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Abstract: Verification of NIKM Methodology in Testing Areas. The goal of the NIKM 

project (National inventory of contaminated sites) is to gather data about known and 

suspected contaminated sites in the Czech Republic and to perform simple risk-based 

assessment in order to support follow-up decisions. The project started off in 2009. The 

1
st
 phase of the NIKM project seeks to design tools and methods for the nation-wide 

inventory that is scheduled to 2012 – 2015 (2
nd

 phase). Nowadays, the NIKM 

methodology is being tested in three areas constituting about 10 % of all the Czech 

Republic area.  
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ÚVOD 

 

NIKM – Národní inventarizace kontaminovaných míst – je projekt, který 

si klade za cíl podchytit co nejvíce kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných lokalit na území České republiky a provést jejich základní 

zhodnocení s ohledem na potenciální rizika pro zdraví obyvatel a pro životní 

prostředí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v 

rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory 4.2. – 

Odstraňování starých ekologických zátěží). Nositelem projektu je CENIA, 

česká informační agentura životního prostředí.  

Databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, která 

bude výsledkem projektu NIKM, bude využívána k poskytování údajů o území 

podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a pro potřeby reportingu 

orgánům EU. Data najdou své uplatnění také při bilancování kontaminační 

zátěže podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES, 

o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu, a podle 

požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se 

stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Význam 

inventarizace kontaminovaných míst podtrhuje i připravovaná směrnice 

Evropského parlamentu a rady EU o půdě 2006/0086/COD. V neposlední řadě 
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by měla inventarizace zkvalitnit řízení a kontrolu procesu odstraňování starých 

ekologických zátěží v České republice. 

I. etapa NIKM byla zahájena již v druhé polovině roku 2009. V rámci 

této etapy byly všechny současné informace o kontaminovaných místech 

shromážděny ze všech dostupných datových zdrojů do jednotné datové 

platformy založené na stávající databázi SEKM. Zároveň byly připraveny 

mapové podklady pro inventarizaci kontaminovaných míst a plně 

automatizovaný systém sběru dat, který umožňuje terénním pracovníkům 

efektivním způsobem pořizovat údaje o lokalitách.  

Návrh metodiky inventarizace byl hlavnímu řešiteli předložen v polovině 

tohoto roku. Součástí I. etapy NIKM je odzkoušení a odladění metodiky 

inventarizace na třech vybraných testovacích územích o velikosti 50 x 50 km, 

což představuje zhruba 10 % území ČR.  

 

 

METODIKA INVENTARIZACE 

 

Navrhovaná metodika předpokládá, že inventarizace většího územního 

celku, jakým je testovací území nebo v budoucnosti celá Česká republika, 

probíhá postupně po menších územních jednotkách o velikosti odpovídající 

zhruba správnímu území jedné obce. Tento přístup by měl napomoci 

realizačním týmům snáze se orientovat v lokalitách při sběru informací a vnímat 

tyto lokality ve vzájemném kontextu. 

Proces inventarizace lze z metodického hlediska rozčlenit do několika 

fází, z nichž větší část je nutno opakovat pro každou územní jednotku zvlášť. 

Vybrané fáze metodiky NIKM lze pak realizovat s časovým odstupem vždy pro 

větší územní celek.  

Úvodní fáze inventarizace v sobě zahrnuje zpracování účelových 

seznamů, mapových podkladů nebo přípravu potřebného technického vybavení. 

Nedílnou součástí NIKM je také informační kampaň, při níž jsou oslovovány 

podniky a instituce s žádostí o pomoc při získávání informací.  

Důležitou částí inventarizace je primární analýza databáze. V této fázi 

jsou postupně otevírány a analyzovány všechny záznamy z dílčí územní 

jednotky, které lze vysledovat v databázi, jež byla vytvořena pro účely NIKM 

sloučením již existujících datových zdrojů. Záznamy se doplňují o informace z 

veřejně dostupných datových zdrojů a připravují se seznamy lokalit pro 

následující fáze inventarizace. Duplicitní záznamy jsou při primární analýze 

databáze slučovány. Data do tzv. detailních formulářů lokalit jsou získávána z 

analýzy účelových map, z externích zdrojů a archivů nebo později při terénní 

fází inventarizace. Minimální rozsah dat je určen okruhem informací nutných 

pro základní zhodnocení lokalit se zřetelem na rizika pro zdraví obyvatel a pro 

životní prostředí. V žádném případě však nejsou součástí NIKM odběry a 

analýzy vzorků pro účely kvantifikace rozsahu a míry znečištění. 

V rámci přípravy na terén si pracovníci NIKM sjednávají rozhovory se 
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zástupci veřejné správy, podniků a vybraných neziskových organizací a 

následně provádějí terénní rekognoskace vytipovaných míst. Předmětem 

rekognoskace, která je součástí terénní fáze inventarizace, nejsou jen lokality 

připravené při primární analýze databáze nebo vytipované v průběhu řízených 

rozhovorů, ale také potenciálně kontaminovaná místa označená pracovníky 

agentury CENIA na základě analýzy leteckých snímků a družicových dat. 

V závěru inventarizace dílčí územní jednotky provádí inventarizační tým 

hodnocení každé lokality. Toto hodnocení je realizováno v intencích 

metodického pokynu MŽP č. 14/2008. Inventarizace většího územního celku je 

završena zpracováním syntetizující zprávy s celkovým hodnocením získaných 

výsledků a problematiky kontaminace horninového prostředí. 

 

 

PRVNÍ VÝSLEDKY  

 

Ověřování metodiky bylo zahájeno v říjnu poté, co byly vyškoleny 

realizační týmy NIKM. Ve smyslu výše popsané metodiky je úkolem těchto 

týmů doplňovat informace o lokalitách, které jsou již v databázi evidovány, a 

zároveň vyhledat další kontaminovaná nebo potenciálně kontaminovaná místa.  

V prvních týdnech testování metodiky upřednostnili terénní pracovníci 

rekognoskace lokalit před ostatními činnostmi, aby využili příznivé počasí, 

dokud nebudou testovací území přikryta sněhovou pokrývkou. První poznatky z 

terénních rekognoskací ukazují, že lokality vytipované na základě analýzy 

leteckých snímků a družicových dat odkazují asi v 80 % na místa, která při 

prvním přiblížení indikují podezření na možnou kontaminaci horninového 

prostředí. Řada z těchto podezření však byla v následných krocích vyloučena. V 

několika jednotlivých případech byly objeveny lokality, kde v minulosti 

docházelo k nelegálnímu skládkování odpadů. Některé černé skládky, které 

nebyly nalezeny ani analýzou rastrových dat, byly nalezeny při samotných 

terénních pochůzkách.  

 

Obr. 1:  Testovací území pro ověřování metodiky NIKM 
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ZÁVĚR  

 

Ověřování metodiky v testovacích územích bude ukončeno v září 

letošního roku, celá I. etapa NIKM pak v následujícím roce 2012. V letech 2012 

až 2015 by měla být realizována II. etapa NIKM, pro niž budou využity 

metodické nástroje vytvořené v etapě předcházející a která bude svým rozsahem 

pokrývat celé území ČR. Mimo vlastní inventarizace bude cílem II. etapy i 

vytvoření trvalého systému pro další doplňování a aktualizaci dat po skončení 

obou etap projektu. 
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