
    

 

Praha, 9. června 2021 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA CENIA 

2. etapa národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2)  

je v poslední čtvrtině realizace 

 

Národní inventarizace kontaminovaných míst je jednorázovou projektovou akcí (2018-2021) 

zaměřenou na podchycení a základní zhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných 

a potenciálně kontaminovaných lokalit na území České republiky. Výstupem celostátní 

inventarizace bude aktualizovaný Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM) obsahující 

validované záznamy kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst. Každý validovaný 

záznam musí obsahovat základní informace o dané lokalitě, její kontaminaci a riziku či 

potenciálním riziku kontaminace pro lidské zdraví a životní prostředí. Každá lokalita bude 

povinně vyhodnocena z hlediska dalšího postupu a naléhavosti řešení znečištění. 

 

Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti EU. Celkový objem finančních prostředků 

vč. DPH je 116,63 mil. Kč, z toho 99,13 mil. tvoří spolufinancování z FS EU. Projekt byl zahájen 

úvodní fází (práce CENIA) v lednu. 2018. Od března 2019 probíhají dodavatelské práce plošné 

inventarizace, administrace databáze a externí kontroly. 

 

První dva roky realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst přinesly řadu 

poznatků pro úpravu harmonogramu a doladění metodického postupu inventarizace. V únoru 

2019 byla stávající databáze SEKM doplněna údaji ze samostatného registru kontaminovaných 

míst používaného v územním plánování (tzv. územně analytické podklady – ÚAP), které tvořily 

počáteční datové úložiště 13 233 záznamů. V další, oddělené databázi SEKM (17011 záznamů), 

byly v počáteční fázi projektu NIKM uloženy indicie kontaminovaných míst shromážděné 

pomocí metod dálkového průzkumu. Vstupní databáze tak obsahovala 30 244 záznamů. 

 

Úspěšně byl zvládnut přechod z plnění databáze SEKM 2 na práci v inventarizačním modulu 

a nové databázi SEKM 3 uskutečněný v říjnu-listopadu 2019. Ke konci května 2021 byla 

dokončena inventarizace v 54 okresech. V SEKM je nyní již uloženo 6639 záznamů, tj. 73,3 % 

z plánovaného parametru projektu – cílového počtu min. 9053 záznamů s vyhodnocenou prioritou. 

Inventarizací je již pokryto 70,6 % inventarizovaného území. Do konce projektu zbývá dokončit 

23 okresů. Projekt bude ukončen odevzdáním naplněné databáze a zpráv k 31. 12. 2021. 

 

Inventarizační práce (tj. plošná inventarizace) jsou rozděleny mezi tři členy „Společnosti 

DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2“ (viz obrázek) - DEKONTA (modré okresy 

na mapě), GEOtest (červené a růžové okresy) a Vodní zdroje Ekomonitor (zelené okresy). 

Intenzivně zbarvené okresy znázorněné na obrázku jsou již dokončeny. V ORP již dokončených 

okresů je uveden indikátor hustoty (počet/100 km2) a počet inventarizovaných lokalit. Kvalitu 

výstupů účinně podporují dodávané služby administrace SEKM (ProGeo Consulting s.r.o.) a supervize 

(Ing. Jiří Tylčer, CSc.).  

  



    

 

Obrázek: Stav inventarizace po okresech a zhotovitelích v červnu 2021 

 

Inventarizace v krajích již byla završena zprávami za kraje Jihočeský, Liberecký, 

Karlovarský, Královéhradecký a Pardubický. Probíhající pandemie covidu-19 a návazná 

protiepidemická opatření silně ovlivňují průběh terénních prací. K překonání logistických 

a organizačních problémů přijal management projektu postupně 18 úprav harmonogramu prací, 

tč. bez vlivu na termín dokončení projektu.  

 

Realizací projektu dojde ke zvýšení připravenosti na průzkum a sanace starých ekologických 

zátěží. Poznáním stavu znečištění životního prostředí prostřednictvím důkladného zmapování 

a inventarizování kontaminovaných míst v ČR inventarizační projekt přispěje ke zlepšení stavu 

životního prostředí, omezení rizik kontaminace ze starých ekologických zátěží vůči zdraví 

obyvatel a životnímu prostředí, k lepšímu územnímu plánování a celkově k udržitelnému rozvoji. 

Výsledky projektu jsou využitelné pro podnikatelský sektor a informační služby pro veřejnost. 

Výsledky budou shrnuty v 15 souhrnných zprávách, vyhodnocujících kontaminaci horninového 

prostředí v jednotlivých krajích, na území hlavního města Prahy a na území celé republiky. 
Průběžné výsledky projektu jsou uveřejněny na adrese https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-

projekty/nikm-2/vystupy-projektu-nikm2/.  

Podrobnosti k vyhodnocení stávajícího stavu realizace jsou uvedeny v konferenčním příspěvku 

https://www.cenia.cz/wp-

content/uploads/2021/06/Sbornik_Sanacni_technologie_XXIII_2021_prispevek_CENIA_str._17-23.pdf   

 

RNDr. Zdeněk Suchánek 

projektový manažer NIKM 2 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  

www.cenia.cz/projekty, zdenek.suchanek@cenia.cz, +420 267 125 237, +420 604 206 757 

 

Kontakt: 

Mgr. Helena Benešová, specialista na komunikaci 

helena.benesova@cenia.cz,  +4207 24 390 272 
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