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Interpretační klíč je zpracován ve třech formách: od jednoduché kartičky se 

základním popisem typů indicií, přes přehledný plakát až po brožuru obsahující podrobný manuál. 

Tyto pomůcky umožňují efektivní vyhledávání a zaznamenávání možných kontaminací, tedy jejich 

snadnější rozpoznávání, hodnocení závažnosti a atributové zařazení podle typu.

http://kontaminace.cenia.cz

Zkratka 

typu
Aktuální ortofoto / DMR 5 / Hist. ortofoto Typ indicie - slovní popis 

a

Průmyslový areál se zřetelným kontaminačním 

vlivem na okolí (např. únik ropných látek), projevující 

se skvrnami na povrchu, neuspořádanými 

hromadami materiálu, stresovanou vegetací nebo 

nezarostlými místy.

c

Černá skládka, minimální rozsah alespoň 1 

traktorový valník. Pokud pravděpodobně vznikla 

po roce 1992, zaznamenává se hlavně kvůli 

umožnění následného sledování, upozornění ĆIŽP 

apod. 

h

Hnojiště – mezi indicie se řadí pouze objekty, které 

evidentně jsou významnou zátěží pro okolí tím, že 

jsou zřízena a provozována nedbale, a/nebo jsou 

s velkou mírou pravděpodobnosti velmi dlouho na 

stejném místě. Za závadná jsou označována i 

hnojiště v těsné blízkosti povrchových vod. 

j
Silážní jáma, která není prázdná a není užívána ke 

svému původnímu účelu, tj. slouží jako nelegální 

skládka

l
Opuštěný lom, v jehož areálu je, nebo může být 

nelegální skládka, nebo jiný typ kontaminovaného 

místa

n
Neurčeno – užívá se u indicií, které je z pohledu 

interpretace nemožné zařadit do některého 

zavedeného typu, avšak je potřebné danou lokalitu 

prověřit. Používat co možná nejméně. 

o
Opuštěné obytné areály. Slouží k označení 

obytných brownfieldů v zástavbě. Jednotlivé 

opuštěné obytné domy nejsou předmětem 

inventarizace. 

b
Brownfield průmyslový. Opuštěné průmyslové 

objekty se zjevnými známkami chátrání.

p
Podezření na černou skládku. Na rozdíl od atributu c, která se používá pro zcela jasné případy, je 

tato hodnota vhodnější pro lokality, které evidentně nejsou zcela v pořádku, může jít o zarostlé či 

jinak zavezené staré skládky. Rizikovost je nutno potvrdit terénním šetřením. 

t
Tovární skládka v areálu podniku nebo v jeho blízkosti. Skládky kalů.

v

Vrakoviště. Sem patří jak klasická autovrakoviště, tak rovněž areály sběrných surovin, místa 

k soustředění technického odpadu (většinou kovového) v areálech firem apod. Při pochybnostech, 

zda tyto areály  jsou technicky vhodně zabezpečeny proti úniku kontaminantů (řezné oleje na 

šponách, provozní náplně autovraků apod.) se takovéto místo označí. Pokud mají vzorně fungující 

firmy taková místa dobře zorganizovaná, v perfektně čistém areálu, považuje se takovéto místo za 

zabezpečené v souladu s předpisy, a proto se jako indicie neznačí. 

z

Zemědělský brownfield. Mírně se liší od městského brownfieldu. Areál nebo významný objekt, 

který dříve zjevně sloužil pro účely zemědělské výroby, nyní však jeví nepochybné známky 

devastace. V takovýchto objektech je zpravidla vidět bujení vegetace, zanedbaná či dokonce 

zhroucená technická zařízení, technika zarostlá vegetací nebo úplně chybí, cesty jsou nevyježděné, 

v okolí areálu a mezi objekty bývá nepořádek. 

s

Objekty známé z databáze SEKM do verze 2. Jde o objekty SEKM, jejichž poloha a typ je 

v podpůrných vrstvách jasně a přesně vyznačena. Vyznačujeme je ale jen v těch případech, když je 

vedle nějakého známého objektu SEKM (např. starého naftového vrtu) indicie nového 

kontaminovaného místa (třeba podezření na černou skládku). Pak se zaznamená ze SEKM známé 

kontaminované místo s atributem s a blízký bod, upozorňující na novou indicii kontaminovaného 

místa, třeba s atributem p, a vysvětlením v komentáři. 

r

Objekt, který nebyl rozpoznán na žádné fotomapě, ale je zřetelný v DMR4G nebo DMR5G jako 

umělý útvar na terénním reliéfu. Nálezu zpravidla odpovídá i určitá podobně ohraničená oblast 

v obraze fotomapy, ta však bez přihlédnutí k tvaru terénu není identifikovatelná jako indicie. 

Anomálie se projevují na uměle vystínovaném modelu terénu jako vyvýšeniny, sníženiny, jámy, 

haldy, navážky materiálu nebo zavážky např. koryt menších vodotečí apod. Často jsou tyto útvary 

ještě zřetelnější při využití vrstvy svahovitosti, orientace svahu, případně kombinace více vrstev tak, 

aby byl objekt co nejlépe viditelný.

a/t/p

Průmyslové objekty, 

pily, lesní dřevařské 

závody

b

Brownfieldy v 

průmyslových 

oblastech

v
Vrakoviště a místa k 

soustředění částí strojů 

o
Brownfieldy v sídlech, 

opuštěné obytné areály 

c/p
Podezření na černou 

skládku

h Hnojiště

j Silážní jámy

z
Zemědělské 

brownfieldy

p

Lesy, obtížně 

identifikovatelné 

objekty

l Lomy

r

Objekty k prozkoumání 

vytipované pouze 

pomocí interpretace 

přesného DMR 

(zpravidla podezření na 

legální či nelegální 

skládky, zavezené nebo 

umístěné ve 

vytěžených lomech či 

pískovnách apod.)

n

Nerozpoznáno nebo 

nelze zařadit do žádné 

kategorie

s 

Objekty již zařazené v 

SEKM (pokud jsou z 

důvodu odlišení či 

potvrzení při 

interpretaci vyznačeny) 

Skupiny typů indicií
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