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Abstract: Project NIKM - National Inventory of Contaminated Sites (1

st 
phase) in its 

second half. The project NIKM is focused on the development of national inventory of 

contaminated sites methodology and on their prioritisation. In 2009 – 2012 tools and 

technical assumptions for the inventory will be prepared and developed. The aim is to 

ensure efficient and uniform procedure for the identification, registration and 

assessment of contaminated and potentially contaminated sites. The basis of the single 

data platform is the existing database SEKM (Contaminated Sites Database System). 

The project is co-financed by EU funds – Cohesion Fund under the Operational 

Programme Environment. After two years of project development a set of needed tools 

for testing in selected areas is prepared. Tools are: an application platform consisting 

of editors, database and web site; a raster platform offering pre-evaluted areas 

resulting from the use of remote sensing; and a draft inventory methodology. In two 

resting years the verification of inventory methodology will be finished and the final 

methodology will be incorporated into draft of the 2nd phase of NIKM (2013 – 2015). 
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ÚVOD 

 

Projekt 1. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst – NIKM 

(Doubrava, Pavlík et al. 2008) realizuje v letech 2009 – 2012 CENIA, česká 

informační agentura ţivotního prostředí. Projekt je zaměřen na přípravu plošné 

inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (KM a 

PKM) a kategorizaci priorit na území ČR. Cílem je komplexní zajištění nástrojů 

a metodických předpokladů pro vlastní inventarizaci, která bude následně 

realizována jako 2. etapa (2013 – 2015). Projekt je spolufinancován Evropskou 

unií – Fondem soudrţnosti v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí 

(oblast podpory 4.2. – Odstraňování starých ekologických zátěţí). Hlavním 

úkolem první etapy NIKM je příprava metodiky plošné inventarizace 

kontaminovaných míst. Na projektu spolupracuje řada dodavatelů. Vlastní 

mailto:zdenek.suchanek@cenia.cz
mailto:roman.bukacek@cenia.cz
mailto:jaroslav.rericha@cenia.cz


324 

návrh metodiky a její terénní ověření realizuje dodavatel Vodní zdroje 

Ekomonitor spol. s r. o. Mimo část projektu zabývající se shromáţděním, 

analýzou a transformací datových zdrojů (řeší AQUATEST a. s. se svými 

subdodavateli ARCDATA PRAHA, s. r. o. a GISIT s. r. o.) a část zabývající se 

aplikačním řešením (editory, webová aplikace a datový sklad – řeší 

AQUATEST/GISIT a CENIA) se projekt soustřeďuje na tvorbu rastrové datové 

platformy (řešitel CENIA). Mezi inovativní přístupy projektu patří vyuţití 

metod dálkového průzkumu Země (DPZ). Většina vývojových prací DPZ se 

uskutečnila nad objekty ve vybraných třech testovacích územích o celkové 

ploše 7 500 km
2
 – viz Suchánek et. al. (2009, 2010), Řeřicha, Suchánek (2009). 

 

 

METODIKA INVENTARIZACE 

 

Metodika inventarizace spolu s manuálem a návrhem organizace a řízení 

plošné inventarizace byla v roce 2010 jako návrh k terénnímu ověření 

vypracována Markem a Szurmanovou (2010a, b, c). Metodika bude odzkoušena 

na třech testovacích územích (kaţdé o velikosti 50 x 50 km). 

Úvodní fáze inventarizace zahrnuje zpracování účelových seznamů, 

mapových podkladů nebo přípravu potřebného technického vybavení. Součástí 

NIKM je informační kampaň, v níţ jsou poptávány informace od orgánů 

veřejné správy, podniků, institucí a veřejnosti. Základem je primární analýza 

databáze, poté se záznamy doplňují o informace z veřejně dostupných datových 

zdrojů a připravují se seznamy lokalit pro následující fáze. Projekt NIKM 

nezahrnuje odběry a analýzy vzorků pro účely kvantifikace rozsahu a míry 

znečištění. 

Terénní fáze inventarizace se zaměřuje na lokality připravené v primární 

analýze databáze nebo vytipované v průběhu řízených rozhovorů s představiteli 

veřejné správy a také na potenciálně kontaminovaná místa zjištěná na základě 

analýzy leteckých snímků a druţicových dat. V závěru inventarizace v daném 

území se provádí hodnocení priority kaţdé lokality podle metodického pokynu 

MŢP č. 14/2008. Ověřování v terénu a dopracování návrhu metodiky proběhne 

v 1. pololetí 2011, poté se získané poznatky promítnou do návrhu projektu 

realizační – 2. etapy NIKM (2013 – 2015). 

 

 

VÝVOJ A REALIZACE APLIKACÍ 

 

Aplikační platforma 

Základem prací byl projekt datové a aplikační platformy a modelování v 

UML jazyce pro vývojáře. Architektura datové a aplikační platformy je 

navrţena na základě moderních IT řešení formou systémové integrace nástrojů 

zaloţené na principech SOA (architektury zaloţené na poskytování sluţeb 

napříč systémy). Východiskem prací byla analýza procesů a ţivotního cyklu 

KM (obr. 1). 
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Obr. 1:  Procesní schéma základního procesu sledování kontaminovaného místa 

(Bukáček et. al. 2010) 

 

Budování datové platformy (obr. 2) zahrnulo vytvoření centrálního 

skladu, který integruje záznamy všech datových zdrojů. Byl vytvořen datový 

model centrálního datového skladu, který byl implementován do cílového 

databázového stroje. Vytvořený model mapování dat do centrálního skladiště 

byl ověřen integrací všech uvaţovaných datových zdrojů do cílového prostředí. 

Nad centrálním datovým skladem je vytvořen systém poskytovaných sluţeb pro 

všechny okolní aplikace. Dále byl navrţen systém přístupových práv k datům, 

který je v současné době implementován a ověřován. Testování a opravy jsou 

prováděny na všech úrovních skladiště. 

            

Obr. 2: Součásti datové platformy       Obr. 3: Schéma datové platformy 

Datová platforma (obr. 3) je tvořena centrálním datovým skladem 

NIKM, slouţícím k ukládání všech integrovaných dat KM s nástroji pro 

provedení inventarizace, on-line aplikací NIKM Editor pro správu 

informačního a datového obsahu, aplikací NIKM Client pro terénní práce, 

mapování a inventarizaci v terénu a webovým portálem k publikaci potřebných 

údajů, informací a podkladů, poskytování sluţeb včetně tvorby seznamů KM a 

PKM pro územně analytické podklady (ÚAP). 

NIKM Editor je centralizovaná webová aplikace určená ke správě 

datového a informačního obsahu všech integrovaných dat uloţených do 

Centrální databáze v rámci projektu NIKM – finalizace základní aplikace, 

příprava systému poskytování UAP a správy skladiště. Sestává ze tří základních 

částí: 
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 Vyhledávání lokality – umoţňující výběr lokality k prohlíţení či editaci na 

základě vyhledávacích kritérií, příprava lokality pro kontrolu v terénu. 

 Formuláře lokality – umoţňující zpracování, editaci všech údajů k lokalitě. 

 Mapa – umoţňující správu prostorových dat k lokalitě, řešení konfliktů 

vzniklých při mapování v terénu, prostorové vyhledávání nad podkladovými 

daty. Funkce Import umoţňuje import dat ve standardizovaném formátu do 

centrálního skladiště a část Administrace slouţí pro správu datového obsahu 

a dat včetně přístupových práv. 

Aplikace je implementována jako vícevrstvá. Aplikační vrstva je 

vytvořena v prostředí Java EE, prezentační vrstva v prostředí ICEFACES. 

Databázovou funkčnost zajišťuje aplikační vybavení Oracle 11g. Technologie 

Oracle jsou vyuţity nejen k rutinnímu přístupu k datům ale i k verzování a 

zamykání dat v průběhu dlouhých transakcí. Přímo v prostředí NIKM Editor 

jsou implementovány mapové funkce GIS pro manipulaci s prostorovými údaji 

kontaminovaných lokalit. Tyto funkce jsou postaveny na standardech 

OpenGeospatial a jsou schopny konzumovat webové sluţby WMS a WFS. Do 

aplikace jsou integrovány sluţby geoportálu Cenia a rastrové platformy NIKM. 

Součástí aplikačního serveru jsou webové sluţby postavené na bázi SOAP pro 

popisná data, a na bázi WMS a WFS pro data GIS.  

Datovou základnou pro aplikaci jsou záznamy KM nebo PKM a jejich 

podřízených entit (vrty, stavby, sanace atp.) v unifikovaném datovém modelu. 

Do tohoto modelu bylo transformováno 35 datových zdrojů souvisejících s 

problematikou inventarizace, včetně výstupů DPZ. Tato data poskytují přímé 

nebo nepřímé informace pro provedení inventarizace a pro vyhodnocení 

relevance datových zdrojů pro další etapy projektu.  

NIKM Client je nástroj pro editaci staţených dat z Centrální databáze v 

terénu (in-situ, ex-situ) a jejich posílání zpět – finalizace nástroje. Aplikace je 

tvořena třemi základními částmi: 

 Seznam lokalit – umoţňující výběr lokality k inventarizaci, poskytuje 

přehledný seznam. 

 Formulář lokality – umoţňující zpracování, editaci údajů k lokalitě. 

 Mapa – umoţňující správu prostorových dat k lokalitě, práci s GPS, 

prostorové vyhledávání nad podkladovými daty. 

Podpora komunikace s Centrálním skladem umoţňuje správu dat v 

offline módu a jejich vracení do Centrálního skladiště včetně potřebné kontroly 

úplnosti datového souboru. 

Webový portál je dostupný na adrese http://nikmapp.cenia.cz/nikmwp/. 

Portál slouţí pro informování odborné i laické veřejnosti o stavu inventarizace 

KM. Jeho základními částmi jsou: 

 Informace o projektu – poskytující základní informace o NIKM 

 Vyhledávání lokality – poskytující nástroj k vyhledávání lokality KM 

 Mapové sluţby – zobrazující lokality KM na mapě 

 Testování – nástroje k zadávání výsledků z testování aplikačních nástrojů 

 Řízení opravy chyb – nástroje určené k zadávání chyb a jejich vyřízení 
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 Správa vývoje – nástroje určené ke správě vývoje jednotlivých ucelených 

části v projektu. 

Práce v roce 2011 jsou zaměřeny na testování konečných verzí aplikační 

podpory v zátěţovém provozu a nasazení kompletní aplikační a datové podpory 

do "ostrého" provozu. Proběhne rovněţ dotvoření portálu na základě změn a 

nových poţadavků, včetně propojení webového portálu s ukončeným datovým 

skladem pomocí sluţeb. V dalším roce pak bude pokračovat vytváření 

informačního systému v kontextu širšího okolí v rámci resortu ŢP se všemi 

potřebnými nástroji aplikační podpory umoţňujícími správu databáze KM a 

sledování celého ţivotního cyklu kontaminovaného místa od jeho vzniku k jeho 

sanaci či pravidelnému sledování aţ po poskytování informačních a datových 

sluţeb do poţadovaných úrovní (2012). 

 

Rastrová platforma 

Projekt přípravy metodiky NIKM stanovil dva základní směry rozvoje 

rastrové platformy: fotomapy vytvořené ze snímků leteckého mapování a 

vyuţití druţicových dat na současné úrovni poznání a techniky s výhledem do 

blízké budoucnosti několika příštích let. 

U vyuţití analýz a interpretací ortofotomap (ortofotomapy aktuální, 

historické, pouţití multitemporální analýzy) jde o aplikaci známé metodiky a 

její rozvoj a o technologické, prezentační a interpretační doladění práce s 

fotomapami. Výsledkem je lokalizace a charakterizace zájmových objektů – t. j. 

podezření na kontaminovaná místa (Doubrava et al. 2010).  

V oboru druţicových dat, ať jde o multispektrální či hyperspektrální 

snímky, je cílem vývoj metod pro daný účel, příprava operativních nástrojů a 

aplikací pro detekování oblastí a míst s vysokou pravděpodobností výskytu 

znečištění určitými zájmovými kontaminanty. Pro přesné definování typu 

objektu na zemském povrchu, nebo jeho stavu (u vegetace třeba zdravotního 

stavu), potřebujeme znát co nejpřesněji spektrální křivku odrazivosti daného 

objektu. V rámci projektu NIKM byl stanoven metodický a technologický 

postup zpracování multispektrálních satelitních dat a koncipovány základy 

spektrální knihovny vybraných materiálů a kontaminantů pro zpracování 

hyperspektrálních dat (Doubrava et al. 2011). 

V oboru multispektrální a hyperspektrální analýzy bylo v projektu NIKM 

dosaţeno poměrně dobrých výsledků. U hyperspektrální analýzy však v 

současnosti prakticky neexistuje vhodný datový zdroj. Přípravné práce projektu 

NIKM se soustředily na osvojení technologie zpracování t. č. dostupných dat 

(druţice Hyperion) a na vypracování metodických postupů vyhodnocování. Po 

roce 2013 se očekává významný nástup snímacích systémů nové generace 

(Sentinel) a širší vyuţití nejen pro účely inventarizace KM. Do té doby je pro 

oblast multispektrálního a hyperspektrálního snímkování nezbytné vytvořit 

základní soubor potřebných standardizovaných popisů spektrálních projevů 

materiálů, které jsou předmětem zájmu projektu NIKM při mapování 

kontaminace ţivotního prostředí. Tyto vstupní informace jsou nezbytné k tomu, 
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aby zpracovatelský systém na základě rozpoznaných datových vzorků ve 

snímku automaticky detekoval kontaminované lokality a uţivateli velmi rychle 

poskytl informace o zjištěných lokalitách, jejich typovém zařazení, přítomných 

kontaminantech, zasaţených entitách, charakteru ohroţení okolí apod. Pro tento 

účel je potřebné ve spolupráci s dalšími zainteresovanými institucemi vytvořit: 

- spektrální knihovnu materiálů – kontaminantů ţivotního prostředí;  

- spektrální knihovnu materiálů, které mohou svou přítomností sekundárně 

indikovat moţnou kontaminaci; 

- spektrální laboratorní knihovnu přirozených materiálů ţivotního prostředí, 

urbánních, industriálních a zemědělských oblastí.  

 

Geostatistika  

Rozborem dat i interpretací aktuální ortofotomapy a historické (50. léta) 

ortofotomapy byly vyvozeny určité nepřímé poznatky o poměrech v zájmových 

územích. Na základě analýzy vrstvy PreKM z předběţného vyhodnocení 

aktuální a historické letecké fotomapy, zahrnující více neţ 9 000 nalezených 

zájmových objektů na ploše 7.500 km
2
, je moţno např. sestavit souhrnnou 

přehlednou statistiku vzdáleností zájmových objektů od hranice intravilánu 

jednotlivých obcí (obr. 4). Podobné závislosti je pak moţno vysledovat u 

jednotlivých typů zájmových objektů i u odvozených informací. Na základě 

takových dat je moţné určit mnohé projektové parametry 2. etapy NIKM. 

Mohou např. slouţit pro extrapolaci empirických dat z testovacích území na 

území celé ČR. 

 

Graf vzdálenosti zájmových objektů ležících vně zastavěného území (v%)

k nejbližšímu zastavěnému území v testovacích územích A, B a C
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Obr. 4:  Výskyt zájmových objektů v závislosti na vzdálenosti od hranic nejbliţších 

obcí  
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ZÁVĚR 

 

Projekt NIKM vstupuje rokem 2011 do druhé poloviny plánované 

realizace (2009 – 2012). Vyvinuté a otestované aplikace a navrţená metodika 

národní inventarizace budou prověřeny v terénním nasazení v testovacích 

územích a po vyhodnocení bude metodika dopracována a zahrnuta do projektu 

realizační – 2. etapy NIKM (2013 – 2015).  
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