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Anotace 1
• 2. etapa NIKM byla dokončena k 31.12.2021. Projekt proběhl

v souladu se závaznou metodikou a manuálem.

• Na území České republiky bylo ze dvou základních zdrojů IS

SEKM a DPZ prověřováno celkem 30 020 lokalit či indicií, ze

kterých bylo jako KM/PKM vyhodnoceno 8643 míst. Zbývajících

21 377 lokalit či indicií bylo vyloučeno.

• Z dalších zdrojů bylo evidováno 1491 nových hodnocených

lokalit. K 31. 12. 2021 bylo v SEKM evidováno celkem 10 134

KM/PKM (hodnocených lokalit). Tato místa mají v databázi
SEKM zpracovaný záznam minimálně v rozsahu tzv.

souhrnného formuláře včetně vyhodnocené tzv. priority dalšího

postupu prací. CENIA v roce 2018, před zahájením plošné

inventarizace, zpracovala metodami DPZ datovou vrstvu indicií

kontaminovaných míst.
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Anotace 2
• Vrstva obsahovala 17 011 indicií, které následně

inventarizační týmy ověřovaly v terénu. Z výsledků

inventarizace byly mimo hlavní výstupy zpracovány i

mapy distribucí KM/PKM v SO ORP 14 krajů, a to pro

každou ze tří kategorii priorit (A, P, N).

• Výsledkem NIKM je naplněná databáze SEKM

(10134 záznamů), 14 zpráv o inventarizaci

v jednotlivých krajích a Zpráva o inventarizaci na

území ČR.

• Na základě zkušeností NIKM byla formulována
doporučení pro MŽP k vylepšení funkcionalit SEKM.
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NIKM 2
Cílem projektu

byla inventarizace kontaminovaných 
míst na území ČR. 

Výstupem

je naplněná databáze SEKM, 14 zpráv 
po krajích a zpráva za ČR. 
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SEKM 3
https://www.sekm.cz/portal

5

https://www.sekm.cz/portal


Výstupy - https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-

projekty/nikm-2/vystupy-projektu-nikm-2/
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Přínosy 

• Zvýšení připravenosti sanací starých 
ekologických zátěží. Přínos pro plánování 
sanací  starých zátěží (vč. těch pod 
ekologickými smlouvami z privatizace) – MF, 
MŽP a to s přihlédnutím k prioritizaci podle 
naléhavosti nápravných opatření (každé KM 
má dnes prioritu vyhodnocenou)

• Omezení rizik kontaminace ze starých 
ekologických zátěží vůči zdraví obyvatel a 
životnímu prostředí



Přínosy 

• Příspěvek k lepšímu územnímu plánování –
podklad – jev 64, požadavek stavebního 
zákona

• Výsledky projektu jsou využitelné pro 
podnikatelský sektor a informační služby
veřejnosti.



NIKM 2 - historie

• Potřebu kompletní databáze SEKM formulovalo MŽP po roce 
2000 a posléze také vytvořilo zadání inventarizačního projektu 
do OPŽP

• Postupná příprava a řešení od 2007 (VaV, NIKM 1, NIKM 2) 

• Čerpáno bylo ze 2 operačních programů OPŽP 
– celkem 217,2 mil. Kč (NIKM 1 – 100,6 mil. Kč, NIKM 2 – 116,6 mil. Kč)

Realizace

• 2. etapa NIKM – od 2018, plošná inventarizace 2019 – 2021
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NIKM 2

Projekt byl realizován v letech 2018-2021. Měl 4 úlohy: 

1. Management projektu;

2. Podpora inventarizace metodami DPZ a mapovými 
službami;

3. Plošná inventarizace;

4. Administrátor inventarizace,

5. Externí kontrola. 

Úlohy 1 a 2 realizovala agentura CENIA, úlohy 3, 4 a 5 
byly realizovány dodavatelsky. 
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NIKM 2
• Dva roky s omezeními COVID, komplikace 

práce v terénu a při konzultacích na úřadech 
a studiu fondové dokumentace

• Zapojeno 77 pracovníků, z toho 57 
specialistů na úloze plošné inventarizace

3 týmy:

DEKONTA (modré okresy)

VZ Ekomonitor (oranžové okresy)

GEOTEST (zelené okresy)
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• Naplněná databáze SEKM

• 10 134 hodnocených lokalit etalon JČK

• 14 zpráv o inventarizaci v jednotlivých krajích

• Zpráva za ČR

Hlavní výstupy a jejich zveřejnění
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Hlavní výstupy

Zpráva o inventarizaci na území ČR

• Na území České republiky bylo ze dvou základních zdrojů IS SEKM a

DPZ prověřováno celkem 30 020 lokalit či indicií, ze kterých bylo

jako kontaminované či potenciálně kontaminované místo vyhodnoceno

8 643 míst. Zbývajících 21 377 lokalit či indicií bylo vyloučeno , resp.

bylo shledáno, že se nejedná o kontaminované ani potenciálně

kontaminované místo.

• Z dalších zdrojů bylo identifikováno dalších 1 491 hodnocených lokalit

(kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných míst), tzn., že v

České republice je k prosinci 2021 celkem 10 134 kontaminovaných

či potenciálně kontaminovaných míst (hodnocených lokalit). Tato

místa mají v databázi SEKM zpracovaný záznam minimálně v rozsahu

tzv. souhrnného formuláře včetně vyhodnocené tzv. priority dalšího

postupu prací.
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Hlavní výstupy

Lokality s nedostatečnými informacemi o kontaminaci.

• Více než 70 % lokalit (celkem 7 102 z 10 134 lokalit) je hodnoceno jako

lokality s nedostatečnými informacemi o kontaminaci, o možném

šíření kontaminace a o možných důsledcích kontaminace, pro které

není zatím možné definovat způsob a rozsah nápravného opatření.

Lokality s nápravnými opatřeními

• Na cca 30 % lokalit (celkem 3 032 z 10 134 lokalit) jsou práce spojené

s odstraněním staré ekologické zátěže buď provedeny, nebo

probíhají, případně jsou připravovány, nebo je nebylo nutné vůbec

provádět.
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Hlavní výstupy

Typy lokalit

• Z hlediska typu lokality v České republice převládají skládky TKO,

tvoří skoro 46 % lokalit.

• Přes 17 % tvoří lokality, které jsou v systému SEKM označovány jako

kontaminovaný areál, tj. lokality, kde docházelo k souběhu více

činností, které vedly ke vzniku staré ekologické zátěže.

• Více než 10 % lokalit tvoří místa, kde docházelo k manipulaci

s ropnými látkami a kde docházelo k systematickým únikům látek do

horninového prostředí.

• Tyto tři typy lokalit tvoří téměř ¾ všech kontaminovaných a potenciálně

kontaminovaných míst v České republice. Ostatní typy lokalit tvoří

zbývající část hodnocených lokalit.
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Hlavní výstupy

Naléhavost řešení.

• Naléhavé řešení (průzkum nebo realizaci nápravného opatření)

vyžaduje celkem 446 lokalit. Z celkového počtu tyto lokality zaujímají

4,40 % všech hodnocených lokalit.

Stav nápravných opatření.

• Ve vztahu k nápravným opatřením na 667 lokalitách (cca 6,5 %)

nápravné probíhá nebo je před zahájením či je přerušeno/nebylo

úspěšné. Celkem u více než 72,5 % není zatím nápravné opatření

známo a na zbývajících přibližně

21 % nápravné opatření není nutné či bylo úspěšně ukončeno.
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Hlavní výstupy
Financování nápravných opatřeni.

• S nápravnými opatřeními i realizací průzkumů souvisí

financování, které je potřeba zajistit (částečně již zajištěno je) pro

8 024 lokalit (pro zbývajících 2 110 hodnocených lokalit

financování již není třeba zajišťovat). Z uvedeného počtu 8 024

lokalit pro cca 84 %, tj. celkem 6 757 lokalit financování zajištěno

není.

• Naopak na zbývajících 1 267 lokalitách je nebo bylo zajištěno

financování alespoň některé z etap procesu odstraňování staré

ekologické zátěže (např. průzkum a analýza rizik).

• Financování bývá nejčastěji zajištěno z Ministerstva financí

prostřednictvím ekologických smluv, z prostředků Evropských

fondů, nejčastěji z Operačního programu životního prostředí,

z rozpočtů obcí, měst, krajů, na jejichž území se kontaminované

místo nachází, ze prostředků dalších ministerstev, státních

podniků nebo ze soukromých zdrojů.
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Složení souboru 10 134 inventarizovaných 
kontaminovaných a potenciálně 

kontaminovaných míst podle kategorií priority

Kategorie 
priority

Počet %

A 496 4,9

P 8558 84,4

N 1080 10,7

celkem 10134 100,0

18

496; 5%

8558; 84%

1080; 11%

Složení výsledku NIKM - 10 134 KM podle kategorií 
priority

A

P

N
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20

Typy území (SO ORP)
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Interpretace územní distribuce

• Nejvyšší hustota KM neznamená vždy nejvyšší 
kontaminační zátěž území (záleží na kategorii 
priorit)

• Některá území byla včas - v 90. létech - dílčími 
inventarizacemi  zmapována, tj. v době, kdy staré 
zátěže (především skládky TKO) byly ještě zjevné a 
v povědomí lidí, proto je tam i více evidovaných  
KM (vč. kategorie N – není nutný zásah)



22



Typy území (kraje)
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Vlastní plošná inventarizace kontaminovaných 
míst zahrnula fáze: 

• „Informační kampaň“,

• „Primární analýza dat“,

• „Sběr údajů“  

• „Hodnocení priority“. 

Fáze plošné inventarizace NIKM 2
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DPZ - PRIMÁRNÍ INDICIE
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33 436 prvotních nálezů ve 14 kategoriích

Zpracováno v období leden 2018 – leden 2019



INDICIE DPZ, druhý zdroj pro inventarizace
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17 011 indicií po revizi, 16 425 vyřazeno 

Zpracováno v období leden 2019 – duben 2019



Návazné využívání databáze SEKM
Distribuce indicií KM zjištěných pomocí DPZ
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Celková distribuce evidovaných 

(hodnocených) KM/PKM 

souvisejících s komunálními a 

stavebními odpady (c, p, l, r) a 

identifikovaných pomocí metod 
DPZ; celkem 871 lokalit 



Návazné využívání databáze SEKM
Distribuce KM typu „skládka TKO“
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Distribuce KM/PKM typu TKO, 4615 

lokalit všech kategorií (A, P, N)  a 

lokalizace provozovaných skládek 

S-OO (oranžová kolečka)



Návazné využívání databáze SEKM
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Návazné využívání databáze SEKM
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Analýza počtů starých skládek podle roku uzavření v dekádách 20. století

(tečkovaná spojnice - klouzavý průměr pro dvě období)
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Návazné využívání databáze SEKM
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Počty skládek tuhého komunálního odpadu (KM/PKM)

evidovaných v SEKM, 4619 záznamů ve 14 krajích ČR
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Návazné využívání databáze SEKM
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Podíl skládek TKO na počtu všech KM/PKM

ve 14 krajích ČR, průměrný podíl v ČR je 45,6 %
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Schválené lokality = hodnocené lokality + vyloučené lokality

31 511        =        10 134                +           21 377

Práce se SEKM, nutná obezřetnost ve vyhledávání a 
exportech

• Základní zdroje a výstupy NIKM 2



Ilustrace typů kontaminovaných lokalit
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IND_4846 Chlum u Dubé, vyloučená indicie
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Skládka Teplá, ID 65961003, P4.1, typické označení 

zákazu skládkování signalizující výskyt staré 

skládky
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Podhůra lom, ID 14979002, P2.1, „dolaďování“ staré 

černé skládky změněné v 1995 na řízenou skládku SI 

stavebním odpadem, těsně před uzavřením a 

rekultivací
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Zíkův lom, ID 3960001, A1.1, rekultivovaná 
skládka
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UNIPETROL skládka 

Uhlodehta, ID 8604009, 

A2.1, již jednou 

neúspěšně rekultivovaná 

skládka
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42

mopas a.s. Holešov, , 

ID4097002, P2., Odstranění 

podzemních konstrukcí 

kontaminovaných RU na 

DL X
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Senetářov – sklad  Kotvrdovice,

ID 14743001, P4.1, již nevyužívaný 

sklad agrochemikálií
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Bývalá čerpací stanice, Dolní Dvořiště, ID 

28972003, P4.2, opuštěná čerpací stanice PHM, 

nelze vyloučit rizika spojená s přestupem 

polutantů do povrchových a podzemních vod
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Bývalá ČS PHM Číměř ID 23865005,  P4.1, 

typický příklad opuštěné a nesanované ČS 

PHM na náměstí obce
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Ostramo - bývalá rafinérie Vlček,

ID11352099, A3.3,Areál po ukončení 1. etapy 

nápravných opatření
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Brownfield Doudleby nad Orlicí, IND_31465 / 

ID 31426001, P4.1. opuštěný zchátralý 

průmyslový areál
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Skládka Dolní Březinka, ID 16051030, A2.1, 

bývalý lom na žulu, vzorky sedimentů 

prokázaly nadlimitní koncentrace fluoranthenu
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Hnojiště Mečichov, IND_27496 / 92409002, 

P4.0, 2020/09 hnojiště s průsaky
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Luštěnice prádelna, ID 8910001, P2.3., 

přetrvávající zbytková kontaminace 

podzemních vod ropnými uhlovodíky včetně 

výskytu fáze, polyaromatickými uhlovodíky a 

chlorovanými uhlovodíky
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Odkaliště Kovandova bouda , ID 8183002, P1.1, bývalé 

odkaliště neutralizačních kalů ze společnosti Šroubárny 

Libčice s. r. o.., 2020/04 - rekultivovaná plocha odkaliště, 

nyní na místě trať pro cyklokros a motokros



Vlastní práce CENIA – management a tým „DPZ“

Ve 2. etapě se do projektu NIKM pracovníci CENIA
zapojili

• v oblasti managementu projektu v objemu
2,65 mil. Kč (osobní náklady) – projektová úloha 1 a

• v problematice podpory inventarizace metodami
DPZ v objemu 5,01 mil. Kč (osobní náklady) -
Projektová úloha 2.
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Vlastní práce CENIA – management a tým „DPZ“

Na řešení projektu se podílel 16ti členný projektový tým CENIA:

• Management a administrace:

RNDr. Z. Suchánek, Ing. J. Řeřicha, RNDr. J. Krhovský, CSc.,

O. Sívek, MSc., Ing. J. Hrnčíř, L. Hlavičková a J. Košťálková.

• Podpora inventarizace metodami DPZ:

RNDr. P. Doubrava, Ing. J. Řeřicha, RNDr. Z. Suchánek,

RNDr. J. Krhovský, CSc., Ing. Š. Roušarová, Mgr. J. Kvapil,

Ing. E. Čermáková, Bc. T. Kotrč, Ing. K. Horáková,

O. Sívek, MSc., Ing. M. Šlégr, Ing. V. Vlčková.

Všem za zapojení a odvedenou práci děkuji.
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Děkuji za pozornost

RNDr. Zdeněk Suchánek

zdenek.suchanek@cenia.cz

https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/

+420 604206757

Česká informační agentura životního prostředí

Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10

Česká republika

www.cenia.cz
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