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Příloha 1: Kvalitativní hodnocení rizik v databázi Systém evidence 

kontaminovaných míst 

 

Extrémní – (neakceptovatelné) působení zátěže je extrémně silné, časově pravidelné 

nebo i periodicky se opakující. Expozice člověka a potravních řetězců – je známo 

či předpokládáno vážné poškození lidského zdraví. Pracovní prostředí – v lokalitě nelze 

připustit pracovní a výrobní činnost. Kontaminace – kumulativní účinek více expozičních 

cest nebo komplexní účinek více látek nebo se jedná o vysoce toxické či genotoxické 

polutanty. Znečištění má formu, při níž dochází k vyluhování a migraci kontaminantůdo vod. 

Lokalita případně sousedí s I. či II. pásmem PHO. Do vzdálenosti 500 m ve směru proudění 

je voda využívána jako pitná či k zahrádkářským účelům. Dochází k trvalému poškození či 

likvidaci některých biotopů. 

 

Vysoké – (jisté nadprůměrné) působení zátěže je silné, časově nepravidelné, dočasné. 

Expozice člověka a potravních řetězců – lokalita je zemědělsky využívána, avšak 

koncentrace nepředstavují neakceptovatelné riziko při požití, inhalaci či kontaktu s kůží. 

Polutanty se však mohou akumulovat v rostlinách či zvířatech v koncentracích, které 

představují neakceptovatelné riziko. Pracovní prostředí – působení na pracovníky je silné, 

dočasný pracovní cyklus s relativně krátkou dobou expozice. Kontaminace – znečištění 

vysoce toxickými či genotoxickými polutanty bez přímé přítomnosti populace, ale s možností 

přítomnosti v budoucnu. Prokázaná či vysoce pravděpodobná kontaminace povrchových vod 

či zdrojůpitné vody. Je vysoce pravděpodobné poškození některých biotopů. 

 

Střední – (průměrné) na hranici přípustného limitu. Pracovníci pracují na lokalitě pouze 

dočasně s relativně krátkou dobou expozice. Hranice limitůpro horninové prostředí, vody.  

Znečištění nízce toxických polutantůzasahuje nesaturovanou zónu a lze je v současné době 

sanovat. Potenciální možnost ohrožení jednotlivých typůzdrojůvody. Lokalita nesousedí 

s I. či II. pásmem PHO. Ve vzdálenosti 2 km po směru proudění v puklinovém kolektoru či do 

1 km v průlinovém kolektoru není voda využívána jako pitná či pro jiné citlivé účely. 

Potenciálně mohou být ohroženy či mírně poškozeny (ne zničeny) některé biotopy. 

 

Nízké – (podprůměrné, slabé) srovnatelné s relativními normativy, např. hygienickými limity 

pro pracovní prostředí. U povrchových vod je znečištění na hranici limitu pro ostatní 
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povrchové vody. Jedná se o znečištění nízce toxickými polutanty. Zasahuje nesaturovanou 

zónu, ale lze je lehce sanovat. Populace není přítomna nebo není přímo ohrožena. Lokalita 

není zemědělsky využívána. Polutanty se vyskytují v takových koncentracích, že nemohou 

pronikat do vodovodního systému pitné vody. Nejsou přítomny látky v koncentracích, v nichž 

by mohly být agresivní vůči stavebnímu materiálu. 

 

Žádné – (zanedbatelné, neškodné) riziko nulové. 

 

Neznámé – riziko není známo (takové lokality jsou hodnoceny jako nejvíce rizikové). 
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Příloha 2: Kategorizace priorit kontaminovaných míst podle dalšího postupu 

1 2 3 4 5 

Situační výrok o lokalitě: 

charakteristika prozkoumanosti lokality a 

aktuálních či potenciálních 

důsledků kontaminace 

Charakter dalšího postupu 

Kód priority 

Základní kód 
3. pozice – 

řád priority 

 potvrzeno aktuální neakceptovatelné zdravotní 

riziko2), vyplývající z kontaminace lokality při 

jejím současném způsobu využívání, nebo 

 potvrzeno šíření kontaminace, hrozící vznikem 

neakceptovatelného zdravotního rizika Nápravné 

opatření1) je 

nutné 

Bezodkladně 

nutné 
A 3 

podle úrovně a charakteru 

potvrzené či předpokládané 

kontaminace, podle podmínek 

migrace znečištění a podle 

významnosti ohrožených 

zájmů (viz přiřazený 

skórovací systém pro 

uvedené faktory) 

 potvrzena kontaminace nad úrovní legislativou 

stanovených koncentračních limitů2), 3), nebo 

 nemožnost využívání lokality v souladu s 

platným územním plánem4), nebo 

 je potvrzeno šíření kontaminace ze znečištěné 

lokality 

nutné A 2 

 kontaminace je potvrzena, avšak žádná ze situací 

výše – není aktuální zdravotní riziko 

 ani rozpor s legislativou, avšak jde o obecný 

nesoulad se zájmy ochrany životního prostředí 

 nebo s jinými zájmy, chráněnými podle 

zvláštních předpisů5) 

nápravné opatření1) je žádoucí A 1 

nedostatečné 

informace pro 

hodnocení a pro 

definitivní závěry – 

zatím nelze vyloučit 

nezbytnost 

nápravného opatření 

žádné informace o 

kontaminaci – na lokalitu je 

tedy nutno nahlížet jako na 

podezřelou 
nutný je průzkum kontaminace 

P 4 

kontaminace je potvrzena 

orientačním vzorkováním, 

nedostatečný rozsah informací 

neumožňuje definitivní závěry 

P 3 
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1 2 3 4 5 

Situační výrok o lokalitě: 

charakteristika prozkoumanosti lokality a 

aktuálních či potenciálních 

důsledků kontaminace 

Charakter dalšího postupu 

Kód priority 

Základní kód 
3. pozice – 

řád priority 

kontaminace je potvrzena, není aktuální zdravotní 

riziko, není rozpor s legislativou 

či s jinými zájmy, zatím však neznáme, zda se 

kontaminace šíří či nikoliv – nutnost 

nápravného opatření zatím nelze vyloučit6) 

nutný je další monitoring 

vývoje kontaminace v čase 
P 2 

podle úrovně a charakteru 

potvrzené či předpokládané 

kontaminace, podle podmínek 

migrace znečištění a podle 

významnosti ohrožených 

zájmů (viz přiřazený 

skórovací systém pro 

uvedené faktory) 

kontaminace, která by mohla znamenat vznik 

neakceptovatelného zdravotního rizika 

v případě změny funkčního využívání lokality či 

dotčeného okolí na více citlivé ve srovnání 

s využitím současným7) 

nutnost institucionální 

kontroly způsobu 

využívání lokality 

P 1 

nadpozaďová, avšak nízká kontaminace – žádné 

zdravotní riziko ani rozpor s legislativou 

či s jinými zájmy, ani žádné omezení multifunkčního 

využívání lokality 
není nutný žádný zásah 

N 2 

známá historie využívání lokality prakticky vylučuje 

riziko kontaminace nad úrovní pozadí 
N 1 

průzkumem je potvrzena neexistence kontaminace 

nad úroveň pozadí 
N 0 

Zdroj: STATISTICKÁ ROČENKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2009.CENIA: A4 – Staré ekologické zátěže [online]. CENIA [15. 3. 2012]. 

Dostupné z: http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFYXSS4W/$FILE/rocenka2009.pdf 
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1)
 Pod pojmem nápravné opatření je zde nutno rozumět všechny možné druhy zásahu vedoucího k redukci rizika. Tedy nejen sanaci kontaminace, 

ale i vhodné náhradní řešení (například zajištění nezávadné pitné vody z náhradního zdroje nebo změna funkčního využívání území). 

2)
 Překročení legislativou stanovených koncentračních limitů pro potraviny či pro pitnou vodu se považuje vždy za neakceptovatelné zdravotní 

riziko. 

3)
 jakýkoliv legislativou definovaný koncentrační limit, vztahující se ke kontaminované složce životního prostředí 

4)
 Například: využívání lokality podle územního plánu by znamenalo neakceptovatelné zdravotní riziko. Jiný příklad: skládka blokuje zástavbu 

území podle územního plánu. 

5)
 Zavedením této kategorie se zohledňuje kontaminace, jejíž sanaci budeme považovat za žádoucí, ale jejíž nutnost nedokážeme jednoznačně 

vyžadovat na základě existující legislativy ani analýzy rizika. Otevírá se tím například možnost uplatňovat přísnější měřítka v přírodní rezervaci 

ve srovnání s průmyslovou krajinou. V takových případech lze předpokládat obecnou shodu v zájmu na snížení kontaminační zátěže. 

6)
 Sem patří i lokality s ukončenou sanací, na kterých dosud probíhá postsanační monitoring, který má potvrdit její výsledky.  

7)
 Například: v rámci platného územního plánu změna administrativní budovy na dětskou školku. Jiný příklad: změna územního plánu 

z průmyslové zóny na zónu bytové výstavby. 
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Příloha 3: Rozmístění kontaminovaných míst podle evidence MŽP v r. 2009 podle kategorií priorit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: STATISTICKÁ ROČENKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010. CENIA: A4 – Staré ekologické zátěže [online]. CENIA [15. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/CENMJG45KYBJ/$FILE/final_pdf_10.pdf 
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Příloha 4: Rozmístění evidovaných lokalit s výskytem perzistentních organických polutantů v r. 2009 podle kategorií 

priorit 

 

STATISTICKÁ ROČENKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010. CENIA: A4 – Staré ekologické zátěže [online]. CENIA [15. 3. 2012]. Dostupné z: 

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMJG45KYBJ/$FILE/final_pdf_10.pdf 
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Příloha 5: Rozmístění starých ekologických zátěží podle evidence MŽP v prvním pololetí r. 2008 

 

Zdroj: STATISTICKÁ ROČENKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2008. CENIA: A4 – Staré ekologické zátěže [online]. CENIA [15. 3. 2012]. Dostupné z: http://www.cenia.cz/web/www/web-
pub2.nsf/$pid/CENMSFT2346T/$FILE/rocenka08.zip 


