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Abstract: National Inventory of contaminated sites – context and historical 

development. Short introduction to development of national contaminated sites register 

is presented. Relationships and reasons depending on the decision processes are 

introduced. The aim of the final register – project NIKM – is the integration of database 

procedures for the assessment of contaminated and potentially contaminated sites. 
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ÚVOD 

 

První etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (dále NIKM) je 

realizována pomocí Operačního programu Ţivotní prostředí, oblast podpory 4.2 

„Odstraňování starých ekologických zátěţí“. Ţádost o poskytnutí prostředků 

byla podána v roce 2008, v rámci 5. výzvy. Realizace I. etapy NIKM 

představuje vyvrcholení dlouholeté snahy zejména Ministerstva ţivotního 

prostředí v oblasti shromaţďování, poskytování a zveřejňování informací o 

procesu odstraňování starých ekologických zátěţí, resp. kontaminovaných míst 

v ČR. 
 

 

HISTORICKÝ VÝVOJ 

 

Tento proces začal zhruba v polovině roku 1995 zahájením prací na 

databázi Systém evidence starých ekologických zátěţí (SESEZ). Vytváření 

prvotní jednotné datové platformy v letech 1998 – 2000 a správa databáze 

Výzkumným ústavem vodohospodářským v letech 2000 – 2004 vedly ke vzniku 

první verze integrované databáze, která byla v návaznosti na vstup ČR do EU a 

rozšíření spolupráce s EEA přejmenována od roku 2005 na databázi „Systém 

evidence kontaminovaných míst“, tedy SEKM (viz http://sekm.cenia.cz/portal/). 

Rozhodnutí o nutnosti zavedení metodicky jednotné databáze, spravované na 

národní úrovni, vyplynulo z potřeby zefektivnit výměnu dat mezi MŢP ČR a 

EEA a v té souvislosti i zjednodušit přístup k těmto datům v rámci jednotlivých 

resortů a krajských úřadů. Hlavním problémem stávajících evidencí 
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kontaminovaných míst v rámci České republiky byla a je především 

roztříštěnost a metodická nejednotnost evidence těchto nebo podobných dat. 

Databáze SEKM je sice, co se týká počtu záznamů největší, ale vzhledem k 

tomu, ţe neexistuje zákonná norma, která by evidenci záznamů soustředila do 

jednotného datového prostředí, není k dispozici silný právní nástroj, jak data po 

jejich poskytovatelích vymáhat a následně je jednotně hodnotit a spravovat. 

Díky spolupráci s agenturou CENIA (od roku 2005) databáze SEKM plní 

funkce, které jsou od ní očekávány. Je tomu tak proto, ţe v ní shromáţděná a 

jednotným způsobem evidovaná data lze efektivně vyuţívat v rámci 

poskytování dat pro EEA, statistické účely MŢP ČR, krizové řízení a podobně 

jiţ nyní, a to i v této neúplné podobě. MŢP ČR zaneslo povinnost vytvářet 

záznamy do této databáze do vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, 

provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových 

geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních loţisek, v platném znění, 

dále do vyhlášky č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na 

půdě, a v neposlední řadě i do společné směrnice MŢP ČR a FNM 3/2004. 

Vytváření záznamu do databáze SEKM je nedílnou součástí zadávacích 

dokumentací a smluv o dílo v procesu odstraňování starých ekologických zátěţí 

po Sovětské armádě a je poţadováno i u projektů hrazených z prostředků OPŢP. 

Těmito opatřeními došlo v poslední době k stabilizaci přísunu záznamů 

pořizovaných pomocí procesu externího naplňování databáze SEKM, avšak u 

starších záznamů nebo u nových záznamů, kde se vymahatelnost této povinnosti 

nedaří naplňovat, nastává problém, neboť databáze SEKM je z omezených 

finančních prostředků MŢP ČR obtíţně plně aktualizovatelná, a proto je pro 

tyto účely vyuţitelná pouze podmíněně. Návrh na vytvoření jednotné národní 

inventarizace kontaminovaných míst proto našel na MŢP ČR širokou podporu a 

ještě v roce 2006 bylo umoţněno zařadit poloţku „realizovat projekty národní 

inventarizace kontaminovaných míst“ mezi podporované projekty oblasti 

podpory 4.2 „Odstraňování starých ekologických zátěţí“ Operačního programu 

Ţivotní prostředí. 

Dalším důleţitým signálem k tomu, ţe bylo rozhodnutí MŢP ČR umoţnit 

agentuře CENIA v návaznosti na spolupráci s dalšími resorty a krajskými úřady 

zahájit Národní inventarizaci kontaminovaných míst opodstatněné, jsou 

zkušenosti z přípravy evidence lokalit pro potřeby shromaţďování územně 

analytických podkladů zpracovávaných podle poţadavků zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Na základě 

dosavadní cca čtyřleté praxe se zpracováváním ÚAP pro jev 64 se ukazuje, ţe 

dosavadní postup OEŠ MŢP ČR, tedy komplikované sestavování této evidence, 

jiţ dále na narůstající poţadavky pro poskytování informací o ţivotním 

prostředí v této oblasti nestačí. Můţe nyní pouze po přechodnou dobu plnit 

doplňkovou roli tak, aby v určitém okamţiku byl nahrazen komplexním a 

efektivnějším systémem sběru a údrţby dat, který bude moţný aţ procesem 

Národní inventarizace kontaminovaných míst, která umoţní podchytit co 
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nejvíce kontaminovaných míst v České republice. Podrobnosti viz Gruntorád 

(2010). 

 

 

METODICKÉ SOUVISLOSTI 

 

Metodickým základem pro zahájení procesu Národní inventarizace 

kontaminovaných míst (dále NIKM) se v době příprav projektu staly výsledky 

několika projektů VaV a speciálních inventarizací kontaminovaných míst, u 

nichţ nebylo moţné čekat do doby zahájení NIKM. Jednalo se v první řadě o 

projekt VaV SM 4/93/05 (Ţenatý et al. 2008), dále o projekt VaV 

SP/4h4/168/07, který poskytl rešerše zahraničních zkušeností s inventarizacemi, 

první vlastní zkušenosti s terénními pracemi a vývoj nového software (SEKM 

verze 2 – viz http://www.sekm.cz/), při jehoţ řešení byly testovány nové 

metody tvorby databáze, náhrady programu SEZ a zefektivnění správy a 

administrace databáze, viz Staněk et al. 2007 – 2010 a Zoch et al. 2007 – 2010. 

První plnou inventarizací byla Pasportizace lokalit po Sovětské armádě. Zásadní 

význam měla tvorba Národních priorit pro odstraňování starých ekologických 

zátěţí realizovaná v závěru projektu VaV SM 4/93/05 v letech 2007 a 2008 – 

viz Ţenatý et al. (2008). Definitivní seznamy priorit byly zpracovány v 1. 

polovině roku 2008. Tyto seznamy jsou od té doby pravidelně aktualizovány a 

veřejně prezentovány na internetu MŢP ČR. V roce 2010 byla dokončena 

pasportizace lokalit s výskytem persistentních organických polutantů, která jiţ 

byla realizována pomocí SEKM verze 2. 

 

 

NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST 

 

V rámci první etapy NIKM proběhne vytvořením jednotné datové 

platformy sjednocení všech aktuálně dostupných dat, bude vytvořen datový a 

GIS podklad pro vlastní mapování kontaminovaných míst a také metodika 

těchto prací. Předpokládáme, ţe druhá etapa NIKM na ni naváţe v roce 2012, 

jejím cílem bude podrobné zmapování dalších kontaminovaných míst a 

aktualizace informací o dosud známých lokalitách na celém území ČR a vývoj 

definitivní verze programu SEKM pro následnou prezentaci, správu a 

administraci databáze v dalším období. Informace k postupu první etapy NIKM 

jsou uvedeny na adrese: http://www.mzp.cz/cz/narodni_inventarizace_starych 

_ekologickych_zatezi a http://www.cenia.cz/__C12572160037AA0F.nsf/show 

Project? OpenAgent&PID=CPRJ7RCKSQQ7&cat=about. 

Konkrétnímu průběhu těchto prací jsou věnovány další referáty. 

 

 

ZÁVĚR 
 

Dosavadní průběh způsobů inventarizace starých ekologických zátěţí, 



85 

resp. kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, vyvrcholil 

návrhem projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst. Projekt I. etapy 

NIKM v letošním roce vstupuje do další fáze realizace, neboť proběhne 

testování jednotných metodik sběru, aktualizace a organizace dat v terénu, a to 

pomocí aparátu vyvinutých informačních technologií. V druhé polovině tohoto 

roku předpokládáme předloţení projektu na realizaci II. etapy NIKM a ke konci 

roku 2011 je naplánováno podání ţádosti o poskytnutí prostředků z fondů EU 

na realizaci II. etapy NIKM. Od naplnění II. etapy NIKM očekáváme odstranění 

většiny problémů, stručně prezentovaných tímto textem. 
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