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Dlouhodobé projekty:
Solární energetika p írodních a technologických systém
Modulární skleník s vysokou ú inností p em ny slune ní energie a recyklací vody
využívající optické rastry
"Fingerponds" - Funkce a management rybník budovaných
v zátopových zónách Viktoriina jezera a eky Rufiji
Management rybníká ského hospoda ení šetrného k p írod
Výzkumná innost na území Sokolovské uhelné, a.s.
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
Ve dnech 22.-24.10.2003 prob hla v Nových Hradech Konference ENKI, o.p.s., která
byla uspo ádána pro prezentaci innosti a výsledk od založení spole nosti v r. 1998.
Program konference lze najít na stránce ENKI_konf_2003.
Na budov T ebo ského inova ního centra byla instalována meteorologická stanice pro
monitoring slune ního zá ení (p ímé, difúzní, albedo), teploty a vlhkosti vzduchu a sm ru
v tru. Byla zakoupena a testována mobilní meteorologická stanice pro m ení radia ní
bilance. Pokra oval celoro ní soustavný monitoring ú innosti dvou instalací solárních
panel . Bylo navrženo a zhotoveno m ící za ízení na optické rastry v kolimovaném
zá ení.
Byl vyhotoven projekt solárního komplexu zamýšleného pro katastr Štipto nedaleko
Nových Hrad , tento projekt je sou ástí návrhu rozsáhlého projektu CONCERTO, který
byl podán spolu s rakouskou stranou a dalšími státy k EU.
Byl dokon en a testován bioreaktor v areálu ÚFB JU a ÚEK v Nových Hradech. Podle
tohoto bioreaktoru se v rámci projektu PHARE bude v roce 2004 stav t rozsáhlejší
Biotechnologická hala v Nových Hradech. Pracovníci ENKI, o.p.s. v rámci Výzkumného
zám ru navrhli kolektorovou ást a vyvinuli a zhotovili systém regulace a m ení.
Termovizní kamera byla využívána jak pro verifikaci energetických model budov, tak
pro studie v terénu. Byl proveden první pokus s využitím termovizní kamery nesené
letadlem pro zhotovení teplotních map terénu.
Výsledky technologického výzkumu a vývoje byly prezentovány na ad odborných
konferencí uvedených na stránce Aktivní ú ast na konferencích a jiných odborných
akcích.

Byl zahájen monitoring tepelné a chemické ú innosti krajiny v povodí í ky
Stropnice na Novohradsku. Dosavadní poznatky byly prezentovány na seminá i Water
Management in Transition Countries v T eboni a Nových Hradech (22.-31.8.2003).
Dále jsou pr b žn uplat ovány v návrhu konkrétních revitaliza ních opat ení v rámci
širšího povodí Stropnice.
Bylo zhotoveno a rozši ováno n kolik typ prezentací o úloze lov ka p i usm r ování
tok energie v krajin a k problematice povodní jakožto následku lidské innosti.
P eklad knihy F. Capry "Webs of Life" byl p ijat do tisku nakladatelstvím Academia
Praha (na p elomu roku provedeny sloupcové korektury).
Pokra ovala práce na dalších rukopisech a kapitolách monografie o revitalizaci
mok ad "Restoration of Lakes, Streams, Floodplains and Bogs in Europe", která je
aktualizovanou a rozší enou verzí dvou p edešlých publikací Restoration of Lake
Ecosystems - a holistic approach a Restoration of Stream Ecosystems - an integrated
catchment approach. Publikace je p ipravována pro nakladatelství Klewer, editorkou je
M. Eiseltová.
Ve dnech 24.-27.9.2003 byl v Borové Lad na Šumav
uspo ádán 5. Mezinárodní seminá na téma kolob h a zadržování živin v p írodních
a um lých mok adech
(5th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and
Constructed Wetlands). Zú astnilo se 41 odborník z celého sv ta. P ísp vky byly
zatím publikovány formou rozší ených abstrakt (editor J. Vymazal).
Byl dokon en a nakladatelstvím Backhuys Publishers v Leidenu v Nizozemí vydán
sborník ze 4.
Mezinárodního seminá e na téma kolob h a zadržování živin v p írodních a
um lých mok adech, který se konal v roce 2001 (Vymazal, J. (ed.), 2003: Wetlands Nutrients, Metals and Mass Cycling. Backhuys Publishers, Leiden, 374 pp. ISBN 905782-140-0).
Výsledky studia funkce mok adních istíren odpadních vod byly rovn ž prezentovány
na t chto mezinárodních konferencích:
1st International Seminar on the Use of Aquatic Macrophytes for Wastewater
Treatment in Constructed Wetlands v Lisabonu v Portugalsku (8.-10.5.2003) a
International Conference on
Constructed and Riverine Wetlands for Optimal Control of Wastewater at
Catchment Scale v Tartu v Estonsku (29.9.-2.10.2003).
Pokra ovala p íprava publikace o mok adech (v eštin ) ur ené pro širší odbornou
ve ejnost.
Pokra oval pravidelný monitoring rybni ních soustav t ebo ské pánve. Probíhalo
sledování hydrochemických a hydrobiologických parametr vody v souvislosti se
zp sobem hnojení a se složením a velikostí rybí obsádky.
Byla uzav ena dohoda o spolupráci mezi ENKI, o.p.s. a Warminsko-Mazurskou
univerzitou v Olsztyni (Polsko) v oblasti solární energetiky.

Modulární skleník s vysokou ú inností p em ny slune ní energie a
recyklací vody využívající optické rastry

zadavatel: Ministerstvo životního prost edí R
- projekt VaV 300/05/03
doba ešení: 2003 - 2007
Cílem projektu je navrhnout, vytvo it matematický model, postavit, monitorovat a na
základ porovnání reálného objektu s matematickým modelem optimalizovat do asné
pokusné za ízení, které tvo í jednotlivé moduly skleníku, využívající optické rastry ze
skla. Za ízení tvo í celkem šest modul . Od východu to budou dva moduly v žové, kdy
první bude zasklen pasivními odraznými rastry, druhý osazen fasádovými kolektory
SOLARGLAS SF1, pracujícími jako sv telné a tepelné žaluzie. T etí modul bude
energetický a bude zasklen vakuovými kolektory HELIOSTAR; tento modul nebude
p stební a bude pod ním umíst na veškerá technologie. Následují t i p stební moduly
st echové, první z nich je energetický fototermálními absorbéry, druhý hybridní s vodou
chlazenými fotovoltaickými absorbéry z monokrystalického k emíku a poslední s
odraznými rastry. Zasklívací a nosné konstrukce budou shodné. Proto se po dokon ení
experiment mohou moduly osadit a vybavit nejefektivn jší z odzkoušených technologií.
Simulace bude provedena v simula ním prost edí TRNSYS 15, energetické pom ry
optických rastr budou vypo teny pomocí software vyvinutého v ENKI, o.p.s. Nedílnou
sou ástí bude p stební plán na produkci kulturních rostlin, jehož realizace bude ve zp tné
vazb ovliv ovat technickou stránku experimentu.
V zahajovacím roce 2003 byla provedena rešerše konstruk ních ešení p stebních
skleník , zpracována technická dokumentace a zpracovány matematické modely
jednotlivých modul .

"Fingerponds"-

- Funkce a management rybník budovaných
v zátopových zónách Viktoriina jezera a eky Rufiji
zadavatel: Evropská Unie
- INCO-DEV Contract ICA4-CT-2001-10037
doba ešení: od r. 2000, dlouhodobé
ENKI, o.p.s. je spolu ešitelem projektu EU "Fingerponds"- The dynamics and
evaluation of finger ponds in East African freshwater wetland ecotones using
appropriate fish production techniques, jehož koordinátorem je Dr. P. Denny z IHE
Delft v Holandsku. Podrobnosti o projektu lze najít na webových stránkách
http://www.ihe.nl/fingerponds/. Aktivity ENKI, o.p.s. v této oblasti byly v letech 19992002 rovn ž podporovány Ministerstvem zahrani í R v rámci Programu zahrani ní
rozvojové
pomoci
(viz
projekt
zahrani ní
rozvojové
pomoci
R).
Tento projekt se zabývá pokusným zakládáním malých produk ních rybník (tzv.
"fingerponds") v zátopových zónách Viktoriina jezera (Uganda, Kenja) a eky Rufiji
(Tanzanie). Cílem projektu "Fingerponds" je ov it možnosti a vypracovat metody
chovu ryb v t chto rybnících a p isp t tak ke zlepšení potravinové sob sta nosti místních
komunit. ENKI, o.p.s. poskytuje své odborné zázemí v oborech rybni ního hospodá ství,
praktické hydrobiologie a ekologie rybni ních ekosystém a zodpovídá za vypracování
strategie rybni ního managementu.
Rybní ky jsou vykopány na vn jším okraji pob ežní zóny a zasahují jako prsty (fingers)
sm rem k jezeru i ece (proto název finger ponds). Vykopaná zemina je navršena mezi
sousedícími rybní ky.Vznikají tak vyvýšená místa, na kterých mohou být zakládána
polí ka pro p stování zeleniny. P i sezónních záplavách se rybní ky naplní vodou.

Jezerní i í ní voda je zdrojem p irozené rybí násady. Po opadnutí vody je zachycená
rybí obsádka chována v rybní cích. P ihnojování organických odpadem (hn j, kuchy ský
odpad) z okolních vesnic by m l podpo it rozvoj p irozené potravní nabídky a r st ryb.
Rybní ky byly založeny v pr b hu roku 2002. V prvním roce po zaplavení (2002-2003)
byla sledována kvalita vody, biomasa a složení fytoplanktonu a zooplanktonu a stav rybí
obsádky. Získané výsledky ukazují, že p irozená potravní nabídka podporující produkci
ryb je velmi nízká (nízká primární produkce, malá biomasa a malé druhy zooplanktonu).
Je proto nutné posílit potravní nabídku, t.j. zvýšit produkci v tších, potravn cenných
druh zooplanktonu. Dosavadní pokusy ukázaly, že aplikace p irozených hnojiv (ku ecí a
kravský hn j) zvýšila primární produkci (koncentraci fytoplanktonu) a ani vysoké dávky
nezp sobovaly deficit kyslíku. Další úsilí bude tedy zam eno na navržení a testování
r zných postup hospoda ení, které povedou k transformaci primární produkce do
produkce rybí biomasy (nap . snižování množství ryb, odlov malých ryb, zm ny hladiny
vody, odstra ování makrofyt aj.).
Dosavadní poznatky byly mimo jiné prezentovány na
5. Mezinárodním seminá i na téma kolob h a zadržování živin v p írodních a
um lých mok adech (Borová Lada, R, 24.-27.9. 2003) a publikovány formou
rozší eného abstraktu (Pokorný, J. et al., 2003, viz Seznam publikací).
V ervnu 2003 navštívili spolupracovníci z Univerzity v Dar es Salaam a Londýnské
Univerzity
pracovn T ebo . Cílem bylo pou it se o trofických vztazích v produk ních rybnících;
rovn ž byly analyzovány vzorky zooplanktonu z pokusných rybní k v Africe. V zá í
2003
prob hl pracovní pobyt odborník ENKI, o.p.s. v Ugand a Keni. V jeho pr b hu byly na
vybraných lokalitách testovány r zné dávky hnojiv, sledovala se primární produkce a
stav zooplanktonu a byly navrženy obsádky ryb.
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
Pokra ovalo soustavné sledování n kolika desítek rybník ve spolupráci s regionálními
st edisky AOPK a správami CHKO. Na základ chemických analýz vody a
hydrobiologických rozbor s d razem na stav planktonu p i dané obsádce ryb byla
navržena hospodá ská opat ení pro konkrétní rybníky tak, aby se podpo il p irozený
vývoj rybni ního ekosystému sm rem k vyšší biodiverzit rostlin, entomofauny, vodního
ptactva atd. Na základ získaných výsledk se p ipravuje metodická p íru ka k šetrnému
hospoda ení na rybnících.
Výzkumná innost na území Sokolovské uhelné, a.s.
zadavatel: Sokolovská uhelná, a.s.
- smlouvy . 01-03/03/301
doba ešení: dlouhodobé
Na základ uvedených smluv pokra ovala dlouhodobá výzkumná innost na území
Sokolovské uhelné, a.s. Ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi a jednotlivci
byly sledovány podmínky na výsypkách lom Sokolovské uhelné, a.s. z hlediska výskytu

vybraných indika n významných organizm a pot ebných úprav ekosystému pro
vytvá ení optimálních podmínek pro samovolný vznik druhov pestrých biocenóz.
Sledování vybraných složek ekosystému bylo zam eno p edevším na Velkou
podkrušnohorskou výsypku a na prostor Lítovské výsypky a lomu Boden. Pokra ovalo
sledování p dních organizm na starších i nových experimentálních plochách. Probíhalo
monitorování kvality vody odtékající z Lítovské výsypky a v napušt ném lomu Michal.
Systematicky byl provád n záchranný odchyt obojživelník p ed hranou lomu Ji í a v
sou innosti se Sokolovskou uhelnou a.s. byly provád ny úpravy terénu v této oblasti
omezující výskyt obojživelník na ohrožené ploše v dalším období. Pokra ovali jsme v
podpo e rozvoje litorálního spole enstva v nádrži Klára a v menším rozsahu i na dalších
nádržích na Podkrušnohorské výsypce, do nichž mohou být obojživelníci v dalších letech
vysazováni. Pro stejný ú el bylo p ipraveno prosv tlení vybraných nádrží na výsypce
Matyáš.
Pokra ovali jsme v pokusech s podporou vegetace na fytotoxických plochách Lítovské
výsypky. Úsp šné se jeví p edevším vysazení rákosu na ásti ploch, které by m lo zvýšit
biologickou hodnotu nádrží i p isp t ke stabilizaci zemin splavených z okolí.
Od nežádoucích ke ových nálet byla vy išt na ást plochy p edpolí u pinky Lví Dv r,
která je obývána hn dáskem Euphydryas aurinia chrán ným Bernskou úmluvou, a tím
podpo ena jeho populace.
Byly systematicky sledovány ásti rekultivací z p edchozích let ur ené k podpo e
biodiverzity a ešeny n které provozní problémy na III. etap rekultivací
Podkrušnohorské výsypky. Bylo p edáno stanovisko k rekultivaci vybrané plochy na
území VI. etapy rekultivace Podkrušnohorské výsypky.
Byl zhodnocen p edchozí historický vývoj na území Sokolovské pánve a pomocí
mapových podklad vytipovány hodnotné plochy, kde v p edchozích 150 letech
p etrvávala cenná lesní i lu ní spole enstva nebo ješt v 19. století došlo k sekundární
sukcesi na p vodn zem d lsky obhospoda ovaných plochách. Tyto plochy by mohly být
zdrojem biodiverzity pro rekultivovaná území výsypek a lom .
Krátkodobé projekty, expertní práce, atd.:
Provád ní odborných vývojových služeb v etn organiza ních a administrativních
prací v rozsahu agendy manažera jakosti a manažera environmentu objednatele,
které vyplývají z ustanovení norem SN EN ISO 9001:2000, 14001:1997 a
podmínek ud lené certifikace v etn dalších inností dle pot eb objednatele
zadavatel: ENVI, s.r.o., T ebo
- smlouva o dílo SK/300/122/03
Provád ní interních audit v rozsahu programu stanoveného radou jakosti a
ekovýborem objednatele, který vyplývá z ustanovení norem SN EN ISO 9001:2000
a 14001:1997 a organiza ní sm rnice ENVI, s.r.o. . OS - 02: Interní audit
zadavatel: ENVI, s.r.o., T ebo
- smlouva o dílo SK/300/121/03
P íprava a zpracování žádosti mandanta o ud lení integrovaného povolení pro jím
provozovanou farmu, ve smyslu zákona . 76/2002 Sb. a projednání této žádosti s
p íslušnými právnickými osobami nebo institucemi v zastoupení mandanta
zadavatel: Statek Dalovice, a.s., Ode - Hrozn tín
- mandátní smlouva
Návrh metodického podkladu k problematice obnovy ekologických funkcí krajiny
narušené t žbou za použití výstup projektu Programu výzkumu a vývoje MŽP id.
. VaV/640/3/00

zadavatel: Ministerstvo životního prost edí R
- smlouva o dílo
Zpracování díl í ásti výzkumného projektu VaV/640/2/02 "Identifikace,
zp ístupn ní a ochrana specifických ekosystém hn douhelných výsypek v
severozápadních echách" pro rok 2003
zadavatel: Petr Skleni ka - LAREKO
- smlouva o dílo
Odb r a rozbor stratifikovaných vzork z Máchova jezera a jeho p ítok za ú elem
hydrochemických a hydrobiologických rozbor
zadavatel: Agentura ochrany p írody a krajiny R
- smlouva o dílo
Zhodnocení úsp šnosti vybraných realizovaných opat ení z PPK MŽP v okrese
Strakonice - dot. titul C1
zadavatel: Agentura ochrany p írody a krajiny R
- smlouva o dílo
Odb r sediment z rybníka Nesyt na Jižní Morav , zajišt ní analýz celkových
obsah kontaminant v sedimentech a zem d lské p d a zhodnocení výsledk
analýz vzhledem k plánovanému využití sedimentu na zem d lské p d
zadavatel: Agentura ochrany p írody a krajiny R
- smlouva o dílo
Hodnocení trendu v dlouhodobém vývoji vody v nádrži Fláje
zadavatel: Ústecký kraj, Ústí n. Labem
- smlouva o dílo
Zabezpe ení ú asti eské republiky na mezinárodní spolupráci p i p íprav návodu
EK pro posuzování mok ad
Zahájení spolupráce v oblasti rybníká ství mezi R a Rakouskem v regionu s
p eshrani ním rozsahem
Konzulta ní innost v oblasti managementu rybni ních soustav
zadavatel: Ministerstvo zem d lství R
- smlouva . 14/03

Odborné a osv tové akce po ádané ENKI, o.p.s.:
5th International Workshop
on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands
(5. Mezinárodní seminá na téma kolob h a zadržování živin
v p írodních a um lých mok adech)
- uspo ádal Jan Vymazal, Praha a ENKI, o.p.s.
za podpory Výzkumného zám ru MŠMT Solární energetika p írodních a
technologických systém
a grantu .206/02/1036 GA R
- Borová Lada, 24.-27.9. 2003
Konference
ENKI, o.p.s.
- uspo ádala ENKI, o.p.s. pro prezentaci innosti a výsledk od svého založení v r. 1998
(ENKI_konf_2003.)

za podpory Výzkumného zám ru MŠMT Solární energetika p írodních a
technologických systém
-Nové Hrady, 22.-24.10.2003
Po ad pro eský rozhlas 2 (Praha)
Malé rybníky v záplavových oblastech východní rovníkové Afriky
- 6.9.2003
Další aktivity:
» Pracovní cesta do zemí východní Afriky (Uganda, Ke a) v zá í 2003 (3 týdny) v rámci
projektu EU "Fingerponds".
» Pracovní návšt va spolupracovník z Londýnské Univerzity a Univerzity v Dar es
Salaam v ervnu 2003 v rámci projektu EU "Fingerponds".
» Uzav ena dohoda o spolupráci mezi ENKI, o.p.s. a Warminsko-Mazurskou univerzitou
v Olsztyni (Polsko) v oblasti solární energetiky.
» P íprava publikace Restoration of Lakes, Streams, Floodplains and Bogs in Europe
pro nakladatelství Klewer
- tato publikace 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 .
» 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 pro Okresní a M stské
ú ady.
» Zástupce ENKI, o.p.s. p sobil v poradním sboru komise Programu pro revitalizaci
í ních ekosystém .
»
Zápis užitného vzoru: Za ízení pro kultivaci as
Praha, 14.7.2003
íslo dokumentu 13496
Majitel: Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ústav fyzikální biologie, Nové
Hrady, R
ENKI,o.p.s., T ebo , R
ENVI, s.r.o., T ebo , R
» P ipomínky a úpravy textu zákona . 76/2002 pro MŽP.
Aktivní ú ast na konferencích a jiných odborných akcích:
Pozn.: • Auto i referát z ENKI, o.p.s. jsou vyzna eni tu ným písmem
• P ísp vky publikované ve sbornících konferencí jsou citovány v Seznamu publikací
Odborný seminá v rámci veletrh
FOR HABITAT a ECO CITY 2003

-ELTHERM 2003- Praha, 6.2.2003
Pokorný, J., Jirka, V. : Slune ní energie v p írod a technické praxi.
Celostátní konference
Aktuální problémy chovu prasat
- Praha, 30.4.2003
Vostoupal, B.,
Jelínek, A., Plíva, P., D dina, M., Tauc, V.: Bioklima a fenomén pohody u prasat.
1st International Seminar on
the Use of Aquatic Macrophytes for Wastewater Treatment in Constructed
Wetlands
-Lisabon, Portugalsko, 8.-10.5.2003
J.Vymazal:Types of constructed wetlands.
Sizing of gravel-based constructed wetlands with horizontal sub-surface flow.
Removal mechanisms in constructed wetlands.
Constructed wetlands for wastewater treatment in the Czech Republic.
Morais, L. J. de, Vymazal, J., Bartolomeu, F. A., Dias, V. N.: Operation, maintenance
and costs of constructed wetlands.
Konference
Vytáp ní
- T ebo , kv ten 2003
Jirka, V., Šourek, B.: Lineární Fresnelovy o ky ze skla a jiné optické rastry šet ící
energii.
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- Banska Štiavnica, 23.-27. 6. 2003
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P ednášky:
Jirka, V. : Optické rastry pro stavebnictví a architekturu.
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Jirka, V., Pokorný, J.: Instalace optických rastr a ploch termálních kolektor .
5th International Workshop
on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands
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Vymazal, J.: Heavy metals budget for a constructed wetland treating municipal sewage.
Vymazal, J.: Removal of nitrogen via harvesting of emergent vegetation in constructed
wetlands for wastewater treatment.
Pokorný, J., P ikryl, I., Faina, R., Bailey, R., Lamtane, H., Mgaya, Y., Kipkemboi, J.,
Mathooko, J., Kaggwa, R., Kansiime, F., Denny, P.: Will fish pond management
principles from the temperate zone work in tropical Fingerponds?
International Conference
Constructed and Riverine Wetlands for Optimal Control
of Wastewater at Catchment Scale
-Tartu, Estonsko, 29.9.-2.10.2003
Vymazal, J.: Removal of enteric bacteria in constructed treatment wetlands with
emergent macrophytes.
Vymazal, J.: Removal of heavy metals in a horizontal subsurface flow constructed
wetland.
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ENKI, o.p.s.
- Nové Hrady, 22.-24.10.2003
- pre
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Konference
Central European Energy, Efficiency and Renewable Energy Sources
(CEERES'03)

- Praha, 10.-11.11.2003
Šourek, B., Jirka, V., Kore ko, J., eho , M.: Posouzení energetické bilance
nízkoenergetického objektu s integrovanými prvky využívání slune ní energie pomocí
modelovacího programu TRNSYS15.
International Conference
Lanscape Shaping
of the Headings Exploited in the Mining
- Krakov, Polsko, 10.-12.12.2003
Vrbová, M., P ikryl, I., Svoboda, I.: Creating the new landscape after opencast brown
coal mining in the Northwest Bohemia.
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