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Další aktivity
Aktivní ú ast na konferencích a jiných odborných akcích
Dlouhodobé projekty:
Solární energetika p írodních a technologických systém
zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy (MŠMT) R
- výzkumný zám r MSM 000020001
doba ešení: 2001 - 2004
Tento projekt je zam en na výzkum toku slune ní energie zejména prost ednictvím vody
a rostlin. Zabývá se ekologickými funkcemi krajiny v pojmech tok energie, vody a látek.
Sou asn je zam en na výzkum a vývoj za ízení na využívání slune ní energie, zejména
na sklen né optické rastry.
V prvním roce ešení byly soust ed ny podklady o studovaných územích (nap . Horní
Stropnice) a získány podklady pro hodnocení teplotního rozložení v krajin jako
d sledku hospoda ení s vodou. Dále byl uspo ádán mezinárodní pracovní seminá
"Kolob h a zadržování živin v p irozených a um lých mok adech"
(4th International Workshop ...), byly zahájeny práce na p íprav publikace "Restoration
of Lakes, Streams, Floodplains and Bogs in Europe", která je aktualizovanou a rozší enou
verzí dvou p edešlých publikací vydaných v angli tin Restoration of Lake Ecosystems a holistic approach a Restoration of Stream Ecosystems - an integrated catchment
approach. P ipravuje se rovn ž publikace o mok adech (v eštin ) ur ená pro širší
odbornou ve ejnost.
Za podpory tohoto výzkumného zám ru byla dokon ena solární ást biokultivátoru as
ur eného pro výzkum probíhající na p d Ústavu fyzikální biologie J U v Nových
Hradech, v etn vývoje idel a regulace. Výsledky budou p edneseny na konferenci
World Renewable Energy Congress (WREC) 2002 v Kolín nad Rýnem.
Dále byl zahájen vývoj metodiky m ení transportu latentního tepla. Byla zakoupena
termokamera pro p ímé hodnocení rozložení teplot.
Vývoj energetických fasád s využitím optických rastr
zadavatel: Grantová agentura R
- grant . 103/99/0562
doba ešení: 1999 – 2001

Vývoj energetických fasád s využitím optických rastr byl završen výrobou dvou typ
odrazných rastr , pracujících na principu totálního odrazu, které jsou již komer n
dodávány výrobcem Glaverbel Czech, a.s., Teplice. Dále byla vyvinuta o ka korigovaná
pro šikmý dopad slune ního zá ení, ur ená pro energetické fasády (viz Využití slune ní
energie .... - Využití optických rastr ). Všechny nov vyvinuté rastry byly prom eny a

jejich charakteristiky budou uvedeny v publikaci Sklen né rastry ve stavebnictví a
architektu e, která je p ipravována v rámci tohoto grantu a bude vydána v roce 2002
(vydání finan n podporuje také MŠMT -Výzkumný zám r MSM 000020001).
Výsledky tohoto projektu byly odeslány k publikaci v asopise Renewable Energy a ve
form referátu p ijaty pro konferenci WREC 2002 v Kolín nad Rýnem.
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou t žbou
( DÚ 03 - “Ekosystémy pánevních území”, DÚ 04 - “Diagnóza krajiny”)
zadavatel: Ministerstvo životního prost edí (MŽP) R
- projekt VaV 640/3/00 v rámci Programu BIOSFÉRA - SE
nositel projektu: ENVI, s.r.o., T ebo
doba ešení: 2000 - 2002
V rámci celého projektu byl v kalendá ním roce 2001 dokon en návrh obnovy krajiny
Sokolovské hn douhelné pánve a zahájeno ešení na modelových lokalitách Severo eské
pánve. Podrobn jší informace budou uve ejn ny na stránkách nositele projektu - ENVI,
s.r.o., T ebo (www.envi.cz).
V rámci díl ích úkol ešených ENKI, o.p.s. byly získány družicové snímky celého
Podkrušnoho í, které jsou podkladem pro ešení obnovy ekologických funkcí pánevní
krajiny i širšího souvisejícího okolí. Byla zpracována první verze návrhu metodiky pro
obnovu krajiny poškozené povrchovou t žbou z hlediska uplatn ní zájm ochrany
p írody, které sledují obnovení ekologických funkcí krajiny prost ednictvím p irozené
funk ní vegetace, vedle dosud preferované obnovy produk ních funkcí krajiny, t.j.
lesnických a zem d lských rekultivací. (Více o obnov krajiny viz Obnova krajiny
narušené t žbou.)
Význam mok ad p i zadržování vody a látek v krajin , tj. p i p edcházení
aridizaci krajiny, a p i do iš ování odpadních vod
zadavatel: Ministerstvo zahrani í (MZ) R prost ednictvím Programu UNESCO/MAB
- projekt zahrani ní rozvojové pomoci R
doba ešení: 1999 – 2001
V rámci tohoto projektu byly v r. 2001 zorganizovány tyto akce:
1) Návšt va editelky Biosférické rezervace Issyk-kol (Kyrgyzstán), jejímž cílem byla
p íprava pracovního seminá e plánovaného na zá í 2001 - viz 3), seznámení s
Biosférickou rezervací T ebo sko a ú ast na mezinárodním zasedání p edstavitel BR
(Praha).
2) Úvodní pracovní seminá ešitel projektu EU "Fingerponds" (ICA4-2000-20018) The dynamics and evaluation of finger ponds in East African freshwater wetland
ecotones using appropriate fish production techniques.
Seminá se konal v T eboni v srpnu 2001. Jeho cílem bylo zformovat pracovní kolektiv a
diskutovat metodické podrobnosti tohoto komplexního projektu. Zú astnilo se celkem 11
zahrani ních pracovník z Keni, Ugandy, Tanzanie, Holandska a Velké Británie a ty i
ú astníci z R.
3) Pracovní seminá "Water and Matter Cycle in Landscape (Kolob h vody a

látek v krajin )" uspo ádaný ve spolupráci s editelstvím Biosférické rezervace Issykkol a eským komitétem programu UNESCO/MAB.
Seminá se konal v Biškeku a BR Issyk-kol (Kyrgyzstán) ve dnech 6.-14.9. 2001.
V rámci seminá e prob hly p ednášky eských specialist z t chto obor : rybníká ské
hospoda ení, ochrana a obnova mok ad , stavba a využití ko enových istíren odpadních
vod, solární energetika. Dále se eští specialisté seznámily s mok ady a rybníky v okolí
Biškeku a BR Issyk-kol, v etn odb ru vzork a dokumentace. Prob hla také jednání s
odborníky z Ministerstva ekologie a Ministerstva energetiky Kyrgyzské republiky.
Záv ry pracovního seminá e poslouží jako podklady pro vypracování komplexního
projektu hospoda ení v BR Issyk-kol. Hlavní ideou tohoto projektu jsou zásady trvale
udržitelného života a rozvoje, ekonomické sob sta nosti a zvyšování kvality a úrovn
života místních obyvatel s minimálním dopadem na životní prost edí a s dlouhodobou
strategií obnovy ekologických funkcí krajiny.
Management rybníká ského hospoda ení šetrného k p írod
zadavatel: Agentura ochrany p írody a krajiny (AOPK) R
- smlouva o dílo v rámci Projektu VAV 640/8/00
doba ešení: 2000 - 2003
V roce 2001 probíhalo sledování rybník v chrán ných územích celé R, jehož cílem je
navrhnout konkrétní zp soby rybá ského hospoda ení vedoucí ke zvýšení biologické
diverzity rybni ních ekosystém .
Na základ následujících smluv pokra ovala dlouhodobá výzkumná innost na
území Sokolovské uhelné, a.s.:
Aplikace výsledk výzkumné innosti formou spoluú asti p i projektové p íprav a
realizaci rekultivací vybraných ástí výsypek Sokolovské uhelné, a.s.
zadavatel: Sokolovská uhelná, a.s., Sokolov
- smlouva . 01/01/30
doba ešení: 2001 - 2002
Doúpravy nov vybudovaných mok ad a jejich sledování, pokusy s eutrofizací
extrémn zasolených vod
zadavatel: Sokolovská uhelná, a.s., Sokolov
- smlouva . 02/01/301
doba ešení: 2001 - 2002
Výzkum vybraných skupin organizm , jejich transfery a záchranné odchyty v
p edpolí lomu Ji í a na výsypkách
zadavatel: Ústav p dní biologie AV R, eské Bud jovice
- smlouva . 03/01/301
doba ešení: 2001 - 2002
Na základ t chto t í smluv probíhalo sledování vybraných (indika n významných)
skupin organizm a experimentálních a studijních ploch na výsypkách a p edpolí lom
Sokolovské uhelné, a.s. Sou asn probíhala spolupráce v oblasti rekultivací provád ných
SU, a.s. s cílem podpo it vznik ekologicky hodnotných biotop . K významným
výsledk m pat í biologické hodnocení p edpolí lomu Ji í, návrh na zp sob rekultivací v

prostoru regionálního biocentra ÚSES na vrcholu Velké podkrušnohorské výsypky,
pokusy s podporou oživení siln zasolených vod na Velké podkrušnohorské výsypce a
ornitologický pr zkum plavišt popílku V esová. Na tomto stanovišti byl zjišt n výskyt a
hnízd ní p ekvapiv velkého po tu pta ích druh , v etn n kolika desítek chrán ných
druh a ady pom rn vzácných zatoulanc .
Krátkodobé projekty, expertní práce, atd.:
Vyhotovení expertní zprávy pro verifikaci a dopln ní dokumentace o hodnocení
vlivu stavby na životní prost edí pro stavební zám r "Zkušební plocha technického
vývoje ŠKODA Auto, a.s."
zadavatel: ŠKODA Auto, a.s., Mladá Boleslav
- objednávka 45211447/780 expertních zpráv
Vypracování a vyhodnocení biologických podklad , odb r, p evoz a zpracování
vzork , hodnocení vliv na faunu a krajinu v etn mapových zákres , pro dopln ní
dokumentace EIA podle zák. . 244/1992 Sb. o hodnocení vliv na životní prost edí
pro zám r "Plochy zkušebního rozvoje ŠKODA Auto, a.s."
zadavatel: RNDr. M. Machá ek - EKOEX Jihlava, Jihlava
- smlouva o dílo . 9/2001
Souhrnné posouzení vlivu JETE na životní prost edí - vlivy na p írodu a krajinu
zadavatel: ZU, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad . lesy
- smlouva o dílo
Vypracování a vyhodnocení podklad ÚSES, VKP v etn mapových zákres ,
hodnocení vliv na flóru, ÚSES pro Dokumentaci podle zák. . 244/1992 Sb. o
hodnocení vliv na životní prost edí pro zám r "IV. železni ní koridor, úsek Veselí
nad Lužnicí - Tábor"
zadavatel: RNDr. M. Machá ek - EKOEX Jihlava, Jihlava
- smlouva o dílo . 10/2001
Spolupráce p i mapování množství a kvality sediment ve Zlaté stoce, zpracování
p ehledu vhodné dostupné mechanizace k odbahn ní Zlaté Stoky a spolupráce na
návrhu možnosti dalšího využití vyt ženého sedimentu
zadavatel: Výzkumný ústav vodohospodá ský TGM, Praha
- smlouva o dílo . 0-112/2001
Odb r a vyhodnocení vzork z nádrže Barbora
zadavatel: R-princip Most, s.r.o.
Významné krajinné prvky - studie Rybníky, Rašeliništ a Mok ady
zadavatel: ZU, Ústav aplikované ekologie, Kostelec nad . lesy
- ešeno v rámci projektu VaV/640/1/99 Pé e o krajinu II
Kvantifikace pozitivní externality - vliv zem d lství na p du a vodu
zadavatel: Vysoká škola ekonomická, Praha
- obj. . 1641/10/5100/01
Zajišt ní odborného opat ení podporujícího tvorbu a obnovu rybni ních
ekosystému v p ipravované p írodní památce Rybní ky, okr. Olomouc
zadavatel: Správa CHKO R, Praha, pro CHKO Litovelské Pomoraví, Olomouc
- smlouva o dílo . MO/19/94/01
Zpracování zásad rybá ského hospoda ení na rybníku Šolcák v k.ú. Raspenava
zadavatel: Správa CHKO R, Praha, pro CHKO Jizerské hory, Liberec
- smlouva o dílo . MO/ID/52/01

Hydrobiologické hodnocení soustavy 9 rybní k ochranném pásmu p írodní
rezervace Krvavý a Ka ležský rybník v k.ú. Hosp íz a návrh optimálního zp sobu
hospoda ení na rybnících z hlediska hydrobiologického
zadavatel: OÚ Jind ich v Hradec
- smlouva o dílo
Posudek na zám r revitalizace Litovelských rybník
zadavatel: M sto Litovel, odbor ŽP
Odborné a osv tové akce po ádané ENKI, o.p.s.:
Pracovní seminá ešitel projektu EU
"Fingerponds"
- uspo ádáno v rámci Programu zahrani ní rozvojové pomoci R
místo konání: T ebo , R
doba konání: srpen 2001
Pracovní seminá

"Water and Matter Cycle in Landscape (Kolob h vody a látek v krajin )"

- uspo ádáno v rámci Programu zahrani ní rozvojové pomoci R
ve spolupráci s editelstvím Biosférické rezervace Issyk-kol (Kyrgyzská republika) a eským
komitétem programu UNESCO/MAB
místo konání: Biškek a BR Issyk-kol, Kyrgyzská republika
doba konání: 6. - 14.9. 2001
4. mezinárodní pracovní seminá
Kolob h a zadržování živin v p irozených a um lých mok adech
(4th International Workshop on Nutrient Cycling
and Retention in Natural and Constructed Wetlands)
místo konání: T ebo , R
doba konání: 26. - 29.9. 2001
Výstava
Mok ady a zdraví krajiny (p ipravilo St edisko WTC, ENKI, o.p.s. v roce 1999)
- od podzimu 2001 dlouhodob instalována v Nových Hradech
Další aktivity
» P íprava publikace Restoration of Lakes, Streams, Floodplains and Bogs in Europe
- tato publikae je aktualizovanou a rozší enou verzí dvou p edešlých publikací vydaných
v angli tin Restoration of Lake Ecosystems - a holistic approach a Restoration of Stream
Ecosystems - an integrated catchment approach
- podporováno Výzkumným zám rem MŠMT Solární energetika p írodních a
technologických systém .
» P íprava knihy o mok adech ( v eštin ) ur ené pro širší odbornou ve ejnost
- podporováno Výzkumným zám rem MŠMT Solární energetika p írodních a
technologických systém .

» P íprava pracovní cesty do zemí východní Afriky
plánované na leden 2002 v rámci Programu zahrani ní rozvojové pomoci R a projektu
"Fingerponds".
» V souladu s odborným zam ením Energetického poradenského st ediska EZ, a.s.,
byla pro EZ, a.s. provád na poradenská innost v oboru “Solární vytáp ní a oh ev
vody”.
» Pro vysoké školy byly vypracovány oponentské posudky a byl provád n odborný
dohled p i vypracování diplomových prací.
» Byla provád na pr b žná poradenská a konzulta ní innost v oboru rybníká ství a
biologického hodnocení rybni ních a mok adních ekosystém .
» Zástupce ENKI, o.p.s. p sobil v poradním sboru komise Programu pro revitalizaci
í ních ekosystém .
» Zástupce ENKI, o.p.s. p sobil jako volený len V deckotechnického panelu Ramsarské
konvence za st ední a východní Evropu.
» Byly dokon eny práce na konstrukci solární ásti bioreaktoru pro kultivaci as s
využitím Fresnelových o ek pro Ústav fyzikální biologie Jiho eské Univerzity v
Nových Hradech.
Aktivní ú ast na konferencích a jiných odborných akcích:
Network of organisations for Training for the management
of natural areas in the Mediterranean
- pracovní setkání organizované IUCN
- 12.-13.2. 2001, Tour du Valat, Camargue, Francie
M. Eiseltová: "Training activities of the Wetland Training Centre in Trebon"
V deckotechnický panel Ramsarské konvence
- pracovní setkání pro p ípravu podklad pro konferenci lenských stát
- erven 2001, Švýcarsko
J. Pokorný ( len V deckotechnického panelu Ramsarské konvence za st ední a východní
Evropu)
Fingerponds
- pracovní seminá ešitel mezinárodního projektu "Fingerponds"
uspo ádaný ENKI, o.p.s. v rámci Programu zahrani ní rozvojové pomoci R
- srpen 2001, T ebo , R
J. Pokorný, I. P ikryl, R. Faina
Význam mok ad p i zadržování vody a látek v krajin , t.j. p i p edcházení
aridizaci krajiny a p i do is ování odpadních vod
- pracovní seminá uspo ádaný ENKI, o.p.s. v rámci Programu zahrani ní rozvojové
pomoci R
- 6. - 14.9. 2001, Biškek a Biosférická rezervace Issyk-kol, Kyrgyzská republika
J. Pokorný, R. Faina, I. P ikryl, J. Vymazal, V. Jirka: p ednášky z obor ochrana a
obnova mok ad , rybníká ské hospoda ení, stavba a využití istíren odpadních vod a
solární energetika

4th International Workshop on Nutrient Cycling
and Retention in Natural and Constructed Wetlands
- mezinárodní pracovní konference organizovaná J. Vymazalem, Praha a ENKI, o.p.s.
- 26.-29.9. 2001, T ebo , R
J. Vymazal, J. Pokorný, H. ížková, E. Pecharová
Podrobn jší informace o innosti v etn p ílohy k ú etní uzáv rce pro ú etní období 2001 a
výroku auditora jsou k dispozici v sídle spole nosti v T eboni, Dukelská 145, tel. 0333/724346.

