TERMINOLOGIE PROBLEMATIKY KONTAMINOVANÝCH MÍST

Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) bude dokončena do 31. 12. 2021. Projektem
NIKM – 2. etapa (2019-2021), spolufinancovaným z Fondu soudržnosti EU v rámci OPŽP, bude
naplněna databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) aktualizovanými záznamy
s vyhodnocenou prioritou, zohledňující rizikovost z pohledu života a zdraví obyvatel a životního
prostředí. Z předpokládaného počtu cca 9000 záznamů je k březnu 2021 v databázi zapsáno
6000 validovaných záznamů. Naplněná databáze SEKM bude obsahovat pouze validované
záznamy, a tím umožní využívat všechny v ní obsažená data. Na práci s daty a na intenzivní
využívání databáze SEKM je třeba připravit odbornou i laickou veřejnost i veřejnou správu.
Součástí přípravy je i prezentované seznámení se se sestavou pojmů používaných
v problematice kontaminovaných míst a sanačních prací.
Průběžné výsledky inventarizace jsou uvedeny v podobě krajských zpráv na projektových
stránkách na adrese https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/

Tabulka 1 Používání českých a anglických termínů z problematiky kontaminovaných míst jednotlivými uživatelskými
okruhy (čísla odkazů – viz seznam v rámečku níže)

Podkladem pro předkládané byla rešerše používání českých a anglických termínů z problematiky
kontaminovaných míst jednotlivými uživatelskými okruhy. Do rešerše byly zahrnuty právní
předpisy ČR a EU, koncepční dokumenty jako Politika životního prostředí ČR apod., české a ISO
normy, výkladové i česko-anglické slovníky pro problematiku životního prostředí, publikované
články a konferenční příspěvky i obsahy tematicky zaměřených internetových stránek.

Výsledek rešerše používání českých a anglických termínů z problematiky kontaminovaných míst
jednotlivými uživatelskými okruhy je uveden v tabulce 1. Rešeršované zdroje informací jsou
uvedeny pod tabulkou.
Termíny používané v souvislosti s NIKM a SEKM a doporučení pro použití základního termínu
„kontaminované místo“ veřejností a médií a jejich vztahy jsou názorně uvedeny v obrázku 1.
Obrázek 1 Zavedené a doporučené používání některých termínů z problematiky kontaminovaných míst informačními zdroji a veřejností

Indicie typu c

Indicie typu o

xxxxxxxxxxx

Znázornění vybraných vztahů mezi pojmy z problematiky kontaminovaných míst je uvedeno
v obrázku 2 (s použitím definic vztahů a ustanovení norem ČSN ISO 1087-1:2002 a ISO
704:2009). V článku použité vybrané základní vztahy jsou:
•
•
•

Partitivní vztah je vztah část – celek mezi dvěma pojmy, kdy jeden z těchto pojmů tvoří celek
a druhý část tohoto celku.
Generický vztah je vztah rod – druh mezi dvěma pojmy, kdy intenze jednoho pojmu zahrnuje
intenzi druhého pojmu a alespoň jednu další vymezující charakteristiku.
Asociativní vztah je pragmatický vztah mezi dvěma pojmy, které mají nehierarchickou
tematickou souvislost na základě zkušenosti.
Obrázek 2 Pojmová mapa pro problematiku kontaminovaných míst
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Pro pochopení terminologické soustavy problematiky kontaminovaných míst je níže uveden výběr definic reflektujících
terminologii dokumentů projektu NIKM, IS SEKM a metodických pokynů MŽP pro danou problematiku.
Kontaminované místo (KM): místo, na němž byla kontaminace ověřena alespoň orientačně.

Lokalita: lokalita je v databázi SEKM evidovaná, samostatně sledovaná a jednoznačně nazvaná část území, na němž je
nebo byla zjištěna existence alespoň jednoho kontaminovaného nebo potenciálně kontaminovaného místa.
Indicie: specifická informace v podobě náznaku, okolnosti budící podezření nebo nepřímého důkazu, vztahující se k
možnosti existence kontaminace na daném místě, na základě které můžeme odůvodněně předpokládat, že ke znečištění
došlo lidskou činností.
Potenciálně kontaminované místo (PKM): plošně vymezená samostatně sledovaná část území, na níž lze na základě
historie jejího využívání nebo na základě informací o negativních projevech kontaminace předpokládat kontaminaci, která
zatím nebyla prokázána standardními metodami detekce kontaminantů.
Je to místo, kde lze kontaminaci důvodně předpokládat. Na možnost kontaminace složek horninového prostředí usuzujeme zpravidla na
základě:
-

Obrázek 3 Pojmová mapa posuzování shody a vyhodnocování v SEKM / NIKM

-

laboratorních analýz, jejichž rozsah není postačující pro jednoznačné označení lokality za kontaminované místo, ani pro její bezpečné
vyloučení,
výsledků starších průzkumných, resp. monitorovacích prací (zpravidla nad 10 let, avšak dle povahy problému lze rozhodnout o
reprezentativnosti starších výsledků individuálně),
archivních záznamů či informací o haváriích, o kontaminaci horninového prostředí nebo o nevhodném zacházení s látkami, které lze
označit jako kontaminanty,
záznamů v environmentálních databázích, terénních indikací (viditelné známky znečištění terénu, zápach, stresovaná vegetace, úhyn
organismů, aj.).

Stará ekologická zátěž: kontaminované místo pocházející z blíže neurčené minulosti, pro které nelze ukládat nápravná
opatření rozhodnutím podle platné legislativy a/nebo pro které nelze použít termín „ekologická újma“, protože pocházejí
z doby před nabytím účinnosti zákona o ekologické újmě. Jde o právní termín použitý při realizaci zákona o privatizaci.
Indicie typu b aplikací
SEKM - Systém evidence kontaminovaných míst: databáze SEKM a soubor jejích obslužných softwarových
sloužících k pořizování, správě a prezentaci informací o kontaminovaných místech uložených v databázi SEKM. Systém
SEKM je dostupný na internetové adrese http://www.sekm.cz/.

Záznam lokality: soubor údajů a souvisejících dat o lokalitě.

Závěr:
Poznámka: pojmové mapy byly generovány s použitím sw https://app.contextminds.com/

Diskuse k prezentovanému přehledu terminologie je pro další intenzivní používání vítaná a mohla by přinést nezbytnou shodu
a sjednocené používání uvedených termínů odbornou i laickou veřejností.
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