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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
V roce 2004 bylo ukon eno ešení výzkumného zám ru MŠMT "Solární energetika
p írodních a technologických systém " (dále VZ). Jeho hlavním cílem bylo propojení
technických a biologických (ekologických) p ístup p i výzkumu disipace a
využívání slune ní energie. Výzkum probíhal jak na úrovni technologických za ízení a
systém , tak na úrovni ekosystém . Teoretická a filosofická východiska p ístup k
výzkumu jsou vysv tlena v knize F. Capry "Tká života - Nová syntéza mysli a hmoty",
p eložené do eštiny v rámci ešení VZ. Následující text shrnuje dosažené výsledky a
p ínosy.
» ešení solární energetiky p írodních soustav se soust edilo na vývoj metod a
charakteristiku hlavních energetických tok v p írod a to na úrovni ekosystém .
Pracovišt se z prost edk výzkumného zám ru vybavilo odpovídající technikou,
probíhala pravidelná m ení a experimenty, zam ené na hodnocení hlavních tok
slune ní energie v krajin , to jest distribuce globálního zá ení na odraz, zjevné teplo,
skupenské teplo evapotranspirace a tok tepla do p dy. D raz byl p itom kladen na úlohu
vegetace a zejména na vliv hospodá ských zásah
lov ka. Poda ilo se soust edit
mikroklimatologická data, satelitní snímky i historické údaje (mapy stabilního katastru,
fotografie, mapy odvodn ní atp.) a další podklady z n kolika r zných území (T ebo sko,
Stropnicko, Severo eská hn douhelná pánev). Ve spolupráci s Laborato í aplikované
ekologie Zem d lské fakulty JU v eských Bud jovicích tak vznikl výjime ný soubor
materiál pro hodnocení tok látek a energie v krajin pod vlivem lov ka.
(Publikace k tématu viz Pokorný, J. , Pecharová, E., Eiseltová, M., et al.)
Jednotlivé metodické postupy se dále testují a rozpracovávají zejména formou

doktorských diserta ních prací. Tyto postupy se již využívají p i ešení strategických
otázek obnovy krajiny. Výsledky a p ístupy byly opakovan prezentovány na
mezinárodních konferencích a je o n zájem v mezinárodním m ítku. P ipravujeme
shrnující publikaci, ve které si klademe za cíl zhodnotit a kvantitativn doložit úlohu
lov ka v distribuci slune ní energie a dát ji do souvislosti s globální zm nou a zejména s
kvantitativními údaji o skleníkových plynech a skleníkovém efektu. Domníváme se (a
tuto hypotézu chceme podrobit kritické analýze), že nesprávným hospoda ením s vodou a
s vegetací na velkých plochách vytvá í lidská populace tepelné potenciály v krajin , které
se projevují i klimatickými extrémy.
» Vývoj a výzkum v oblasti využívání slune ní energie vycházel hlavn z p edchozích
zkušeností s optickými prvky - rastry, prohloubil naše znalosti této problematiky a byl
zam en p edevším na studium systém . Lze jej charakterizovat následujícími body:
1. Vývoj za ízení – univerzálního koncentra ního kolektorového systému
2. Vytvo ení laboratorního a instrumentálního zázemí
3. Matematické modelování jak prvk - rastr , tak systém
4. M ení a rozvoj m ících metod
5.Vypracování vzorových projekt s koncentra ními kolektorovými systémy
6. Realizace vzorových projekt
7. Monitoring realizovaných staveb s využitím termovizní techniky
8. Porovnání matematických model a nam ených hodnot, verifikace model
9. P íprava podklad pro projektanty.
Od po átku výzkumného zám ru jsme se zam ili na vytvo ení univerzálního
kolektorového koncentra ního systému, využívajícího lineární koncentrátory –
Fresnelovy o ky, vyráb né technologií kontinuálního lití ze skla, který m že být
aplikován jak na fasádu, tak do st echy. Jednalo se o inovaci systému Solarglas, který
vznikl p ed 10 lety, tedy na zcela jiné technologické a sou ástkové základn . Byl vyvinut
nový lankový pohybový mechanismus, který umož uje pohyb rámu s absorbéry ve dvou
osách a navád cí elektronika, využívající jedno ipový mikrokontroler ATMEL 89S8252.
Byl navržen a vyroben nový typ Al absorb ního profilu, který umož uje vývoj
hybridního fotovoltaicko – fototermálního koncentra ního kolektoru.
V návaznosti na ešenou problematiku byla opticko-mechanická dílna vybavována stroji,
ná adím, m ící, monitorovací a reproduk ní technikou, nezbytnou pro vývoj a monitorig
systém . Byl zakoupen software pro dynamické simulace energetických tok TRNSYS
15 (otev ený systém, do kterého lze vkládat vlastní prvky, dopl ující základní knihovnu)
a n kolik produkt AutoCAD na projektování a elektronické sd lování výkresové
dokumentace.
Jeden pracovník se pln v noval simulacím v prost edí TRNSYS a ve spolupráci s
pracovníky Ústavu techniky prost edí Strojní fakulty VUT pracoval na vývoji vlastních
modul rastrových systém . Ve spolupráci s Ústavem m ící a regula ní techniky téže
fakulty byl inovován program RASTER na výpo et optických parametr lineárních rastr
a v sou asnosti se p istoupilo k jeho p evedení z prost edí Microsoft – Excel do
softwarového prost edí IDL, což jej ádov zrychlí a podstatn zvýší jeho využitelnost.
Pro uplatn ní výsledk výzkumu a vývoje je nezbytné tyto výsledky prezentovat a
nabídnout v žádané a upot ebitelné form . Proto je snahou ešitel dopracovat
výkresovou dokumentaci do takové formy, aby mohla sloužit projektant m a stala se
sou ástí knihoven prvk a systém .
V ešeném období byly vypracovány studie a jiné projektové podklady pro rodinné
domky v etn urbanistického a systémového ešení sídlišt s kotelnou, dále pro
modulární skleník, výukové st edisko obnovitelných zdroj energie hotelového typu i

technologické haly. N které z t chto projekt byly realizovány, n které jsou ve výstavb
a pro n které se hledá investor a správný model financování. U všech objekt byly
vypracovány dynamické matematické modely a provedeny celoro ní simulace
energetických ztrát a zisk . Realizované projekty mají v sob zahrnut monitorovací
systém a za íná dlouhodobý monitoring t chto objekt – systém . Pro m ení a
vizualizaci teplotních polí máme k dispozici termovizní kameru ThermaCAM PM 695,
která umožní porovnání reálných teplot se simulovanými. Výsledky monitoringu budou
konfrontovány se simulovanými hodnotami a bude posouzena míra shody. Jedná se o
velice cenný materiál, na základ kterého m žeme posoudit hodnov rnost matematických
model .
Mezi realizacemi zaujímá významné místo vývoj autotrofního koncentra ního
biokultivátoru as. Jedná se o unikátní interdisciplinární výzkum a vývoj za ízení, na
kterém pod vedením ENKI, o.p.s. pracoval tým z n kolika institucí: VUT, JU, MBÚ
AV R, ENVI, s.r.o. a SMS, s.r.o. Vývoj byl završen realizací ty jednotek
produk ních biokultivátor v biotechnologické hale Ústavu fyzikální biologie JU v
Nových Hradech.
(Publikace k tématu viz Jirka, V., Šourek, B., et al.)
» Rybni ní hospoda ení a využívání mok ad k išt ní odpadních vod a k recyklaci
vody a látek v krajin jsou p íklady ekotechnologií setrvalého hospoda ení v krajin .
V oblasti rybni ního hospoda ení má eská republika výjime né postavení ve
sv tovém m ítku. Práv rybni ní oblasti v jižních echách mohou sloužit jako p íklad
funk ní krajiny založené lov kem. Pracovníci ENKI, o.p.s. zpracovali plány
hospoda ení pro desítky rybník v celé R. Tyto plány berou v úvahu jak pohled
ekonomický, tak zájmy ochrany p írody. Umož ují tedy eliminovat nežádoucí projevy
rybá ské intenzifikace, aniž by došlo k významnému ohrožení hospodá ského efektu
(více viz Rybni ní hospoda ení šetrné k p írod ). Výsledky výzkumu se odrážejí v
návrzích metodik pro MŽP a pro MZeV, sou asn tyto znalosti uplat ujeme v projektu
EU Fingerponds.
V pr b hu ešení VZ se poda ilo vybavit hydrobiologické pracovišt ENKI, o.p.s. ve
Vod anech i chemickou laborato v areálu T ebo ského inova ního centra v T eboni.
Laborato je zam ena na hydrochemické analýzy povrchových vod a po ítá se s jejím
dalším rozvojem p i budování v deckotechnického parku. Je podán projekt regionálního
informa ního centra pro školení pracovník státní správy v oblasti rybni ního
hospoda ení. Institucionáln tato innost zatím zajišt na není, pouze formou smluv s
AOPK a MŽP na ešení konkrétních problém . (Publikace k tématu viz P ikryl, I. a
Faina, R.)
V rámci VZ bylo dále pravideln sledováno n kolik ko enových istíren odpadních
vod a poda ilo se zpracovat informace o t chto um lých mok adech doslova z celého
sv ta. Krom vysokého po tu v deckých publikací (Vymazal, J.) byla za podpory VZ
zpracována i esky psaná brožura s bohatým obrazovým materiálem "Ko enové istírny
odpadních vod", ur ená pro státní správu, projektanty i další zájemce (autor J. Vymazal,
vydala a distribuuje ENKI, o.p.s.). V nejbližších letech snad bude možné podpo it další
výzkum a využívání um lých mok ad z projekt podaných k MŽP a GA R.
» Výsledky ešení VZ jsou prezentovány formou publikací v odborných knihách,
asopisech a sbornících konferencí a pravideln jsou p edávány formou p ednášek pro
mezinárodní kurzy (UNESCO-IHE, Holandsko) i ú astí v mezinárodních v deckých
radách a strukturách (Ramsarská konvence, projekty rozvojové pomoci R, ešení
projekt EU, organiza ní výbory mezinárodních konferencí). Díky podpo e z

výzkumného zám ru bylo možné uskute nit edici sborník z konferencí i edici zvláštních
ísel asopis (Ecological Engineering).
V sou asné dob se pro nakladatelství Klewer dokon uje monografie o obnov mok ad
"Restoration of Lakes, Streams, Floodplains and Bogs in Europe" (ed. M.
Eiseltová), 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.
» V oblasti rozvoje infrastruktury byla dokon ena první etapa budování
v deckotechnického parku - T ebo ského inova ního centra (TIC). ENKI, o.p.s. je
jedním z jeho zakladatel a je nositelem výzkumn -vývojového programu. Na konci
b ezna 2005 bude odevzdán návrh druhé etapy rozvoje TIC (Opera ní program
Ministerstva pr myslu a obchodu – Prosperita), podavatelem bude ENKI, o.p.s. Hlavní
náplní toho projektu budou práv aplikace a inovace navazující na výsledky a metody
rozpracované p i ešení výzkumného zám ru.

T ebo ské inova ní centrum
ENKI, o.p.s. je spoluprovozovatelem v decko technického parku - T ebo ského
inova ního centra (TIC), které bylo v letech 2002-2003 vybudováno spole ností ENVI,
s.r.o., T ebo za p isp ní Ministerstva pr myslu a obchodu. Jeho innost byla oficiáln
zahájena po obdržení certifikátu v únoru 2004. Zam ení centra vychází z podnikatelské
tradice a zkušeností zakladatele - spole nosti ENVI, s.r.o., a výzkumných aktivit ENKI,
o.p.s.. Cílem je rozvíjet stávající aktivity a zárove napomoci rozvoji nových aktivit.
TIC zahrnuje:
1) centrum aplikovaného výzkumu
2) inova ní podnikání (v etn podnikatelského inkubátoru).
Centrum aplikovaného výzkumu zajiš uje ENKI, o.p.s. Podílí se na n m významn
také pracovišt Ústavu ekologie krajiny v T eboni, které se zam uje na problematiku
sekvestrace CO2 v rámci programu p edcházení následk m globálních klimatických
zm n. Smlouva o spolupráci je uzav ena také s Jiho eskou univerzitou.
D ležitou funkcí TIC je také jeho p sobení jako vzd lávacího a školícího st ediska pro
oblast aplikovaného výzkumu a rozvoj inova ního podnikání. V tomto ohledu využívá
zkušeností ENKI, o.p.s. se zajiš ováním vzd lávacích a školících program , konferencí a
projekt na národní i mezinárodní úrovni.
Podnikatelský inkubátor je nedílnou sou ástí aktivit TIC. Jeho smyslem je vznik
nových aktivit, pop . nových firem, živností i podnik zam ených p ednostn na
technologické inovace nebo na transfer technologií. Zakladatel v decko technického
parku poskytuje p ístrojové a kancelá ské vybavení pro využití v prostorách TIC.
TIC se zam uje hlavn na:
1) solární a jiné energetické programy (solárn energetické fasády, optické rastry pro
aktivní a pasivní využití slune ní energie, návrhy malých nízkoenergetických sídliš ,
využití biomasy pro energetické ú ely)
2) strojírenskou ekotechniku (speciální stroje pro t žbu sediment - zvláštní zam ení
na hydraulické systémy a selektivní sací systémy)
3) inovace a podnikání v oblasti jemné mechaniky a optiky
4) využívání ko enových istíren odpadních vod
5) biotechnologie ( ízená kultivace as pro produkci biomasy, heterotrofní kultivace
planktonu recyklací odpadních organických látek)
6) ekotechniky v oblasti setrvalého hospoda ení s látkami v krajin (obnova jezerních
a rybni ních ekosystém poškozených vysokou trofií a další inností lov ka, výzkumné

a vývojové projekty trvale udržitelného hospoda ení v krajin s ohledem na vodní a
solární cykly).
Sou asné provozní a podnikatelské prostory poskytují krom standardních kancelá í také
obchodn -prezenta ní prostory, laborato e (chemická a uhlíková) a opticko-mechanickou
dílnu. Dále jsou k dispozici t i ubytovací kancelá e (tzv. home office).
V nejvyšším, tzv. solárním pat e budovy TIC jsou umíst ny solární technologie. Ve
st eše jsou instalovány slune ní kolektory SG1 (Solarglas), využívající lineární optické
rastry. Sou ástí solárního patra je i osm teplovodních kolektor Heliostar a kotelna
celého areálu. Na st eše je rovn ž umíst na plošina s meteorologickou stanicí pro ú ely
solárních, v trných a jiných klimatických m ení.
V letech 2005-2007 by m la prob hnout druhá etapa výstavby, zahrnující rozší ení
stávajících nebytových prostor, vybudování prototypových dílen a technologického
vybavení pro aquakultury.

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
V pr b hu roku 2004 byla vypracována dokumentace experimentálního skleníku pro
stavební povolení a provád cí dokumentace. Byla vybrána a smluvn zajišt na lokalita v
T eboni a získáno stavební povolení. K datu kontrolního dne je dokon ována hrubá
stavba - jsou hotové veškeré konstrukce, stavba je zasklená a opláš ovaná. Jsou
p edjednány p ípojky a na staveništi je p ipravena zemina vhodná pro p stební plán.
Nakoupeny byly technické celky - jedná se hlavn o systémy topení a ventilace pomocí
vzduchotechnické jednotky GEA a motoricky otevíraných oken, systém zavlažování,
m ení radiace, m ení a regulace teplotních pom r a vlhkosti, nový systém pohybu
absorbér i absorbéry s fotovoltaickými lánky. Do výroby do Alufinalu, Žiar n. Hronom
byla zadána nová forma na hybridní chlazené fotovoltaické-fototermální absorbéry a
p ipravena jejich výroba ve spolupráci se spole nsotí SOLARTEC, Rožnov p.
Radhošt m. Technologie topení byla dopln na o tepelné erpadlo zakoupené v rámci
zám ru MSM 000020001 MŠMT.
Dále byla provedena teoretická p íprava a shromaž ování poznatk a informací pro
ú elné vypln ní prostoru skleníku z hlediska skladby p stovaného materiálu a podmínek
vytvo ených ve skleníku. Bylo rozhodnuto osadit vysokou "v žovou" ást skelníku
tropickou flórou a nízkou ást rostlinami subtrop .
Spolu ešitel - Zem d lská fakulta JU v eských Bud jovicích - se orientoval na
teoretickou a metodickou p ípravu p stebních, produk ních a fyziologických
experiment .
Funkce a management malých rybník (tzv. fingerponds) budovaných
ve sladkovodních mok adech východní Afriky
zadavatel: Ministerstvo zahrani í R v rámci Programu zahrani ní rozvojové pomoci
- projekt . 80/04-05/MZV/B Metodické filmy o chovu ryb a funkci ekosystém
malých
rybník
v
podmínkách
subsaharské
Afriky
(2004-2005)
- navazuje na projekt EU "Fingerponds"- INCO-DEV Contract ICA4-CT-2001-10037
doba ešení: od r. 1999, dlouhodobé

ENKI, o.p.s. je spolu ešitelem projektu EU "Fingerponds": - "The dynamics and
evaluation of fingerponds in East African freshwater wetland ecotones using
appropriate fish production techniques", jehož koordinátorem je Dr. P. Denny z
UNESCO-IHE Institute for Water Education v Delft v Holandsku. Aktivity ENKI, o.p.s.
v této oblasti byly v letech 1999-2002 a v roce 2004 podporovány Ministerstvem
zahrani í
R v rámci Programu 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. (více viz Program zahrani ní rozvojové pomoci nebo
Foreign Developmental Aid Programme)
Ministerstvo zahrani í R podporovalo v roce 2004 p ípravu dvou metodických film
(projekt . 80/04-05/MZV/B Metodické filmy o chovu ryb a funkci ekosystém
malých rybník v podmínkách subsaharské Afriky). Jeden z film bude pojednávat o
hydrobiologických principech chovu ryb v malých rybnících, druhý o socioekonomické
situaci v oblasti Viktoriina jezera a eky Rufiji a významu malých rybník v kontextu
setrvalého využívání krajiny. Hlavní cílovou skupinou jsou budoucí hospodá i na malých
rybnících typu fingerponds. Film však bude p ínosný i pro odborníky st edoškolského a
vysokoškolského vzd lání, nebo uvádí souvislosti a z nich pramenící praktické zásahy.
Projekt je naplánován na dva roky. Práce plánované pro tento rok byly spln ny – v zá í
2004 se uskute nila cesta do Afriky, byly navštíveny všechny lokality a ve spolupráci s
Krátkým filmem, a.s. byly nato eny filmové podklady, rozhovory s ešiteli projektu i s
místními obyvateli. Nato ené materiály byly zhruba rozt íd ny pro oba typy film .
V roce 2005 bude následovat animace, st ihání a vytvá ení první verze filmu. V únoru
2005 p ijede do R Dr. Patrick Denny konzultovat první verzi. V ervnu 2005 budou
p edb žné verze obou film promítnuty na záv re ném seminá i EU projektu
"Fingerponds" v Keni. Podle p ipomínek ešitel a ú inkujících budou p ipraveny
finální verze. Alespo jeden z film bude promítnut na celosv tové konferenci
ú astnických stát Ramsarské konvence, která se koná v listopadu 2005 v Kampale
(Uganda) za ú asti reprezentant p ibližn 100 stát . Filmy budou v eské, anglické,
francouzské, swahilské a snad i špan lské a portugalské verzi.
O tomto projektu vyšlo n kolik lánk v našem tisku (Nový prostor 4.10.2004, Lidové
noviny 2.11.2004.), vysílal se po ad v eském rozhlase (Host do domu, 13.7.04).
Výsledky projektu "Fingerponds" byly prezentovány v ervenci 2004 na mezinárodní
konferenci Intecol Wetlands v Utrechtu v Nizozemí. Vyžádány jsou další lánky
populární a odborné.
Rybníká ské hospoda ení šetrné k p írod
zadavatel: Agentura ochrany p írody a krajiny (AOPK) R
doba ešení: dlouhodobé
Na tuto dlouhodob ešenou problematiku navazovala v roce 2004 smlouva o dílo, jejímž
p edm tem bylo zjišt ní základních a dopl ujících údaj pot ebných pro zhodnocení
stavu rybni ních ekosystém na vybraných lokalitách a následn jejich vyhodnocení.
Výsledky budou sloužit jako podklad pro dopl ky plán pé e a hospodá sko-provozních
ád . V p ípad Máchova jezera dále pro stanovení optimálního hydrologického režimu,

zpracování manipula ního ádu dokeské rybni ní soustavy a úprav
provozních ád a dále budou využity p i projektu ozdrav ní vod.

hospodá sko-

Výzkumná innost na území Sokolovské uhelné, a.s.
zadavatel: Sokolovská uhelná, a.s.
- smlouvy . 01-03/04/301
doba ešení: dlouhodobé
Na základ uvedených smluv pokra ovala ve spolupráci s dalšími výzkumnými
organizacemi a jednotlivci dlouhodobá výzkumná innost na území Sokolovské uhelné,
a.s. Nadále probíhal výzkum vývoje ekosystém a spole enstev hn douhelných výsypek
v r zném stádiu vývoje i z hlediska r zného významu okolních ekosystém pro
kolonizaci výsypek. Podíleli jsme se na p íprav projekt rekultivace z hlediska
zachování a podpory biologicky hodnotných prvk , dohlíželi na pr b h rekultivací a
hodnotili stav d íve rekultivovaných ploch. Pozornost byla v nována p edevším
osídlování nádrží se siln kyselou vodou a dále vývoji kvality vody v rekrea ních
nádržích ve zbytkové jám dolu Michal a dolu Boden. Pokra oval záchranný odchyt
obojživelník p ed postupující hranou lomu Ji í. Byl proveden biologický pr zkum v
p edpolí lomu Ji í pro pot eby p ípravy plánu jeho postupu v následujícím období. Za ala
inventarizace a dokumentace stovek díl ích sledovaných a experimentálních ploch za
celé období výzkumných prací na Sokolovsku. Na t chto pracech se významn podílela i
další pracovišt : Laborato aplikované ekologie ZF J U, Ústav p dní biologie AV R,
Entomologické odd lení Národního muzea.
Krátkodobé projekty, expertní práce, atd.:
Studie stavu sediment v Máchov jeze e s ohledem na funkci celého povodí
(Zmapování hloubek vody, rozložení erných sediment a p íprava sm sných
vzork sedimentu pro analýzy
organických a anorganických látek a pro stanovení sinic).
zadavatel: AOPK R
- smlouva o dílo
Omezení vyplývající ze zákona . 218/2004 Sb., o ochran p írody a krajiny, a z
dalších právních p edpis ve vazb na náhrady újmy za ztížené rybni ní
hospoda ení.
zadavatel: Ministerstvo životního prost edí R
- smlouva o dílo
Realizace t ídenního seminá e na téma "Úloha a fungování mok ad v krajin "
zadavatel: Ministerstvo životního prost edí R
- smlouva o dílo
Odborný posudek - odvolací ízení .j. KUJCK/18908 a 20968/2004/OZZL/KZ
týkající se rybník v obvodu M Ú Jind . Hradec
zadavatel: Jiho eský kraj - Krajský ú ad
Zhotovení studie proveditelnosti revitalizace Malhostického rybníka, okres Teplice,
Ústecký kraj
zadavatel: Ústecký kraj - Krajský ú ad
Hodnocení trendu v dlouhodobém vývoji vody v nádrži Fláje v ukazatelích CHSK a
huminové látky a návrh postupu jejího zlepšení
zadavatel: Ústecký kraj - Krajský ú ad
- smlouva o dílo

Smlouva o provedení vývojových a výzkumných prací a poskytnutí odborného
poradenství na akci
"Nové Hrady - Centrum biologických technologií"
zadavatel: ENVI, s.r.o., T ebo
- smlouva o dílo
Zhodnocení vývoje území a možnosti využití DPZ pro hodnocení a vývoj SaR
zadavatel: Mostecká uhelná spole nost, a.s.
- 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 2004
zadavatel: Petr Skleni ka - LAREKO
- smlouva o dílo

Odborné a osv tové akce po ádané ENKI, o.p.s.:
esko-rakouská pracovní konference
Význam a problémy rybni ního hospoda ení v Evrop
- T ebo , 20.-21.4.2004
- uspo ádali: ENKI, o.p.s.,
Bundesamt für Wasserwirtschaft - Ökologische Station Waldviertel,
Ústav ekologie krajiny AV R - Odd lení ekologie mok ad
za podpory Výzkumného zám ru MSM 000020001
- Seznam p ednášek
- Výsledky
Seminá
Mok ady, jejich úloha a fungování v krajin
- T ebo , 5.-7.10.2004
- uspo ádala: ENKI, o.p.s. za podpory MŽP R
- Program
Výstava
30 dní pro neziskový sektor
- T ebo , Výstavní sí pod v ží, únor 2004
- instalována výstava Mok ady a zdraví krajiny
Po ad pro eský rozhlas, Praha
o projektu "Fingerpods", který se zabývá tvorbou, funkcí a managementem
malých rybník v záplavových oblastech východní rovníkové Afriky
- Host do domu, 13.7.2004

Další aktivity:
» Pracovní cesta do zemí východní Afriky v zá í 2004 (3 týdny) v rámci projektu .
80/04-05/MZV/B Metodické filmy o chovu ryb a funkci ekosystém malých rybník
v podmínkách subsaharské Afriky (navazuje na projekt EU Fingerponds).
» J. Pokorný p sobí jako len v deckého panelu sdružení Natural Sequence Farming v
Austrálii, které se zabývá zp soby hospoda ení v krajin zam enými na obnovu vodního
cyklu a návrat vody do krajiny.
- Pracovní cesta do Austrálie, srpen 2004.

» J. Pokorný se podílel na zpracování dokumentu EC The role of wetlands in the
Water Framework Directive - Common Implementation Strategy for the Water
Framework Directive (2000/60/EC) - Guidance document No 12.
» J. Vymazal poskytl vyžádané p ednášky následujícím zahrani ním pracovištím:
- University of Helsinky (Constructed wetlands for wastewater treatment)
- Duke University, Durham, Severní Karolína (Types of constructed wetlands for
wastewater treatment)
- UNESCO-IHE Institute, Delft, Nizozemí (Types of wastewater treated in constructed
wetlands).
» P íprava publikace Restoration of Lakes, Streams, Floodplains and Bogs in Europe
(ed. M. Eiseltová) pro nakladatelství Klewer
- tato publikace bude aktualizovanou a rozší enou verzí dvou p edešlých publikací
vydaných v angli tin Restoration of Lake Ecosystems - a holistic approach a Restoration
of Stream Ecosystems - an integrated catchment approach
- podporováno Výzkumným zám rem MSM 000020001
» 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 (Faina, R., P ikryl, I.).
» Zástupce ENKI, o.p.s. p sobil v poradním sboru komise Programu pro revitalizaci
í ních ekosystém .
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
8th International Conference on Environmental Issues
and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2004)
- Antalya, Turecko, 17.-20.5.2004
P ikryl, I., Svoboda, I., Vrbová, M.: Harmonizing of environmental, aesthetic,
productive and social functions of the post-mining landscape.
Symposium
Nutrient Management in Agricultural Watersheds
- a Wetland Solution
- Teagasc Research Centre, Johnstown Castle, Co. Wexford, Irsko,
24.-26.5.2004
Pechar, L., Pokorný, J., Kröpfelová, L., Šulcová, J., Bastl, J., Štíchová, J., Hais, M.:
Effects of runoff from agricultural chatchments on fishpond water chemistry. A long-term
study from T ebo fishponds. - poster
Pechar, L., Procházka, J., Hais, M., Eiseltová, M., Bodlák, L., Šulcová, J., Kröpfelová,
L.:
Assessment of landscape efficiency in matter retention in submontane agricultural
catchments of the Czech Republic. - poster
Vymazal, J.: Constructed wetlands for wastewater treatment in Europe.
7th INTECOL International Wetlands Conference
- Utrecht, Nizozemí, 25.-30.7.2004

Vymazal, J.: Constructed wetlands with horizontal sub-surface flow and hybrid systems
for wastewater treatment.
Vymazal, J., Kröpfelová, L.: Growth of Phragmites australis and Phalaris arundinacea
in constructed wetlands for wastewater treatment.
Pokorný, J., Jirka, V., Procházka, J.: Energy fluxes in landscape associated with
wetlands evapotranspiration.
Pechar, L., Pokorný, J.: Impacts of fishery management in Czech fishponds on the
ecological sustainability and functioning of fishpond system.
P ikryl, I.: Restoration of pond ecosystem and adequate management of artificial ponds
in Czech Republic. - poster
eský solární den SOTERE 2004 (Solar technologies for building renovation)
v rámci Solárni akademie ISES
- Praha, 13. 9. 2004
Jirka, V.: Využití rastrových skel v energeticky úsporných stavbách.
Solární teplo v pr myslu - projekt SHIP
- Praha, 15.9.2004
Jirka, V.: Využití Fresnelových o ek a optických rastr ze skla.
9th International Conference on
Wetland Systems for Water Pollution Control
- Avignon, Francie, 23.-30.9.2004
Vymazal, J.: Removal of phosphorus via harvesting of emergent vegetation in
constructed wetlands for wastewater treatment.
Vymazal, J.: Example of a complex monitoring of the constructed wetland in the Czech
Republic.
Konference
Nízkoenergetický d m (organizováno ABF, a.s.)
- Plze , 21.10.2004
Jirka, V.
4. Vodohospodá ská konference 2004
- Brno, 1.-2.12.2004
Vymazal, J.: Odstra ování t žkých kov v ko enových istírnách.
Vymazal, J., Kröpfelová, L.: Spole né išt ní splaškových a meliora ních vod v
ko enových istírnách.
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