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Projekt inventarizace kontaminovaných míst 

• Projekt (2018-2021) je zaměřen na inventarizaci a 
vyhodnocení informací o kontaminovaných místech na 
celém území ČR.

• Výstupem inventarizace bude naplněná databáze 
kontaminovaných míst, v níž bude mít každá lokalita záznam 
s prioritou.

• Spolufinancování z EU - z Fondu soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory 4.2. 
- Odstraňování starých ekologických zátěží) - www.opzp.cz.

• Projekt byl v prosinci 2017 zaregistrován v programu 11531 
– Operační program životní prostředí 2014-2020 pod 
registračním číslem CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_077/0005853.
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http://www.opzp.cz/sekce/254/aktuality/


Vlastní plošná inventarizace kontaminovaných 
míst zahrnuje fáze: 

• „Informační kampaň“,

• „Primární analýza dat“,

• „Sběr údajů“  

• „Hodnocení priority“. 

NIKM II
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Dodávka plošné inventarizace



Sběr informací pro inventarizaci

Sběr indikací kontaminace životního prostředí
• Součástí sběru informací od veřejnosti ve fázi „Informační kampaň“ bude i

shromáždění oznámení resp. indikací o možné historické kontaminaci. Doposud
to bylo možné pouze prostřednictvím mapové aplikace „Kontaminovaná místa“
- https://kontaminace.cenia.cz/ .

• Oznámení (souřadnice místa, stručný popis, případně fotografie) je prozatím
možno zaslat emailem na adresu kontaminace@cenia.cz. Informace jsou zařazo

• Bez větší propagace jsme získali za 7 let jen symbolický výsledek (32 hlášení).
vány do zásobníku lokalit k ověření v realizační etapě projektu.

https://kontaminace.cenia.cz/

https://kontaminace.cenia.cz/
mailto:kontaminace@cenia.cz
https://kontaminace.cenia.cz/


SEKM - lokality  do listopadu 2010





Kontaminovaná místa s vyhodnocenou prioritou vč. 

výsledků inventarizace v testovacích územích I. etapy 

NIKM

Zdroj: ww.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/uzemne_analyticke_podklady/$FILE/OES-priority_obr_vcetne_1_NIKM-20130712.pdf



SEKM – 4965 evidovaných lokalit
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SEKM – lokality se záznamy – 2018
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SEKM – lokality ÚAP – 2018
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Stav prací  CENIA na interpretaci indicií kontaminace k 20.11.2018

• Interpretace fotomap 1. sledu - 174 ORP, tj, 
cca 84,1 % počtu ORP (206), cca 67.773 km2 

.tj. cca 87,1 % inventarizovaného území. 

• Revizní interpretace 1. sledu: 34 ORP, tj, cca 
16,4 % počtu ORP (206), cca 15.538 km2 .tj. 
cca 20 % inventarizovaného území.

• Projekce počtu indicií po revizi – 25 417

• Předpoklad 22.000 – 26.000
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Interpretace 1. sledu
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Stav interpretací indicií v ORP k 20.11.2018
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Revizní interpretace 1. sledu
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Stav revizí indicií kontaminace k 20.11.2018
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Plán předání revidovaných indicií kontaminace k plošné inventarizaci po okresech
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Legenda: žlutá – do 31.1.2019, červená – do 28.2.2019, modrá – do 31.3.2019 



Vhodné MOBILNÍ „NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ 
APLIKACE“

• METODY A NÁSTROJE SBĚRU INFORMACÍ O KONTAMINOVANÝCH 
MÍSTECH OD OBČANŮ 

http://www1.cenia.cz/www/nikm/cinnosti-v-ramci-projektu

• Projekt a aplikace zmapujto.cz se jak svým zaměřením, 

tak rozšířením jeví jako přednostní vzor pro využití v námi 

hledané formě oznamování starých ekologických zátěží 

resp. kontaminovaných míst.

• Pokud by byl pro náš účel vybrán, bude třeba nástroj buď 

více specializovat a nabízet jej samostatně, nebo naopak 

vytvořit dílčí aplikaci v jeho rámci a uživatele přilákat 

cílenou informační kampaní.
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http://www1.cenia.cz/www/nikm/cinnosti-v-ramci-projektu


MOBILNÍ APLIKACE Zmapujto.cz

19



20

MOBILNÍ APLIKACE Zmapujto.cz



POŽADAVKY NA NÁSTROJ
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Varianty rozsahu datového řádku



PODPORA INFORMAČNÍ KAMPANĚ A 
POŘÍZENÍ OHLAŠOVACÍHO NÁSTROJE

• CENIA je zainteresována na přípravě a vývoji 

vhodného nástroje pro sběr informací od 

veřejnosti,  nicméně 

• povinnost použití efektivního nástroje sběru dat 

je na dodavateli plošné inventarizace, který je 

připraven ke spolupráci.

• Vhodný nástroj by měl být k dispozici od prvního 

čtvrtletí 2019.
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Děkuji za pozornost

RNDr. Zdeněk SUCHÁNEK
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: 267 225 288, 604206757
zdenek.suchanek@cenia.cz, www.cenia.cz
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