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Cíl projektu: 

• Inventarizace kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných lokalit na území města

• Hodnocení priorit dle metodického pokynu MŽP 

č. 14/2008 „Hodnocení priorit – kategorizace 

kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných míst“



Zájmové území: 



Fáze řešení projektu: 

• Revize a studium materiálů

• Sběr dat včetně terénní rekognoskace

• Evidence lokalit

• Vyhodnocení a klasifikace priorit



Revize a studium materiálů: 

Cíl: vytvořit seznam inventarizovaných lokalit

Zdroj informací:

• Databáze SEKM

• Databáze lokalit brownfields

• Národní databáze brownfields

• Seznam lokalit – Operační program ŽP

• Seznam důlních jam 

• Historické mapy města Ostravy z let 1906, 1925, 

1926, 1930, 1964 a 1965

• Letecké snímky



Sběr dat včetně terénní rekognoskace: 

Cíl: získat potřebné informace o zájmových lokalitách, 

tj. v rozsahu tzv. souhrnného formuláře

Zdroj informací:

• Databáze (SEKM, Národní databáze brownfields)

• Internet (střety zájmů)

• Výstup úkolu VaV SM/4/93/05

• Zprávy geologických prací

• Sborník konference k SVI. Sjezdu čs. Inženýrů v 

roce 1936

• Terénní rekognoskace



Evidence lokalit: 

Cíl: vytvořit záznamy jednotlivých lokalit

• Databáze SEKM

• Lokality s existujícím záznamem

• Lokality bez záznamu



Vyhodnocení a klasifikace priorit: 

Cíl: určit prioritu dle MP MŽP č. 14/2008 pro každou 

lokalitu

• Databáze SEKM



Výsledky: 

• Celkový počet inventarizovaných kontaminovaných 

a potenciálně kontaminovaných míst na území   

města Ostravy:

230 lokalit



Priorita Počet lokalit % z celku

A3 8 3,4

A2 17 7,3

A1 16 7,0

P4 102 44,5

P3 10 4,3

P2 6 2,6

P1 30 13,0

N2 1 0,4

N1 40 17,5

N0 0 0



Zkušenosti: 

• Nárůst počtu lokalit oproti stavu před inventarizací 

je trojnásobný



Revize a studium materiálů: 

Cíl: vytvořit seznam inventarizovaných lokalit

Zdroj informací:

• Databáze SEKM

• Databáze lokalit brownfields

• Národní databáze brownfields

• Seznam lokalit – Operační program ŽP

• Seznam důlních jam 

• Historické mapy města Ostravy z let 1906, 1925, 

1926, 1930, 1964 a 1965

• Letecké snímky



Zkušenosti: 

• Inventarizace je časově a organizačně náročnou 

aktivitou



Zájmové území: 



Zkušenosti: 

• Dobrá dostupnost informací o jednotlivých 

lokalitách s výjimkou informací o výši finančních 

prostředků na realizaci nápravných opatření



Zkušenosti: 

• Územní znalost
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