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1. ÚVOD 
 

Níže uvedená prezentace je součástí modulu 6, tématu 4, a poskytuje další 

informace týkající se 4. lekce. 

 

Tato lekce / tento kurz představí několik evropských institucí zapojených do 

monitorování životního prostředí a jejich hlavní úkoly a aktivity: 

1. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA); 

2. Síť agentur na ochranu životního prostředí; 

3. Společné výzkumné středisko (SVS). 

 

Po absolvování kurzu budou studenti schopni 

 představit evropské instituce/organizace zapojené do monitorování životního 

prostředí. 

 orientovat se na webových stránkách těchto institucí. 

 vybírat odpovídající informace o kvalitě životního prostředí a komentovat 

příslušné výsledky monitorování. 

 

 

2. EVROPSKÁ AGENTURA PRO ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
 

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) je jednou z evropských agentur, 

která poskytuje nezávislé informace o životním prostředí, a pomáhá tak 

osobám, které se podílejí na tvorbě, přijímání, realizaci a hodnocení politik 

v oblasti životního prostředí, a současně informuje širokou veřejnost. 

 

Evropská agentura pro životní prostředí má 39 členských států, a to nejen 28 

zemí Evropské unie, ale také 5 zemí mimo EU a dalších 6 spolupracujících 

zemí. 

 

V tabulce 1 je uvedeno 28 členských zemí Evropské unie, přičemž partnerské 

země zapojené do projektu TOX-OER jsou označeny kurzívou. Podrobnější 

informace naleznete na webových stránkách Evropské agentury pro životní 

prostředí https://www.eea.europa.eu/countries-and-regions. 

 

 

 

 

https://www.eea.europa.eu/countries-and-regions
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Tabulka 1. Členské státy EU a současně členové Evropské agentury pro životní 

prostředí. 

1. Rakousko 11. Německo 20. Nizozemsko 

2. Belgie 12. Řecko 21. Polsko 

3. Bulharsko 13. Maďarsko 22. Portugalsko 

4. Chorvatsko 14. Irsko 23. Rumunsko 

5. Česká republika 15. Itálie 24. Slovensko 

6. Kypr 16. Lotyšsko 25. Slovinsko 

7. Dánsko 17. Litva 26. Španělsko 

8. Estonsko 18. Lucembursko 27. Švédsko 

9. Finsko 19. Malta 28. Spojené království (1) 

10. Francie   

(1)
 Spojené království opustí EU k datu 30. března 2019. 

 

Kromě 28 členských zemí EU, které jsou na mapě zobrazeny zeleně 

(obrázek 1), jsou členské země mimo EU označeny modrými šipkami, zatímco 

černá šipka označuje spolupracující země z východního Balkánského 

poloostrova. 

 

Vzhledem k datu založení Evropské agentury pro životní prostředí 

a geografické rozloze jejích členských zemí je zřejmé, že význam agentury EEA 

přesahuje rámec členských zemí Evropské unie. 

 

EEA rovněž spolupracuje s více zeměmi a regiony v rámci států evropské 

politiky sousedství: 

a) Východní partnerství (EaP): Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Moldavsko, 

Gruzie a Ukrajina; 

b) států Unie pro Středomoří (UfM): Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Izrael, 

Libanon, Libye, Maroko, Palestinská správa, Sýrie a Tunisko; 

c) států Evropského nástroje sousedství a partnerství (ENPI): Rusko; 

d) středoasijských států: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán 

a Uzbekistán. 

 



KAPITOLA 6.4: Monitorování kvality životního prostředí. Vzduch, vody, půda 
PODKAPITOLA 4. Evropská agentura pro životní prostředí   
 

 4 

https://toxoer.com 

Agentura EEA navíc spolupracuje s mnoha mezinárodními organizacemi 

a příslušnými agenturami těchto zemí: 

 Spojené státy americké – Agentura pro ochranu životního prostředí; 

 Kanada – ministerstvo životního prostředí Environment Canada; 

 Čínská lidová republika – Ministerstvo životního prostředí. 

 

 

Obrázek 1. Mapa členských zemí EEA 

 

V tabulce 2 jsou uvedena čtyři témata a podtémata, jimiž se Evropská agentura 

pro životní prostředí zabývá: 

 ovzduší a klima, včetně dílčích témat: znečištění ovzduší, přizpůsobení se 

změně klimatu a zmírnění změny klimatu; 

 příroda, včetně dílčích témat: biologická rozmanitost – ekosystémy, 

využívání půdy, půda a voda a mořské prostředí; 

 udržitelnost a prosperita, včetně dílčích témat: životní prostředí a zdraví, 

nástroje politiky, efektivita využívání zdrojů a odpady, přechod 

k udržitelnosti; 

 hospodářská odvětví, včetně dílčích témat: zemědělství, energie, průmysl 

a doprava, přičemž činnosti ovlivňují kvalitu životního prostředí. 

 

Ze všech těchto témat a dílčích oblastí Evropské agentury pro životní prostředí 

jsme pro další prezentaci vybrali ta dílčí témata, která jsou zajímavá z hlediska 

monitorování kvality životního prostředí: znečištění ovzduší, půdy, vodní 

a mořské prostředí. 
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Tabulka 2. Členské státy EU a současně členové Evropské agentury pro životní 

prostředí. 

Ovzduší 

a klima 
Příroda 

Udržitelnost 

a prosperita 

Hospodářská 

odvětví 

Znečištění 

ovzduší 

Biologická 

rozmanitost – 

ekosystémy 

Životní prostředí 

a zdraví 

Zemědělství 

Přizpůsobení 

se změně 

klimatu 

Využívání půdy Nástroje politiky Energie 

Zmírnění 

změny klimatu 

Půda Efektivita využívání 

zdrojů a odpady 

Průmysl 

 Voda a mořské 

prostředí 

Přechod 

k udržitelnosti 

Doprava 

 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Evropské agentury 

pro životní prostředí https://www.eea.europa.eu/themes. 

 

 

2.1. EVROPSKÁ AGENTURA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

 

Ze sekce webových stránek EEA týkající se znečištění ovzduší byla vybrána 

mapa znázorňující polohu stanic pro monitorování ovzduší 

(http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index). Mapa také poskytuje 

informace o indexu kvality evropského ovzduší, který je prezentován v pěti 

třídách kvality od dobré až po velmi špatnou (obrázek 2) a který v reálném čase 

informuje veřejnost o kvalitě ovzduší, čistotě ovzduší v místě, kde žijí, a to 

v okamžiku zobrazení mapy. 

 

Lze si povšimnout, že v době stažení této mapy existovaly stanice pro 

monitorování kvality ovzduší, které neposkytovaly údaje agentuře EEA (stanice 

již nefungovaly nebo byl přenos dat nedostatečný), například na Islandu, v Itálii, 

Rumunsku, Turecku a části spolupracujících zemí. Na druhé straně si lze 

povšimnout, že vysoce průmyslově rozvinuté oblasti jsou současně oblastmi se 

špatnou kvalitou ovzduší. 

 

https://www.eea.europa.eu/themes
http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index
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Předpisy EU týkající se kvality ovzduší, konkrétně směrnice 2008/50/ES 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a směrnice 

2004/107/ES o obsahu těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků 

ve vnějším ovzduší, stanoví prahové hodnoty koncentrací znečišťujících látek, 

které nesmějí být v daném období překročeny. 

 

Tyto normy kvality ovzduší jsou uvedeny v tabulce 3, která porovnává prahové 

hodnoty koncentrací znečišťujících látek stanovené evropskými směrnicemi 

s hodnotami přijatými Světovou zdravotnickou organizací 

(https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-standards). 

 

 

Obrázek 2. Mapa indexu kvality evropského ovzduší 
 

 

 

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-standards
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Tabulka 2. Normy kvality ovzduší. 

Směrnice EU o kvalitě ovzduší Pokyny WHO 

Znečišťující 

látka 

Doba 

průměrování 
Cíl 

Koncentrace 

(µg/m3) 

Koncentrace 

(µg/m3) 

PM2.5 

denní  25 

roční mezní 

hodnota 

25 10 

PM10 

denní mezní 

hodnota 

50 50 

roční mezní 

hodnota 

40 20 

O3 

maximální 

denní 

8hodinový 

průměr 

cílová 

hodnota 
120 100 

NO2 

denní mezní 

hodnota 

200 200 

roční mezní 

hodnota 

40 40 

Evropská směrnice uvádí koncentraci jako mezní hodnoty nebo jako cílové 

hodnoty, a to pro různé doby průměrování: denní, roční nebo maximální denní 

8hodinový průměr. Pouze denní průměry PM10 a NO2 přijaté oběma předpisy 

jsou podobné, 50 μg/m3 a 200 μg/m3 v odpovídajícím pořadí, přičemž ostatní 

jsou odlišné. 

 

Naši pozornost zaujala poznámka uvedená na webových stránkách Evropské 

agentury pro životní prostředí: „Znečištění ovzduší představuje vůbec 

největší zdravotní riziko vyplývající ze životního prostředí v Evropě“. 

 

Podrobnější informace, včetně grafů a interaktivních map, lze získat na 

webových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí. 

 

 

2.2. EVROPSKÁ AGENTURA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

VODA A MOŘSKÉ PROSTŘEDÍ 

 

Dalším tématem, které je pro náš kurz zajímavé, je kvalita vody a mořského 

prostředí. Webové stránky agentury EEA uvádějí, že evropské kontinentální 
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vody zahrnují několik milionů km vodních toků a více než milion jezer a členské 

země mají přístup k devíti mořím a Atlantskému oceánu: 

 Baltské moře – významné pro Finsko jako partnera TOX-OER; 

 Černé moře – významné pro Rumunsko a Bulharsko jako partnery TOX-

OER; 

 Středozemní moře – významné pro Španělsko a Itálii jako partnery TOX-

OER; 

 Severní Atlantský oceán – významný pro Španělsko a Portugalsko jako 

partnery TOX-OER; 

 Barentsovo moře; 

 Kaspické moře; 

 Severní moře; 

 Norské moře; 

 Azovské moře; 

 Bílé moře. 

 

V mapě znázorněné na obrázku 3 jsou uvedeny polohy stanic pro monitorování 

vod v zemích EEA (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-

interactive-maps/overview-of-soe-monitoring-stations): 

 zelené tečky označují říční stanice; 

 modré tečky označují jezerní stanice; 

 červenohnědé tečky označují stanice pro podzemní vody. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/overview-of-soe-monitoring-stations
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/overview-of-soe-monitoring-stations
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Obrázek 3. Stanice pro monitorování kvality vod: zelené tečky – říční stanice; 

modré tečky – jezerní stanice; červenohnědé tečky – stanice pro podzemní 

vody. 

 

Při pohledu na hustotu sítě monitorovacích stanic si lze povšimnout, že 

převládají říční stanice. Podobně jako v mapách stanic pro monitorování kvality 

ovzduší lze situaci v jednotlivých zemích a oblastech zvětšit. 

 

Obrázek 4 poskytuje další výběr map znázorňujících klasifikaci vodních ploch 

v různých povodích. Horní mapa znázorňuje kvalitu vod kontinentálních 

hydrografických povodí (vodních toků, jezer), zatímco dolní mapa uvádí kvalitu 

vod pobřežních a mezinárodních oblastí. 
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Obrázek 4. Klasifikované útvary povrchových vod v různých povodích: řeky 

a jezera (nahoře); pobřežní a mezinárodní vody (dole). 

 

Mezi nižší kvalitou kontinentálních vod přilehlých k mořským oblastem a nižší 

kvalitou příslušných pobřežních vod existuje symetrie, například mezi kvalitou 

vod v řekách severní Evropy a kvalitou vod pobřežních oblastí Baltského moře 

a Severního moře. Podobně jako u kvality ovzduší je kvalita vod v severní 

Evropě ovlivněna aktivitami v oblasti průmyslu, výroby energie a dopravy, které 

jsou zde rozvinutější než kdekoli jinde v Evropě. 
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(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-classified-

surface-water-3). 

 

Další vybraná mapa znázorňuje emise rtuti v evropských vodách zaznamenané 

v roce 2007 (obrázek 5), body různých barev odpovídají původcům emisí 

(vyjádřeno v kg/rok) a barevné oblasti odpovídají emisím v hydrografických 

povodích (vyjádřeno v g/km2/rok) https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/figures/soer2010-thematic-assessment-freshwater-quality. 

 

 

Obrázek 5. Emise rtuti do evropských vod. 

 

Další mapy a grafy týkající se kvality vod a pobřežních oblastí jsou také 

k dispozici na webových stránkách agentury EEA. 

 

 

2.3. EVROPSKÁ AGENTURA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

PŮDA 

 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-classified-surface-water-3
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-classified-surface-water-3
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/soer2010-thematic-assessment-freshwater-quality
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/soer2010-thematic-assessment-freshwater-quality
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Třetím dílčím tématem, které je pro náš kurz zajímavé a které je rovněž 

prezentováno na webových stránkách agentury EEA, je „půda“. K tomuto 

dílčímu tématu byly vybrány dva grafy (obrázek 6), které znázorňují 

(https://www.eea.europa.eu/themes/soil/soil-threats): 

 činnosti přispívající ke kontaminaci půd, z nichž nejvýznamnější jsou 

průmyslové činnosti a komerční služby (41,4 %) následované zpracováním 

a likvidací komunálního odpadu (15,2 %) a ropným průmyslem (14,1 %). 

 kontaminující látky ovlivňující kvalitu půd a podzemních vod v Evropě – 

těžké kovy přispívají 37,3 %, poté následují minerální oleje (33,7 %) 

a polycyklické aromatické uhlovodíky (13,3 %). 

 

 

Obrázek 6. Kvalita půd v Evropě – zdroje kontaminace a kontaminujících látek. 

 

Na webu Evropské agentury pro životní prostředí jsou v oblasti tohoto dílčího 

tématu uvedeny další grafy a mapy týkající se stavu identifikace a správy 

kontaminovaných lokalit v různých evropských regionech monitorovaných 

agenturou EEA. 

 

 

2.4. ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (SOER) 

 

Evropská agentura pro životní prostředí každoročně zveřejňuje zprávu o stavu 

životního prostředí pod zkratkou SOER. Nejnovější dostupná zpráva je z roku 

2015 a lze ji stáhnout z webových stránek agentury EEA 

https://www.eea.europa.eu/soer. 

 

Zpráva SOER 2015 poskytuje komplexní posouzení stavu, vývoje a výhledu 

evropského životního prostředí, informuje o realizaci evropské politiky v oblasti 

životního prostředí mezi lety 2015 a 2020 a analyzuje příležitosti k úpravě 

https://www.eea.europa.eu/themes/soil/soil-threats
https://www.eea.europa.eu/soer
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stávajících politik s cílem dosáhnout vize Evropské unie „v roce 2050 žijeme 

spokojeně a v mezích naší planety“. 

 

Zpráva o stavu životního prostředí v Evropě obsahuje pět kapitol: 

1. Kapitola shrnutí informuje obecně o budoucí evropské politice životního 

prostředí, a konkrétně o její realizaci mezi lety 2015 a 2020. 

2. Kapitola globálních megatrendů posuzuje 11 globálních megatrendů 

(GMT), které jsou pro evropské životní prostředí z dlouhodobého hlediska 

významné. 

3. Kapitola informací o Evropě informuje o stavu, aktuálním vývoji a výhledu 

v 25 klíčových tématech životního prostředí, která jsou rozdělena do tří skupin: 

životní prostředí, socioekonomický a systémový pohled. 

4. Kapitola srovnání jednotlivých zemí poskytuje analýzu pokroku napříč 

evropskými zeměmi pro 9 různých vybraných témat: zemědělství, znečištění 

ovzduší, biologická rozmanitost, energetika, kvalita sladkých vod, změna 

klimatu, efektivita využívání zdrojů, doprava a odpady. 

5. Kapitola informací o jednotlivých zemích poskytuje přehled stavu životního 

prostředí ve všech 39 evropských zemích, a to na základě národních zpráv 

vydaných agenturami na ochranu životního prostředí nebo obdobnými 

institucemi jednotlivých členských zemí agentury EEA. 

 

Ze všech kapitol zprávy SOER 2015 jsme vybrali řadu dokumentů stažených 

z webových stránek SOER 2015, které považujeme za zajímavé z hlediska 

tohoto kurzu a které jsou součástí textových podkladů. 

 

 

3. SÍŤ AGENTUR NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ  
 

Jak již bylo uvedeno v prezentaci zprávy SOER 2015, tato zpráva rovněž 

vychází z údajů poskytovaných národními agenturami každé z 39 členských 

zemí. 

V této souvislosti byla zřízena síť agentur na ochranu životního prostředí (EPA) 

a obdobných orgánů v celé Evropě, tzv. síť EPA. 

 

Jedná se o neformální seskupení vedoucích představitelů a ředitelů evropských 

národních agentur na ochranu životního prostředí a obdobných institucí z celé 

Evropy, které bylo založeno v roce 2003 a má 39 členských organizací, což 

odpovídá počtu 39 členských států agentury EEA 

(http://epanet.pbe.eea.europa.eu/). 

http://epanet.pbe.eea.europa.eu/
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Úkoly agentur EPA v jednotlivých zemích se týkají: 

 dohledu a realizace závazků souvisejících s životním prostředím; 

 vynucování vnitrostátních právních předpisů. 

 

Hlavní úkoly agentur EPA: 

 úkoly v oblasti nakládání s informacemi a daty, jako je výzkum, monitorování 

a informační systémy a posuzování; 

 provozní úkoly, jako je poradenství pro ministerstva a občany a vynucování 

předpisů a licencí. 

 

 

4. SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ STŘEDISKO 
 

Jako třetí evropská organizace, která je zapojena do monitorování životního 

prostředí v Evropě, bude prezentováno Společné výzkumné středisko (SVS), 

které je vědeckou a znalostní službou Evropské komise. SVS podporuje politiky 

Evropské unie nezávislými vědeckými důkazy, a to v průběhu celého cyklu 

politik. 

 

SVS přispívá k zdravému a bezpečnému životnímu prostředí, zabezpečenému 

zásobování energií, udržitelné mobilitě a zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, 

přičemž disponuje specializovanými laboratořemi a jedinečnými výzkumnými 

zařízeními, které přispívají k výše uvedeným studiím 

(https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/environmental-monitoring). 

 

Ze 45 výzkumných oborů Společného výzkumného střediska zmíníme 7, které 

byly vybrány, protože jsou pro náš kurz zajímavé. 

1. Kvalita ovzduší a skleníkové plyny 

2. Pobřežní a mořské prostředí 

3. Monitorování radioaktivity životního prostředí 

4. Referenční materiály pro analýzu životního prostředí 

5. Půda 

6. Ochrana půd 

7. Voda 

 

Webové stránky Společného výzkumného střediska představují všechny tyto 

oblasti zájmu, konkrétní výzkumné programy a projekty, jakož i výsledky 

výzkumu, zprávy a články. Některé z nich jsou uvedeny jako další zdroj, který je 

vhodné prostudovat k tomuto kurzu. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/environmental-monitoring


KAPITOLA 6.4: Monitorování kvality životního prostředí. Vzduch, vody, půda 
PODKAPITOLA 4. Evropská agentura pro životní prostředí   
 

 15 

https://toxoer.com 

 

 

 

 

 

ODKAZY 

 

1. Directive 2008/50/EC on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe. 

2. Directive 2004/107/EC on heavy metals and polycyclic aromatic 

hydrocarbons in ambient air. 

3. https://www.eea.europa.eu/countries-and-regions 

4. https://www.eea.europa.eu/themes 

5. http://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index 

6. https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-standards 

7. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-

maps/overview-of-soe-monitoring-stations 

8. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/proportion-of-classified-

surface-water-3 

9. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/soer2010-thematic-

assessment-freshwater-quality 

10. https://www.eea.europa.eu/themes/soil/soil-threats 

11. https://www.eea.europa.eu/soer  

12. http://epanet.pbe.eea.europa.eu/  

13. https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/environmental-monitoring 
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