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Abstract: SEKM – functionality extensions. The new version of the register of 

contaminated sites of Czech Republic (SEKM) was build up in 2010. The new system is 

positioned on the web site www.sekm.cz and has three parts: SEKMeditor – software for 

data editing, SEKMinfo – software for data administration and SEKMhelp – help.  
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ÚVOD 

 

V České republice existuje systematická evidence kontaminovaných míst 

od r. 1996 (Kolář 2004). Tehdejší koncepce evidence kontaminovaných míst 

vycházela ze zpracování dat v lokální počítačové síti a jejich předání 

prostřednictvím jakéhokoli nosiče digitálních informací (později e-mailem) do 

manipulačního datového skladu, kde byla data podrobena verifikačnímu 

procesu a začleněna do celkové databáze. Geografická část aplikace 

předpokládala vlastnictví dosti nákladného software firmy ESRI ArcView verze 

3.x. Aplikační software se sice přizpůsobil novějším operačním systémům a 

později přestal podporovat systémy starší než Windows 98 SE, avšak koncepce 

zpracování dat zůstala zachována. Jelikož systém byl stále funkční, nebyla 

potřeba modernizace systému preferována (Pavlík 2005). 

V roce 2008 končí projekt VaV „Výzkum systémového přístupu k výběru 

priorit řešení lokalit starých ekologických zátěží“, jehož součástí, mimo jiné, 

byla testovací verze software PriorityKM pro hodnocení priorit řešení 

kontaminovaných míst (Ženatý 2008). Zpráva upozorňovala na fakt, že pro 

reálný provoz hodnoticí aplikace je nutná změna struktury SEKM (databázový 

systém evidence kontaminovaných míst) a tím i změna ovládací aplikace, 

včetně systému sběru dat.  

Koncem roku 2008 také byl připraven k podání žádosti o dotaci OPŽP, 

prioritní osa 4.2, projekt 1. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst. 

Projekt 1. etapy je koncipován jako přípravná fáze vlastní plošné celostátní 

inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, která by 

měla v rámci přípravy jednotné metodiky zajistit i jednotné použití kvalitně 

otestovaných a připravených nástrojů včetně aplikačního software a databáze 
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(Doubrava, Pavlík et al. 2008). Situace při vedení evidence kontaminovaných 

míst se zkomplikovala tím, že při testování software PriorityKM v roce 2008 

byla ke konci roku shromážděna cenná data, jejichž bezztrátový převod zpět do 

SEKM nebyl možný. Navíc byla uvedena do provozu internetová aplikace na 

vyplňování přílohy žádosti o podporu z OPŽP, prioritní osa 4.2, která rovněž 

shromažďovala data ve formátu kompatibilním s formátem dat PriorityKM, 

tedy nepřevoditelném zpět do SEKM. To vedlo k znásobení datových zdrojů, 

porušení jejich vzájemné kompatibility, komplikacím při řízení a správě 

manipulačního datového skladu SEKM. 

Aby mohly být výsledky VaV zabývající se hodnocením priorit uvedeny 

do praxe a urychleně mohl být vytvořen celostátní seznam priorit při 

odstraňování zátěží životního prostředí, byl urychleně vytvořen transformační 

software pro export dat ze SEKM do formátu PriorityKM a vydán metodický 

pokyn MŽP pro hodnocení priorit kontaminovaných míst. Tím se ovšem opět 

zkomplikovalo vedení SEKM, jako jednotného systému evidence (Pavlík 2005). 

Na tuto situaci zareagovalo MŽP dosti pružně, ačkoli nebyl připraven 

samostatný projekt a potřebné finance. Byla mírně modifikována náplň již 

probíhajícího úkolu VaV SP/4h4/168/07 a na rok 2009 byl doplněn do plánu 

VaV urychlený vývoj editační aplikace databáze SEKM, která by respektovala 

výsledky zmíněné VaV, řešící problematiku prioritizace. Na rok 2010 pak bylo 

naplánováno testování a doladění aplikace (Zoch 2010). 

 

 

ŘEŠENÉ PROBLÉMY 

 

V krátkém čase (podzim 2009) byly provedeny následující úkoly: 

 vyhodnocení známých požadavků uživatelů dosavadního systému SEKM a 

PriorityKM, 

 návrh strukturních změn databáze SEKM, 

 principiální návrh zajištění funkčnosti systému, 

 předání návrhu řešitelskému týmu 1. etapy NIKM, 

 nastavení hardwarového prostředí (server, SQL databáze, konektivita, 

domény), 

 vytvoření databáze včetně rutin pro zajištění konzistence, 

 vytvoření editačního software a software pro správu dat, 

 vytvoření administračního software, 

 vytvoření software pro transformaci dat ze stávajících databází SEKM a 

Priority KM, 

 ověřovací zprovoznění systému. 

V roce 2010 pak práce pokračovaly řešením následujících úkolů: 

 dopracování a zprovoznění testovací aplikace pro editaci s ostrými daty 

SEKM, 

 úpravy dle požadavků řešitelů 1. etapy NIKM pro zachování maximální 

kompatibility a souladu funkčnosti, 
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 vytvoření instalačního programu, 

 vystavení instalačních balíčků a popisů na webu, 

 proškolení uživatelů testujících editační aplikace, 

 zprovoznění aplikace pro administraci SEKM a její dopracování dle 

požadavků MŽP, 

 transformace kompletních dat SEKM do nového formátu, pracovně 

označovaného SEKM II, 

 zajištění testovacího provozu (provoz domén, e-mailová adresa pro zasílání 

chyb, vyhodnocování chybových zpráv, provoz serverů, zvýšení konektivity, 

hot-line uživatelům, správa databáze, opravy zjištěných chyb software, 

opravy havárií u uživatelů, zálohování, update software a zajištění 

automatické aktualizace u uživatelů), 

 kooperace s týmem VaV AQD-envitest (zapracování výběrového formuláře 

a mapového zobrazení), 

 kooperace s týmem NIKM – zajištění maximálního souladu pro budoucí 

kompatibilitu (integrace nových návrhů na souhrnný formulář, úpravy 

číselníků, datových polí, mírná změna způsobu hodnocení priorit), 

 zpracování návodu na instalaci a použití aplikace pro editaci dat, 

 zpracování návodu na použití aplikace pro administraci SEKM, 

 zpracování datového slovníku a návodu na vyplnění nejdůležitějších položek 

databáze, 

 zpracování základů interaktivního návodu na internetu a jeho provázanost s 

editačním programem (Zoch 2010). 

 

 

VÝSLEDKY 

 

Výsledek uvedené práce je dostupný na adrese www.sekm.cz, kde je 

umístěn přehledný rozcestník celého systému. Jednotlivé odkazy umožní 

uživateli přístup k editačnímu software, informačnímu a administračnímu 

rozhraní a systému nápovědy. 

Systém nápovědy je vybaven jednoduchým administračním rozhraním, 

umožňujícím snadnou editaci obsahu stránek, jejich hierarchické řazení a 

případné nastavení automatického vyhodnocování uživatelských problémů a v 

této souvislosti automatickou změnou pořadí zobrazování úvodních tipů 

nápovědy. Nápověda je dostupná jak z editačního software, tak prostřednictvím 

internetového prohlížeče na adrese help.sekm.cz. 

Informační systém, sloužící také pro administraci, je umístěn na adrese 

info.sekm.cz a umožňuje především tyto činnosti: 

 zřizování administrátorů a verifikátorů databáze – editace, přidělování práv, 

registrace k přijímání automaticky generovaných zpráv z různých stupňů 

schvalovacího procesu, 

 editaci ověřování, zakazování (mazání) registrovaných uživatelů, 

 přidělování a odebírání licencí k editačnímu programu SEKMeditor, 
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 přidělování a odebírání práv pro editaci existujících záznamů a pořizování 

nových záznamů, jednotlivě nebo po krajích, 

 kontrolu práv podle krajů i jednotlivých lokalit (kdo má práva čtení, 

modifikace, přidávání), 

 informace o lokalitách – kontrola dat, zobrazování seznamů či detailů, 

 informace o lokalitách – mapové zobrazení s využitím Google maps, 

 řízení procesu schvalování lokalit s automatickým generováním e-mailových 

zpráv anotátorům a předdefinovaným administrátorům (přijímání dat, 

schvalování, možnost doplnění dalších informací, možnost exportu 

aktuálního stavu schválených lokalit do XLS, editace dokladu ke schválení 

atp.), 

 integrované vyhledávání ve všech částech programu s možností zobrazení 

vybraných lokalit v mapě, 

 sledování historie změn s možností filtrování dle licence, anotátora či 

lokality, 

 editace katalogu sledovaných veličin, 

 integrovaná stručná nápověda. 

Aplikace pro editaci dat do SEKM nese název SEKMeditor a má tyto 

základní vlastnosti: 

 aktivace software po ověření žadatele (možnost kontroly žádajícího 

konkrétního PC i uživatele), 

 přidělení licence pro všechny uživatele žadatelské sítě (lokální žadatele a 

jejich práva následně spravuje lokální správce), 

 možnost práce na téže lokalitě (v rozdílných částech) i více uživatelů 

současně, 

 možnost týmové práce na lokalitě v režimu off-line (v lokální síti), 

 automatická aktualizace editačního software, 

 možnost lokálního zálohování dat (data nejsou jen v centrálním 

manipulačním skladu, ale má je k dispozici i anotátor), 

 možnost vytváření uživatelských šablon analýz i sledovaných objektů (vrtů, 

odběrných míst), 

 možnost editace externě vytvářených souborů před začleněním do databáze, 

 integrace hodnocení priorit do editačního prostředí SEKM, 

 možnost rozdělení lokality na samostatně sledované oblasti s možností jejich 

samostatného hodnocení (s upozorněním v hlavní části), 

 integrace do procesu schvalování, 

 ukládání uživatelského nastavení pro další start programu – při dalším startu 

je automaticky nastavena lokalita, na níž se naposled pracovalo, jakož i cesty 

k zálohám a lokální off-line databázi, 

 možnost nahlížení do historie editace vlastní pracovní skupiny (Zoch 2010). 
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ZÁVĚR 

 

Nový systém evidence kontaminovaných míst odstraňuje předchozí 

zastaralý způsob pořizování, přenosu a kontroly dat, nutnost použití 

samostatného GIS software a software pro hodnocení priorit a tím i další 

transformace dat s komplikací centrální evidence. Současně reaguje na většinu 

připomínek uživatelů, zejména v možnosti dělení lokalit na samostatně 

sledované oblasti a zavedením uživatelských šablon pro editaci analýz s 

využitím uživatelských šablon sledovaných objektů. 
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