucie Vaníčková, Přírodovědecká fakulta UK Praha:
Úloha lesa ve vodním režimu a místním klimatu
Role of forest in water regime and local climate

Členství v oborových radách a komisích
Člen státních zkoušek doktorského studia (Pokorný).

Kurzy a další vzdělávání zaměstnanců
Seminář „NOVINKY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ - HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ
ODPADŮ XXXVII“
Praha

Novotného Lávka 5. 6. 2017 (Jana Šulcová)

Rekvalifikační školení pořádané Českou společností pro jakost. Na základě jeho absolvování bylo
vydáno rozhodnutí od MŽP, které Ing. Janu Šulcovou pověřuje k hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů.
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Seminář „Profesní seminář vzorkování odpadů zaměřený na vzorkování biologicky
rozložitelných odpadů a zbytků z úpravy komunálních odpadů“.
Chvaletice

6. 6. 2017 (Jana Šulcová)

Rekvalifikační školení pořádané společností Forsapi s.r.o. a společností Univerza. Účast na
semináři se započítává do recertifikačního procesu MVO.

Seminář „Profesní seminář vzorkování odpadů zaměřený na vzorkování kalů
z čištění komunálních odpadních vod“.
Velké Meziříčí

2. 11. 2017 (Jana Šulcová)

Rekvalifikační školení pořádané společností Forsapi s.r.o. a společností Univerza. Účast na
semináři se započítává do recertifikačního procesu MVO.
Seminář „NOVINKY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ - HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ
ODPADŮ XXXVIII“
Praha

Novotného Lávka 4. 12. 2017 (Jana Šulcová)

Rekvalifikační školení pořádané Českou společností pro jakost. Na základě jeho absolvování bylo
vydáno rozhodnutí od MŽP, které Ing. Janu Šulcovou pověřuje k hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů.

Determinační kurz pro hydrobiology 2017
Trhanov 6.-9.6.2017 (Zdeňka Benedová)
Každoroční kurz pro hydrobiology je zaměřený na determinaci fytoplanktonu. Jako hosté jsou
zvaní špičkoví lektoři. V roce 2017 to byla Alena Sládečková, která přednášela o svých velkých
praktických zkušenostech s využitím mikroskopických analýz ve vodárenství, Pavel Javornický,
který přednesl příspěvek o bičíkovcích a Josef Juráň o bezbarvých krásnoočkách.

Determinační kurz Fytobentos 2017
Vyškovec 7.-9.12.2017 (Zdeňka Benedová)
Hlavní téma kurzu bylo praktikum mikroskopie – determinace sinic a bentických sinic.
Přednášející Lenka Supova

Odborné praxe studentů
Společnost ENKI, o.p.s Třeboň je pracovištěm, které přijímá středoškolské nebo vysokoškolské
studenty pro získání odborné praxe.
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Členství
ENKI, o.p.s.
Člen Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje.
Technologická platforma je sdružením právnických osob, které zastupuje Asociace pro vodu
v krajině. Je aktivním členem evropské Technologické platformy pro vodu WssTP.
Více na http://www.tpuvz.cz
Jan Pokorný
Člen Výzkumné rady Technologické agentury ČR(jmenovaný předsedou vlády ČR)
Člen Výzkumné a odběratelské rady Centra Algatech
Člen Review Panel Natural Sequence Farming
Člen INTECOL Wetland Steering Committe
Člen oborové rady Experimentální biologie rostlin PřFUK Praha
Člen JAIP – Jihočeská agentura pro inovační podnikání
Člen rady konzultantů Jihočeské agentury pro inovační podnikání, člen dozorčí rady
Jmenován do pracovní skupiny „Příprava realizace preventivních a následných opatření pro
zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (Komise jmenovaná ministrem ŽP)
Jmenován do pracovní skupiny Operační program MŽP. Člen výboru pro krajinu, vodu a
biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Ostatní aktivity
Webové stránky společnosti
Od začátku roku 2013 jsou plně v provozu nové webové stránky společnosti enki.cz. Stránky
přinášejí informace o činnosti společnosti, projektech, které jsou řešeny i které byly řešeny
v dřívějších letech. K nahlédnutí je seznam publikací a výroční zprávy z let minulých. Jsou zde
kontakty na jednotlivé pracovníky i odkazy na naše partnery a spolupracující organizace.
Stránky slouží k poradenství v oblasti mokřadů. Stránky jsou průběžně aktualizovány a
doplňovány.
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Bibliografie společnosti ENKI, o.p.s.
V roce 2016 byl pořízen program EndNote, který umožňuje komplexní řešení pro správu
databází včetně vyhledávání a citování informačních zdrojů. Nahradil databázový program OBD
Pro, který byl využíván pro zpracování a údržbu bibliografických záznamů pracovníků ENKI
o.p.s. Třeboň od roku 2009. Programy jsou využívány při vyplňování údajů pro Informační
systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (RIV), k editaci citací a archivaci publikací
společnosti. Záznamy jsou doplňovány i zpětně k roku 1998, kdy společnost ENKI o.p.s. zahájila
svoji činnost. V současné době je v databázi téměř 700 bibliografických záznamů, z nichž je
většina propojena s plnými texty ve formátu pdf. Vlastní články nejsou z důvodu autorskoprávní
ochrany zpřístupněny na našich webových stránkách, ale je možné získat full texty na vyžádání.
Kontakt: benedova@enki.cz
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Seznam publikací za rok 2017
Členěno podle definice druhů výsledků Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů
účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107
https://www.rvvi.cz/is?s=dokumenty-ke-stazeni

I. kategorie – Publikační výsledky

Recenzovaný odborný článek
J imp
Bujalský, L., Jirka, V., Zemek, F. and Frouz, J. (2017) Relationships between the normalised difference vegetation index and
temperature fluctuations in post-mining sites. International Journal of Mining, Reclamation and Environment, 1-10.
RIV/25173154:_____/17:N0000027
ENDNOTE 558
Ellison, D., Morris, C.E., Locatelli, B., Sheil, D., Cohen, J., Murdiyarso, D., Gutierrez, V., Noordwijk, M.v., Creed, I.F., Pokorný, J.,
Gaveau, D., Spracklen, D.V., Tobella, A.B., Ilstedt, U., Teuling, A.J., Gebrehiwot, S.G., Sands, D.C., Muys, B., Verbist, B., Springgay, E.,
Sugandi, Y. and Sullivan, C.A. (2017) Trees, forests and water: Cool insights for a hot world. Global Environmental Change 43, 5161.
RIV/25173154:_____/17:N0000005
ENDNOTE 471
Koska, B., Jirka, V., Urban, R., Křemen, T., Hesslerová, P., Jon, J., Pospíšil, J. and Fogl, M. (2017) Suitability, characteristics, and
comparison of an airship UAV with lidar for middle size area mapping. International Journal of Remote Sensing 38(8-10), 29732990.
RIV/25173154:_____/17:N0000011
ENDNOTE 531
Máchová, J., Faina, R., Randák, T., Valentová, O., Steinbach, C., Kocour Kroupová, H. and Svobodová, Z. (2017) Fish death caused by
gas bubble disease: a case report. Veterinární medicína , 62(4), 231-236.
RIV/25173154:_____/17:N0000013
ENDNOTE 532

J ost
Baxa, M. and Pechar, L. (2016) Vztah rybářského hospodaření a fungování rybniční biocenózy. Fórum ochrany přírody 3, 15-18.
RIV/25173154:_____/16:N0000034
ENDNOTE 432
Lác, J., Kautman, J. and Zavadil, V. (2017) Plazy Slovenska, faunisticko – ekologická štúdia. Nepublikovaný, komentovaný rukopis.
Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov 63, 44-110.
RIV/25173154:_____/17:N0000036
ENDNOTE 542
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Musil, M., Rajchard, J., Balounová, Z. and Šinko, J. (2017) Bochnatka americká (Pectinatella magnifica) na Třeboňsku a kvality
vodního prostředí. Vodní hospodářství 67(8)
RIV/25173154:_____/17:N0000014
ENDNOTE 518

Pokorný, J., Hesslerová, P., Huryna, H. and Harper, D. (2017) Nepřímý a přímý termodynamický vliv mokřadů na klima - část 1.
Vodní hospodářství 67(6).
RIV/25173154:_____/17:N0000016
ENDNOTE 519

Pokorný, J., Hesslerová, P., Huryna, H. and Harper, D. (2017) Nepřímý a přímý termodynamický vliv mokřadů na klima - část 2.
Vodní hospodářství, 67(7). S 21-24
RIV/25173154:_____/17:N0000017
ENDNOTE 520
Potužák, J., Duras, J., Kröpfelová, L., Šulcová, J., Baxová Chmelová, I., Svoboda, T., Novotný, O., Pokorný, J. and Marcel, M. (2017)
Rybniční sedimenty a nové možnosti recyklace živin a organických látek v malých povodích – příkladová studie rybník
Horusický. Vodní hospodářství 67(2). S. 3-10
RIV/25173154:_____/17:N0000018
ENDNOTE 483

Zavadil, V., Beran, V., Bušek, O. and Porteš, M. (2017) Pozorování orlíka krátkoprstého (Circaetus gallicus) v severozápadních
Čechách Sborník Muzea Karlovarského kraje 25, 125-132.
RIV/25173154:_____/17:N0000019
ENDNOTE 530

Odborná kniha
Libra, M., Poulek, V. and Jirka, V. (2018) Technologie polysiloxanového gelu pro efektivnější využití solární energie, KNIHY LTD,
London.

Kapitola v odborné knize
Brom, J. and Pokorný, J. (2017). Hydrologie mokřadů, vodní cyklus a klima. In: Čížková, H., Vlasáková, L. and Květ, J. (eds), 2017.
Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice. Str. 313-332,
ISBN: 978-80-7394-658-6
RIV/25173154:_____/17:N0000020
Deveter, M. and Přikryl, I. (2017) Rotifera (vířníci) [kmen/phylum: Rotifera; třída/class: Eurotatoria; řády/orders:
Collothecaceae, Flosculariaceae, Ploima]. In: Hejda, R., Farkač, J. and Chobot, K. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České
republiky. Bezobratlí. Red List of Threatened Species of the Czech Republic. Invertebrates. pp. 48-57.
RIV/25173154:_____/17:N0000030
ENDNOTE 540
Jeřábková, L., Krása, A., Zavadil, V., Mikátová, B. and Rozínek, R. (2017) Červený seznem ohrožených druhů České republiky
Obratlovci Chobot, K. and Němec, M. (eds), The Red List of THREATENED SPECIES of the Czech Republic Vertebrates. pp. 84–106,
AOPK ČR, Praha.
RIV/25173154:_____/17:N0000028
ENDNOTE 539
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Květ, J., Čížková, H. and Pokorný, J. (2017). Primární produkce a její další využití v mokřadech. In: Čížková, H., Vlasáková, L. and
Květ, J. (eds), 2017. Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České
Budějovice. Str. 410-439, ISBN: 978-80-7394-658-6
RIV/25173154:_____/17:N0000021

Merta, L. Sychra, D. and Zavadil, V. (2017) Branchiopoda (lupenonožci) [podkmen/subphylum: Crustacea; třída/class:
Branchiopoda; řády/orders: Anostraca, Laevicaudata, Notostraca, Spinicaudata] In: Hejda, R., Farkač, J. and Chobot, K. (eds),
Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red List of Threatened Species of the Czech Republic.
Invertebrates. pp. 86-89
RIV/25173154:_____/17:N0000029
ENDNOTE 540
Petrusek, A. and Přikryl, I. (2017) Cladocera (perloočky) [podkmen/subphylum: Crustacea; třída/class: Branchiopoda;
řády/orders: Anomopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda]. In: Hejda, R., Farkač, J. and Chobot, K. (eds), Červený seznam
ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red List of Threatened Species of the Czech Republic. Invertebrates. pp. 90-93
RIV/25173154:_____/17:N0000031
ENDNOTE 540
Pokorný, J., Regenda, J., Musil, M. and Přikryl, I. (2017). Rybníky. In: Čížková, H., Vlasáková, L. and Květ, J. (eds), 2017. Mokřady:
Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice. Str. 209-235, ISBN:
978-80-7394-658-6
RIV/25173154:_____/17:N0000022
Přikryl, I. (2017) Copepoda (klanonožci) [podkmen/subphylum: Crustacea; třída/class: Maxillopoda; řády/orders: Calanoida,
Cyclopoida] In: Hejda, R., Farkač, J. and Chobot, K. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red List
of Threatened Species of the Czech Republic. Invertebrates. pp. 94-97.
RIV/25173154:_____/17:N0000032
ENDNOTE 540

Stať ve sborníku
Baxa, M., Pechar, L., Benedová, Z., Duras, J., Kröpfelová, L., Musil, M., Potužák, J. and Šulcová, J. (2017) Staňkovský rybník - jak
rychle dnes probíhá eutrofizace velké mezotrofní rybniční nádrže (i bez přispění produkčních rybářů). Kosour, D. (eds), Vodní
nádrže 2017. Brno. Povodí Moravy. ISBN 978-80-905368-5-2
RIV/25173154:_____/17:N0000044
ENDNOTE 559
Hesslerová, P., Huryna, H. and Pokorný, J. (2017) Deforestation as a threat for hydrology regime and wetlands. Vymazal, J. and
Kröpfelová, L. (eds), pp. 29-31, Enki, o.p.s., Třeboň.
RIV/25173154:_____/17:N0000041
ENDNOTE 537
Kabrna, M. and Přikryl, I. (2016) Findings from flooding residual pits remaining after coal mining in the Czech Republic. In:
Drebenstedt, Carsten, Paul, Michael (eds.) IMWA 2016 Annual Conference Mining meets Water - Conflicts and Solution
TU Bergakademie Freiberg, Inst Mining & Special Civil Eng, Leibzig.
RIV/25173154:_____/16:N0000036
ENDNOTE 561
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Kröpfelová, L., Šulcová, J., Duras, J., Potužák, J., Baxa, M., Pokorný, J. and Benedová, Z. (2017)) Technological process of recycling
nitrogen and phosphorus using an integrated station for flocculants dosing and geotextile bags. Vymazal, J. and Kröpfelová, L.
(eds), pp. 53-57, Enki, o.p.s., Třeboň.
RIV/25173154:_____/17:N0000042
ENDNOTE 537
Pechar, L., Baxa, M., Benedová, Z., Duras, J., Kröpfelová, L., Musil, M., Potužák, J. and Šulcová, J. (2017) Staňkovský rybník - jak
rychle dnes probíhá eutrofizace velké mezotrofní rybniční nádrže (i bez přispění produkčních rybářů). David, V. and Davidová, T.
(eds), Rybníky 2017. Praha. ISBN 978-80-01-06166-4 ISSN 2570-5075
RIV/25173154:_____/17:N0000037
ENDNOTE 509
Pechar, L., Musil, M., Baxa, M., Petrů, A., Benedová, Z., Kröpfelová, L. and Šulcová, J. (2017) Tři roky bez kapra na rybníce Rod
(Třeboňsko) - aneb jak reálná je možnost zlepšit kvalitu vody a stav rybničního biotopu absencí obsádky kapra. In: Urbánek, M.
(ed), Rybářské sdružení České republiky, České Budějovice. str. 55-59. ISBN 978-80-87699-10-2
RIV/25173154:_____/17:N0000043
ENDNOTE 503
Pecharová, E., Kašparová, I., Musil, M. and Šímová, I. (2017) Ecological monitoring of watercourses directly impacted by open pit
coal mining operations, pp. 281-288.
RIV/25173154:_____/17:N0000044
ENDNOTE
Potužák, J., Faina, R., Duras, J. and Fišer, J. (2017) Monitoring kvality vody VN Jordán v Táboře – cesta od odbahnění ke srážení
fosforu v povodí. Kosour, D. (ed), Vodní nádrže 2017. Povodí Moravy, Brno. pp. 75-79,
RIV/25173154:_____/17:N0000046
ENDNOTE 553
Procházka, J., Pokorný, J. and Vácha, A. (2017) Land cover´s effect on water discharge, matter losses and surface temperature in a
wetland, pasture and forest: results of 20 years monitoring in the Šumava Mountains. Vymazal, J. and Kröpfelová, L. (eds), Enki,
o.p.s., Třeboň.
RIV/25173154:_____/17:N0000040
ENDNOTE 537
Šulcová, J., Baxa, M., Kröpfelová, L. and Baxová Chmelová I. (2017) Monitoring rybničních sedimentů v letech 2011 – 2017. David,
V. and Davidová, T. (eds), Praha. ISBN 978-80-01-06166-4 ISSN 2570-5075
RIV/25173154:_____/17:N0000038
ENDNOTE 553
Šulcová, J., Baxa, M., Kröpfelová, L. and Baxová Chmelová I. (2017) Monitoring rybničních sedimentů v letech 2011 – 2017.
Kosour, D. (eds), Vodní nádrže 2017. Brno.Povodí Moravy. ISBN 978-80-905368-5-2
RIV/25173154:_____/17:N0000045
ENDNOTE
Šulcová, J., Baxa, M., Kröpfelová, L. and Baxová Chmelová, I. (2017) The monitoring of pond sediments in 2011 - 2017 Vymazal, J.
and Kröpfelová, L. (eds), pp. 69-70, Enki, o.p.s., Třeboň.
RIV/25173154:_____/17:N0000039
ENDNOTE 537

II. kategorie – Nepublikační výsledky
Viz
https://www.rvvi.cz/is?s=dokumenty-ke-stazeni

48

Metodiky
Baxa, M., Baxová Chmelová, I., Benedová, Z., Duras, J., Hrubec, R., Kröpfelová, L., Novotný, O., Pokorný, J., Potužák, J., Svoboda, T.
and Šulcová, J. (2017) Technologický postup recyklace živin z rybničních sedimentů s využitím sacího bagru, integrované stanice
pro dávkování flokulantu a geotextilních vaků pro lokální aplikaci v mikropovodí, ENKI, o.p.s., Třeboň.
RIV/25173154:_____/17:N0000024
ENDNOTE 538
Pokorný, J., Kučerová, A. and Musil, M. (2017) Metodika popisů prací v přípravě biotopů a stanovišť a Metodika sběru jedinců,
jejich transport, deponace, vypuštění, vyhodnocení nebezpečí genetického ovlivnění populací v nové lokalitě a všech dalších
souvisejících činností - Akce: Rybník Nový u Soběslavi - posílení přirozené funkce krajiny, pp. 1-22, ENKI, o.p.s. Třeboň.
ENDNOTE 556

Mapy
Nmap
Přikryl, I., Kašparová, I., Pecharová, E., Drábek, K., Farkač, J., Frouz, J., Gremlica, T., Holec, M., Chanas, P., Kosík, M., Lepšová, A.,
Straka, J., Volf, O., Vrabec, V. and Zavadil, V. (2017) Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy na území po těžbě nerostných
surovin. Doplněnk k Nmap I. Soubor komentovaných odborných map dokumentující výskyt organismů na vybraných těžebních
územích., ENKI, o.p.s., Třeboň.
RIV/25173154:_____/17:N0000010
ENDNOTE 514

Výzkumné zprávy
Vsouhrn
Baxa, M., Benedová, Z., Kröpfelová, L., Šulcová, J. and Tesařová, B. (2017) REZERVO 2017, p. 18.
RIV/25173154:_____/17:N0000053
ENDNOTE 552
Baxa, M., Benedová, Z., Kröpfelová, L., Šulcová, J. and Tesařová, B. (2017) Odborná zpráva o výsledcích monitoringu v roce 2017 –
přírodní koupaliště Pohoda v k.ú. Sezimovo Ústí, p. 16, ENKI, Třeboň.
RIV/25173154:_____/17:N0000054
ENDNOTE 525

Baxa, M., Benedová, Z., Kröpfelova, L., Šulcová, J. and Tesařová, B. (2017) Monitoring koupaliště Lazna Borovany v sezóně 2017.
Závěrečná zpráva, pp. 1-8, Třeboň.
RIV/25173154:_____/17:N0000052
ENDNOTE 551

Baxa, M., Tesařová, B., Benedová, Z., Kröpfelová, L. and Šulcová, J. (2017) Odborná zpráva o výsledcích monitoringu v roce 2017 –
Revitalizace nádrží Hlinky v k. ú. Týn nad Vltavou, návrh managementu, p. 8, ENKI, Třeboň.
RIV/25173154:_____/17:N0000025
ENDNOTE 524

49

Kosík, M. and Přikryl, I. (2017) Informace o průběhu a výsledcích záchranných prací v předpolí lomu Jiří provedených ENKI, o.p.s.
Třeboň v roce 2017
ENDNOTE 544

Pecharová, E., kol., a. and Šulcová, J. (2018) Souborné vyhodnocení dat pro nádrž Modlany.
ENDNOTE 554

Přikryl, I. (2017) Hodnocení výsledku odběrů na Barboře a Otakaru v roce 2017, pp. 1-5.
RIV/25173154:_____/17:N0000050
ENDNOTE 549

Přikryl, I. and Musil, M. (2017) Posouzení dosavadního hospodaření v rybnících na Cihlářském potoce a způsobu jeho kontroly.
RIV/25173154:_____/17:N0000048
ENDNOTE 546

Přikryl, I., Musil, M., Kosík, M., Potužák, J. and Baxa, M. (2017) Průzkum zooplanktonu stojatých vod CHKO Brdy, p. 35.
RIV/25173154:_____/17:N0000049
ENDNOTE 547

Přikryl, I. and Kosík, M. (2017) Stručný přehled prací provedených ENKI o.p.s. a spolupracujícími organizacemi za rok 2016, p.
22.
RIV/25173154:_____/17:N0000047
ENDNOTE 548

Pechar, L., Baxa, M., Musil, M. and Benedová, Z. (2018) Monitoring Staňkovského rybníka v roce 2017, p. 42.
ENDNOTE 550

Šulcová, J. (2017) Roční souhrnná zpráva o odběrech a analýzách sedimentů, p. 5 + přílohy 593.
RIV/25173154:_____/17:N0000051
ENDNOTE 545

Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů
orgánů státní nebo veřejné správy
VODA-SUCHO, M.k. (2017) Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky.
RIV/25173154:_____/17:N0000026
ENDNOTE 506

50

Uspořádání konference
10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention Natural and Constructed Wetlands. Třeboň, Czech Republic, 2629. March 2015 / organized by Jan Vymazal, ENKI, Třeboň and Praha
RIV/25173154:_____/17:N0000023
Voda, zeleň a lidé v krajině – Jde to i u nás?. Třeboň Městská hala Roháč. 17. 10. 2017. Pořadatel: Jan Pokorný, Václava Fliegelová,
ENKI, o.p.s., město Třeboň
RIV/25173154:_____/17:N0000035

Uspořádání workshopu
Biogas plants as a tool for remediation of contaminated area after radiation accident. Czech-Japan - IAEA workshop for the
Fukushima Prefecture - The Centre for Environmental Creation. Třeboň, Hotel Zlatá Hvězda.
RIV/25173154:_____/17:N0000034

Ostatní výsledky
Abstrakty
Duras, J., Potužák, J., Kröpfelová, L., Šulcová, J., Baxová Chmelová, I., Benedová, Z., Svoboda, T., Novotný, O., Pokorný, J. and Marcel,
M. (2017) Recycling nutrients in fishpond sediment - a key study of fishpond Horusický, cz., Olomouc.
RIV/25173154:_____/17:N0000033
ENDNOTE 512
Pokorný, J., Huryna, H., Hesslerová, P. and Jirka, V. (2017). Efekt zásahu v krajině na změnu distribuce slunečního záření, a tím na
změnu oběhu vody a dlouhodobé vysoušení krajiny. In. EIA teoreticky, prakticky srozumitelně. ČSVTS, Praha. Str. ISBN 978-8088016-46-5
http://www.bids.cz/cz/konference/EIA_-_teoreticky,_prakticky,_srozumitelne/373/download
RIV/25173154:_____/17:N0000012
ENDNOTE 478
Sychra, J., Čamlík, G., Merta, L., Zavadil, V. and Devánová, A. (2017) Temporal field wetlands as biodiversity hot spots in
agricultural landscape in the Czech republic, Olomouc.
ENDNOTE 513

Postery
Benedová, Z., Baxa, M., Kröpfelová, L., Šulcová, J., Musil, M. and Pechar, L. (2017) Biomanipulace na rybníku Rod - reakce rybniční
biocenózy na omezení kapří obsádky. Kosour, D. (ed),Vodní nádrže 2017, Povodí Moravy, Brno.
ENDNOTE 557

Prezentace
Nedbal. Václav, Pokorný, J., Kröpfelová, L. and Procházka, J. (2017) Strategie řízení nápravy území po radiační havárii, Praha
SÚRO.
ENDNOTE 549

51

Disertační práce

Časopisy ostatní
Pokorný, J. (2017) Strategie zadržování vody v krajině. Jihomoravské ekolisty 1(14), 4-5. ISSN 2533-6681
ENDNOTE 493
Pokorný, J. and Kolářová, H. (2017) Za sucho si můžeme sami, nedivme se Bedrník - časopis pro ekogramotnost (3), 10-12
ENDNOTE 515

WEB
Schwartz, J. and Pokorný, J. (2017) There’s another story to tell about climate change. And it starts with water.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/03/climate-change-water-fossil-fuel
ENDNOTE 497

52

Obsah
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017 ......................................................................................................................... 1
DLOUHODOBÉ PROJEKTY ................................................................................................................................... 2
Národní projekty výzkumu, vývoje a inovací ..................................................................................................... 2
Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro
udržitelný rozvoj ............................................................................................................................................... 2
Technologický postup recyklace živin z rybničních sedimentů s využitím sacího bagru, integrované
stanice pro dávkování flokulantu a geotextilních vaků pro lokální aplikaci v mikropovodí ...................... 6
Rybníky jako modely pro studium diversity a dynamiky planktonu hypertrofních mělkých jezer ........... 8
Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití
bioplynovou technologií ................................................................................................................................... 8
Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR .................................................................................................... 9
Evropské projekty výzkumu, vývoje a inovací.................................................................................................. 10
Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-food-energy-climate for a resourceefficient Europe (Účinné využívání evropských zdrojů pro udržitelné a navzájem propojené
hospodaření v oblastech voda-půda-potraviny-energie-klima) ................................................................. 10
Akreditovaná laboratoř.................................................................................................................................... 12
Certifikáty ........................................................................................................................................................ 12
Činnosti laboratoře ......................................................................................................................................... 13
Účast na projektech v zahraničí ....................................................................................................................... 15
Afrika ................................................................................................................................................................ 15
Rakousko .......................................................................................................................................................... 15
Turkmenistán .................................................................................................................................................. 15
Japonsko ........................................................................................................................................................... 16
Smluvní výzkum ............................................................................................................................................... 17
Výzkumná činnost na území Sokolovské uhelné, a.s. ................................................................................... 17
Hydrobiologický a hydrochemický průzkum jezera Barbora u Teplic ve zbytkové jámě po těžbě uhlí .. 17
Odběry vzorků a rozbory sedimentů ............................................................................................................. 18
Strategie řízení nápravy území po radiační havárii ..................................................................................... 19
Zakázka CHKO Brdy. Hydrobiologický monitoring – zooplankton. ............................................................ 20
Hydrochemický a hydrobiologický monitoring rybníka Rod ...................................................................... 20
Hydrochemický průzkum na Staňkovském rybníce ..................................................................................... 21
Posouzení biologického stavu Přírodního koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí ........................................... 21
Posouzení biologického stavu budoucího Přírodního koupaliště Praha Lhotka ....................................... 22
Hydrobiologický a hydrochemický dohled na nádrži Rezervo .................................................................... 22
Souborné vyhodnocení dat pro nádrž Modlany............................................................................................ 23

53

Revitalizace rybníka Vizír v k.ú. Hamr ........................................................................................................... 24
Rybník Nový u Soběslavi – posílení přirozené funkce krajiny..................................................................... 24
Podzemí a lokality po těžbě ............................................................................................................................ 24
Expertní práce .................................................................................................................................................. 25
Sledování kvality vody v koupališti Lazna Borovany ................................................................................... 25
Posouzení biologického stavu soustavy 2 rybničních nádrží v Týně nad Vltavou, z nichž spodní bude
využíván jako koupaliště................................................................................................................................. 25
Zahradní jezírka............................................................................................................................................... 25
Posouzení biologického stavu soukromého koupaliště ............................................................................... 26
Posouzení dosavadního hospodaření v rybnících na Cihlářském potoce a způsobu jeho kontroly ......... 26
Průzkum Libockých mokřadů ........................................................................................................................ 26
Termovizní snímkování – spolupráce s Magistrátem Hradec Králové ....................................................... 26
Rybářství Kardašova Řečice – prevence výskytu drobných vláknitých sinic ............................................. 27
Zdravé město Dačice, MA21- konference, přednášky, exkurze ................................................................... 27
Studie jak působí stromy a zeleň na klima města Zvolen............................................................................. 27
Další aktivity - pořádání seminářů a konferencí .............................................................................................. 28
10th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention Natural and Constructed Wetlands .. 28
Konference Voda, zeleň a lidé v krajině – Jde to i u nás? .............................................................................. 28
Workshop v Třeboni s delegací z japonské Fukušimy ................................................................................. 29
Účast na konferencích a jiných odborných akcích ........................................................................................... 30
Konference, sympozia, kongresy.................................................................................................................... 30
V zahraničí ................................................................................................................................................... 30
V ČR mezinárodní ........................................................................................................................................ 31
Odborné konference v ČR ostatní .............................................................................................................. 32
Přednášky, kurzy, semináře ........................................................................................................................... 35
Výuka na vysokých školách ............................................................................................................................ 40
Mezinárodní ................................................................................................................................................. 40
V České republice ........................................................................................................................................ 41
Výuka ............................................................................................................................................................ 41
Školení doktorandů ..................................................................................................................................... 41
Diplomové a bakalářské práce ................................................................................................................... 41
Členství v oborových radách a komisích ................................................................................................... 41
Kurzy a další vzdělávání zaměstnanců .......................................................................................................... 41
Odborné praxe studentů ................................................................................................................................. 42
Členství ............................................................................................................................................................. 43
54

Ostatní aktivity ................................................................................................................................................. 43
Webové stránky společnosti .......................................................................................................................... 43
Bibliografie společnosti ENKI, o.p.s................................................................................................................ 44
Seznam publikací za rok 2017 .......................................................................................................................... 45
I. kategorie – Publikační výsledky .................................................................................................................... 45
Recenzovaný odborný článek ......................................................................................................................... 45
J imp ................................................................................................................................................................ 45
J ost ................................................................................................................................................................. 45
Odborná kniha ................................................................................................................................................. 46
Kapitola v odborné knize ................................................................................................................................ 46
Stať ve sborníku .............................................................................................................................................. 47
II. kategorie – Nepublikační výsledky............................................................................................................... 48
Metodiky .......................................................................................................................................................... 49
Mapy ................................................................................................................................................................. 49
Nmap ............................................................................................................................................................... 49
Výzkumné zprávy ............................................................................................................................................ 49
Vsouhrn ............................................................................................................................................................ 49
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo
veřejné správy ................................................................................................................................................. 50
Uspořádání konference ................................................................................................................................... 51
Uspořádání workshopu .................................................................................................................................. 51
Ostatní výsledky .............................................................................................................................................. 51
Abstrakty ...................................................................................................................................................... 51
Postery ......................................................................................................................................................... 51
Prezentace.................................................................................................................................................... 51
Disertační práce........................................................................................................................................... 52
Časopisy ostatní ........................................................................................................................................... 52
WEB .............................................................................................................................................................. 52
Obsah ............................................................................................................................................................... 53

55

