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1. VÝCHOZÍ SITUACE

Metodickou součástí inventarizace kontaminovaných míst 

v rámci projednávaného projektu 2. etapy Národní 

inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) je sběr 

informací o indiciích starých ekologických zátěží 

(SEZ) resp. o kontaminacích od veřejnosti. 

Cílem mj. získat od občanů co nejvíce informací o těch 

SEZ, které dosud nejsou evidovány v Systému 

evidence kontaminovaných míst (SEKM) ani podchyceny 
veřejnou správou. 
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1. VÝCHOZÍ SITUACE
Existující možnost ohlášení dosud neznámé kontaminace

na portálu http://kontaminace.cenia.cz/ má ještě klasickou, 

konzervativní formu - zaslání e-mailu na uvedenou adresu 

(kontaminace@cenia.cz). Bez větší propagace jsme získali 
za 7 let jen symbolický výsledek (32 hlášení). 
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1. VÝCHOZÍ SITUACE

V posledních 10 letech se i v ČR objevily nástroje pro sběr 

informací

• profesionální nálezové databáze

• laické „ohlašování“ prostřednictvím mobilních aplikací

• mobilní SMS/MMS. 

Porozhlédnutí se po stávajících metodách a nástrojích

• v internetovém prostředí ČR (v případě občanské vědy i 

po světě),

• u odborných institucí ochrany životního prostředí a

• na vysokých školách (je to časté téma diplomových apod. 

prací). 
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2. TEMATICKÉ OBLASTI PRO VÝBĚR NÁSTROJE

Rozsah výchozích konceptů resp. tematických oblastí 

zúžen na tři oblasti, které poslední dobou doznávají 

značného rozvoje. 

1. offline nástroje sběru dat v terénu či mobilní sběr 

v terénu a mobilní aplikace pro sběr různých oznámení 

(tj. nálezové databáze a mobilní aplikace), 

2. komplexnější programy pro občanský (laický) výzkum 

(Citizen science) a 

3. metody tzv. crowdsourcingu (např. participativního 

GIS).

Z průniku resp. intencí těchto tematických oblastí budeme 

vycházet při formulování požadavků a forem hledaného 

nástroje.
6



2. TEMATICKÉ OBLASTI PRO VÝBĚR NÁSTROJE
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Zdrojové zájmové oblasti pro výběr metod a nástrojů



3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

• Mezi vybranými rešeršovanými nástroji jsou: 

– Pasportizace příčných překážek toků (PPPT/ArcGIS); 

– ISOP mbcr.nature.cz;

– Janitor;

– zmapujto.cz; 

– biolog.nature.cz;

– vymoly.cz; 

– senosec.cz; 

– srazenazver.cz; 

– hlasyjelenu.cz; 

– iKatastr.
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

• Projekt a aplikace zmapujto.cz se jak svým 

zaměřením, tak rozšířením jeví jako přednostní vzor 

pro využití v námi hledané formě oznamování 

starých ekologických zátěží resp. kontaminovaných 

míst.

• Pokud by byl pro náš účel vybrán, bude třeba nástroj 

buď více specializovat a nabízet jej samostatně, 

nebo naopak vytvořit dílčí aplikaci v jeho rámci a 

uživatele přilákat cílenou informační kampaní.

9



3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

• Aplikace Agentury pro ochranu přírody a krajiny 

(AOPK) biolog.cz je mobilním nálezovým nástrojem, 

který může být inspirací, ale přímo pro účely zapojení 

veřejnosti do NIKM není pravděpodobně použitelný. 
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

Nástroj výmoly.cz má inspirativní mapové zobrazování hlášení 

a nálezů, poskytující dobrou zpětnou vazbu ohlašovateli.
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

Mobilní aplikace 

senoseč.cz má 

sympatický vývoj 

– z původní 

webové aplikace 

pro osvětovou 

kampaň jej 

vytvořili studenti 

v rámci 

studentské 

soutěže ČZU.



3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

Obdobně atraktivní zobrazování v mapě má aplikace 

srazenazver.cz, která má i pěkný výběr kategorií v podobě 

piktogramů.

17



3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

Piktogramy 

aplikace 

srazenazver.cz



3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

• Mapové aplikace použitelné v mobilech jsou neustále 

zdokonalovány a především zrychlovány a jsou 

dosažitelné ve většině mobilních aplikací jako součást 

např. Google Play. 

• Pro účely nálezových databází jsou běžně využívány –

např. Google maps, ale i české - mapy.cz, sestava map 

ČÚZK, iKatastr. 

• Do srovnání jsme zařadili ikatastr, neboť ještě před 2 lety 

používal naši nepovoleně stahovanou mapovou vrstvu 

s lokalizací kontaminovaných míst (stav k 10.2010) a 

mohl být (diskutabilně) používán např. realitními makléři.
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

Projekt Hlasy jelenů – http://hlasyjelenu.cz/ - mapování jelena 

evropského, jelena siky a jejich kříženců na území ČR pomocí 

jejich zvukových projevů. Představuje pěkný příklad projektu 

občanské vědy a používá známou free-warovou platformu 

Epicollect v poslední verzi Epicollect5.
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

• Projekt Hlasy jelenů – http://hlasyjelenu.cz/

21



3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

Pro srovnání s mobilními nástroji jsme do přehledu zařadili i 

některé nálezové databáze a projektové nástroje používané v 

ČR pro přírodní vědy (zejména ochranu životního prostředí).

PPPT ArcGIS je projektový nástroj vyvinutý AOPK a postavený 

na elegantním využití nástrojů a technologií Google a ArcGIS.
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

Janitor vyvinutý před více než 10 lety pro AOPK byl postaven 

na potřeby terénního sběru dat s použitím terénních 

notebooků nebo PDA. Mobilní verze prozatím není k dispozici. 
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP) nabízí celé 

spektrum databázových nástrojů a programů pro profesionální 

výzkum. Patří sem i aplikace Mapování biotopů 

mbcr.nature.cz.
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

• Z rešerše můžeme vyvodit dvě krajní dimenze námi 

uvažovaného nástroje – nazvěme je 

– maximální „KONTAMINace MAX“ a 

– minimální „KONTAMINace MIN“.
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3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“
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Nálezové databáze a oznamovací (nálezové) mobilní aplikace z pohledu požadavků

a využití pro inventarizaci kontaminovaných míst



3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“

• U rešeršovaných nástrojů jsme se pokusili 

zaznamenat použité technologie (aplikace, nástroje). 

• Přehled zjevně není úplný, čerpá jen z uživatelsky 

získaných informací. 

• Do speciálních rozborů nebo dotazování u autorů 

jsme se nepustili. 

• Návrh požadavků dvou krajních verzí vybavení 

našeho uvažovaného nástroje.

27



3. NÁLEZOVÉ DATABÁZE A MOBILNÍ 
„NÁLEZOVÉ A OHLAŠOVACÍ APLIKACE“
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Technologie, licence a SW nástroje nálezových databází a oznamovacích mobilních 

aplikací  a maximální / minimální technické požadavky na navrhovaný nástroj



4. OBČANSKÁ (SÍŤOVANÁ, DOBROVOLNICKÁ) 
VĚDA / LAICKÝ VÝZKUM

Při rozvažování nad aktuálními trendy jsme nemohli 

opominout  stále se rozvíjející koncept občanské vědy 

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%

C4%9Bda). Právě pro tento koncept je typické využití 

internetových nebo mobilních aplikací nálezových 

databází. 

Reprezentativní ukázkou je projekt Nářečí českých strnadů 

realizovaný Českou společností ornitologickou (viz 

www.strnadi.cz/).
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4. OBČANSKÁ (SÍŤOVANÁ, DOBROVOLNICKÁ) 
VĚDA / LAICKÝ VÝZKUM

. 
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4. OBČANSKÁ (SÍŤOVANÁ, DOBROVOLNICKÁ) 
VĚDA / LAICKÝ VÝZKUM

• Mezinárodní scéna „Citizen science“ je pestrá a 

široká, od teorie po praktické projekty a programy.

• viz portál občanské vědy Zooniverse 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Zooniverse) 

provozovaném Aliancí občanské vědy (Citizen Science 

Alliance). 

• V environmentálním výzkumu se projekty a používané 

nástroje dají najít např. na stránkách JRC 

http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/57752.

• Další rozšířené freewarové aplikace jsou poskytovány 

Centrem pro ekologii a hydrologii organizace Natural 

Environment Reasearch Council z Velké Británie 

(https://www.ceh.ac.uk/citizen-science-apps).
31

https://en.wikipedia.org/wiki/Zooniverse
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Citizen_Science_Alliance&action=edit&redlink=1
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/57752
https://www.ceh.ac.uk/citizen-science-apps


4. OBČANSKÁ (SÍŤOVANÁ, DOBROVOLNICKÁ) 
VĚDA / LAICKÝ VÝZKUM

Invasive Alien Species Europe

MyNatura2000
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SenseEurAir

MySeasons

MIGRATE – MIGRation pATterns in EuropeeQUOS

Nabídka projektů a nástrojů na webu JRC

Atmos WaterDirect

ProPlant Monitor

DisasterHub

Geo-MAHA

Insect Alert

itree

Grow AppGEOSS2GO

http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/invasive-alien-species-europe
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http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/senseeurair
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http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/atmos
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/waterdirect
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/proplant-monitor
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/disasterhub
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/geo-maha
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/insect-alert
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/itree
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/grow-app
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5. CROWDSOURCING PRO SBĚR A 
AKTUALIZACI DAT / PARTICIPATIVNÍ GIS

• Koncept crowdsourcingu má s konceptem občanské vědy 

značný překryv, zdůrazňuje více technickou stránku sběru 

dat  širokou veřejností pomocí moderních webových a 

mobilních aplikací. Patří sem i aplikace pro hlášení 

„problémů“. Problematiku shrnul a příklady aplikací a 

nástrojů rozebral M. Musil, který mj. zároveň navrhl rozšíření 

aplikace biolog.cz pro využití metod cíleného monitoringu.

• Obdobný koncept, překrývající se s předchozími příklady 

přístupů představuje tzv. participativní GIS, využitelný 

především v oblasti geoinformatiky. Historii a příklady použití 

metod GIS a aplikaci webového/portálového nástroje 

(http://www.zmola.cz/) uvádí V. Plíhal. 
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6. POŽADAVKY NA NÁSTROJ

• Pro výběr z nástrojů nebo vývoj nového nástroje je 

nejdůležitějším aspektem resp. požadavkem počet a obsah 

položek.

• Teoretická minimální informace je dvoupoložková – „co“

(předmět ohlášení) a „kde“ (souřadnice). 

• Praktická minimální informace pro inventarizaci má 5 

položek: Datum; Lokalita a/nebo název; Souřadnice bodu; 

Označení druhu kontaminace / výběr z kategorií; Kontakt 

na ohlašovatele. 

• Optimální informace má 10 položek (k výše uvedeným 

navíc: Fotografie; Další komentář; Další přílohy; Mapa s 

nálezy; ID).
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6. POŽADAVKY NA NÁSTROJ
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Varianty rozsahu datového řádku



7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ

• Mimo nejjednodušší druh oznámení, kdy se na 

ohlašovateli ponechá popis druhu kontaminace je pro 

další zpracování hlášení důležité nastavení nabídkových 

kategorií typů kontaminovaného místa. 

• S výjimkou maximalistického nástroje – v podobě 

profesionálního záznamu do databáze SEKM (v zadání 

pro novou databázi SEKM3 se počítá i s mobilní verzí a 

offline zápisem) - je pro úspornější verze limitující 

rozsah položek (kategorií). 
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7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ

• V metodice projektu uvedená škála se pro účely laického 

ohlašování zdá být příliš podrobná, např. 

– pro provozy (tzv. povinně hodnocené lokality) počítá s 15 

druhy,

– ve výběrovém menu typu zátěže/lokality uvádí 17 položek,

– identifikuje 23 typů původního znečištění (původců 

znečištění – odvětví). 
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7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ

• Nutná redukce resp. sdružení kategorií do nabídky 

únosné pro laiky tj. do cca 5-10 kategorií (nejlépe 

v podobě piktogramů). 

• Z pohledu dalšího zpracování je však nutno zachovat 

provázání s datovým záznamem lokality resp. se 

souhrnným formulářem. 

• Kompatibilita ohlašovací mobilní aplikace s datovým 

záznamem nové databáze SEKM 3 a s mobilní aplikací 

SEKM 3 pro práci v terénu je zásadním požadavkem.
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7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ

Z Metodiky: 

provozy, o nichž lze říci, že způsob nakládání s potenciálními 

kontaminanty, resp. nedostatečná preventivní opatření, 

v určitém období znamenala s vysokou pravděpodobností 

jejich úniky do horninového prostředí (tzv. povinně hodnocené 

lokality):

• čerpací stanice (včetně čerpacích stanic v průmyslových a 

zemědělských podnicích) a sklady pohonných hmot, pokud 

jejich podzemní části nebyly později rekonstruovány,

• podzemní zásobníky topných olejů,

• sklady agrochemikálií v jednotlivých zemědělských 

podnicích,

• distribuční sklady chemikálií,

• výroba generátorového plynu z hnědého uhlí,
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7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ

• výrobny svítiplynu,

• galvanovny,

• koksovny,

• podniky organické chemie,

• chemické čistírny oděvů (nikoliv sběrny),

• staré skládky (včetně skládek, provozovaných až do 31. 7. 

1996 na základě zvláštních podmínek podle §14 zákona č. 

238/1991 o odpadech),

• impregnace dřevěných sloupů a pražců,

• dlouhodobější (víceletá) hnojiště a silážní jímky o ploše 

nad 100 m2, 

• autoservisy, dílenské provozy,

• šrotiště a autovrakoviště.
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7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ

Typ zátěže 

• skladování / manipulace s nebezp. látkami (mimo 

ropných)

• skladování / manipulace s ropnými látkami

• výrobní areál / opravárenský areál / zemědělský 

dvorec 

• obchodní / logistický areál

• povrchový důl/lom

• hlubinný důl

• skladování živočišných odpadů v zemědělství

• skládka TKO

• průmyslová skládka
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7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ

Typ zátěže (pokr.)

• halda

• výsypka

• havárie ropných látek

• havárie jiných nebezpečných látek (mimo 

ropných)

• odkaliště

• kontaminace dnových sedimentů

• vojenské výcvikové prostory / střelnice

• jiné
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7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ

Typ původního znečištění (původce znečištění - odvětví) 

• výroba a distribuce elektrické energie

• plynárenství

• zpracování ropy

• chemický průmysl (léčiva, gumárenství, plasty, umělá 
vlákna...)

• koksárenství hutnictví a slévárenství

• strojírenství

• elektrotechnika

• sklářství, keramika, cihelny, zpracování minerálních 
nekovových hmot

• textilní průmysl

• kožedělný průmysl

• dřevozpracující a papírenský průmysl



7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ

Typ původního znečištění (původce znečištění - odvětví) 
(pokr.)

• potravinářství

• zemědělství, lesnictví

• hornictví a úprava nerostných surovin

• armáda

• doprava a distribuce (dopravní trasy, též 
produktovody, distribuční sklady)

• čerpací stanice PHM  

• sběrné suroviny, autovrakoviště

• komunální odpady



7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ

Typy zájmových objektů (zjišťování metodami DPZ ) např. 

• průmyslový areál s vlivem na životní prostředí,

• černá skládka, 

• hnojiště,

• silážní jáma, 

• opuštěný lom, 

• opuštěný objekt,

• podezření na černou skládku,

• skládka - již evidovaná a neaktualizovaná v SEKM,

• vrakoviště, 

• opuštěný zemědělský objekt, 

• dnes neexistující průmyslový / zemědělský objekt



7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ
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7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ
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7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ
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7. DRUH KONTAMINACE / VÝBĚR Z KATEGORIÍ
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8. ROZVAHA PRO REALIZACI KAMPANĚ A 
POŘÍZENÍ OHLAŠOVACÍHO NÁSTROJE

• NIKM - realizace vlastní plošné inventarizace 

dodavatelsky. 

• Informační kampaň je povinnou součástí závazné 

metodiky.

• Rozhodnutí o formě sběru informací od veřejnosti je 

na dodavateli (zhotoviteli/řešiteli) plošné 

inventarizace. 

• Na sběru informací a propagační a informační agendě 

je zainteresován i management projektu - CENIA.

• Základ - webová stránka celého projektu (CENIA), 

nutnost sladění s informacemi a kampaní vedenou 

dodavatelem plošné inventarizace. 
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8. ROZVAHA PRO REALIZACI KAMPANĚ A 
POŘÍZENÍ OHLAŠOVACÍHO NÁSTROJE

• CENIA je zainteresována na přípravě a vývoji 

vhodného nástroje pro sběr informací od veřejnosti.

• Záměr neomezit budoucího dodavatele v použití jemu 

vyhovujícího efektivního nástroje sběru dat. 

• Uvedená výchozí rozvaha má posloužit pro včasné 

aktivizování potenciálních dodavatelů 

inventarizačních prací v této problematice a jako 

• příspěvek k diskuzi nad vhodným nástrojem, který by 

měl být k dispozici od ledna 2019.
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Kontaminovaná místa s vyhodnocenou prioritou vč. výsledků inventarizace v testovacích 
územích I. etapy NIKM
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Kontaminovaná místa s vyhodnocenou prioritou vč. výsledků inventarizace v testovacích 
územích I. etapy NIKM



Děkuji za laskavou pozornost

RNDr. Zdeněk SUCHÁNEK

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Česká republika

tel.: +420 267 225 288, +420 604206757

zdenek.suchanek@cenia.cz

www.cenia.cz
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