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Název opatření v plánu povodí 
Obecné zásady snížení negativních vlivů starých ekologických 
zátěží a kontaminovaných míst na stav vodních útvarů 

Číslo opatření v kapitole plánu povodí 002 

Katalogový název opatření Stará kontaminovaná místa obecné zásady 

Katalogové číslo opatření 1004 

Dílčí povodí CZE 

Typ opatření Doplňkové 

Podtyp opatření  

Typ listu opatření* C 

Vliv 1 Bodové zdroje znečištění – stará kontaminovaná místa  

Vliv 2  

Vliv 3  

Klíčový typ opatření 1 
Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění 
a úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, 
vypouštění a úniků prioritních látek. 

Klíčový typ opatření 2 Výzkum, zdokonalení znalostní základny snižující nejistotu. 

Klíčový typ opatření 3  

Klíčový typ opatření 4  

Klíčový typ opatření 5  

Jiný klíčový typ (specifikace)  

Ukazatel a stav vodního útvaru 1 
Kovy, PAU a další organické látky ekologického stavu 
povrchových vod 

Ukazatel a stav vodního útvaru 2 
Kovy, PAU a další specifické znečišťující (zejm. organické) látky 
pro hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod 

Ukazatel a stav vodního útvaru 3 
Kovy, PAU a další organické látky chemického stavu podzemních 
vod 

Efekt na chráněnou oblast 1   

Efekt na chráněnou oblast 2   

Efekt na chráněnou oblast 3   

Parametry opatření 

Popis současného stavu 

Staré ekologické zátěže a kontaminovaná místa jsou dlouhodobým antropogenním vlivem, majícím dopad na 
horninové prostředí a na stav podzemních a lokálně i povrchových vod. V současné době probíhá aktualizace 
databáze SEKM v rámci projektu 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM2). U starých 
ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst, se obecně hodnotí jejich rizikovost hlavně z hlediska dopadů 
na zdraví obyvatel, případně na chráněná území (z hlediska ochrany přírody). Přehled hodnocených ukazatelů 
znečištění není harmonizován s RSV ani s tzv. orientačními hodnotami, kterých by mělo být dosaženo. Zdroje 
finančních prostředků jsou dislokovány v řadě resortů (MŽP, MF, MPO, MD), v programech EU a v soukromé 
sféře. Jejich rozdělování není centrálně řízeno a ani nijak koordinováno.  

 

Návrh opatření 

1) Dokončit aktualizaci databáze SEKM 
2) Jednat o implementaci požadavků RSV při aktualizaci a úpravě databáze SEKM (zejména problematických 

ukazatelů a jejich orientačních hodnoty) do analýz rizikovosti a následných priorit (při zachování hodnocení 
na základě dopadu na zdraví obyvatel). 

3) Jednat o aktualizaci metodických pokynů pro zpracování rizikové analýzy rizik jednotlivých lokalit na základě 
doplněných požadavků RSV a stanovit aktualizovat i nový seznam způsob hodnocení priorit. 

4) Vytvořit plán dlouhodobého financování opatření prioritních lokalit. 



Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření 
navrženo 

3 

Nositel opatření 

1) MŽP  
2) MŽP  
3) MŽP  
4) MŽP, MF, MPO, MD  

Partnerská organizace 1) CENIA – 2. etapa NIKM 

Náklady investiční [tis. Kč]  

Náklady provozní [tis. Kč/rok]  

Způsob financování 1) 2. etapa NIKM – OPŽP, Vývoj a správa SEKM – MŽP 

Financování z fondů EU 1) 2. etapa NIKM 

Možné překážky  

Předpokládané zahájení opatření [rok] 
1) 2019 
2) konzultace k požadavkům vyplývajícím z RSV – 2021 

Rok (období) předpokládané realizace 
opatření [rok] 

1) NIKM2 2019 – 2021, SEKM3 zahájeno 2019 na dobu neurčitou 

Předpokládaný rok zlepšení [rok] 
 1) NIKM2 od 1. 3. 2019 průběžně do 31. 12. 2021, SEKM 3 – 
2020 

 


