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1. ÚVOD 
 
 

Základním prvkem krajiny je voda, jejíž význam je potvrzen skutečností, že pro existenci 

života je voda nepostradatelná a nelze ji ničím nahradit. Je nejen nezbytným biologickým 

faktorem života člověka, ale i jedním z důležitých zdrojů bohatství společnosti. Voda je 

zdrojem energie, důležitým dopravním prostředkem, nezbytnou součástí technologie řady 

průmyslových odvětví a je nepostradatelná pro veškerou zemědělskou výrobu. Potřeba vody 

pro společnost je mnohostranná  a má neustále stoupající trend (KOVÁŘ, 1988). 

Vodní toky jsou nedílnou součástí krajiny, nezbytnou podmínkou pro život organismů, 

slouží jako transportní médium vody a látek v povodí. Po celou dobu existence lidstva vodní 

ekosystémy výrazně ovlivňovaly vývoj lidské společnosti, což se projevuje například 

v rozmístění sídel. V dnešní evropské kulturní krajině je ekologický stav mnoha vodních toků 

neuspokojivý. Provedené antropogenní úpravy výrazně změnily jejich přirozený charakter. Je 

proto nezbytné chránit je proti nadměrné zátěži a negativním zásahům, objektivně analyzovat a 

hodnotit jejich ekologický stav. V posledních dvou desetiletích narůstá tlak na zvýšení ochrany 

vod a řešení problematiky znečištění vodních toků (MATOUŠKOVÁ, 2001).  

Povodí Bíliny bylo kvůli extenzivní povrchové těžbě významně ovlivněno antropogenní 

změnou hydrografické sítě. Mezi další negativní dopady patří vypouštění zbytkových 

odpadních vod z elektráren a průmyslových závodů. Řeka Bílina už v 70. letech patřila mezi 

řeky v ČR nejvíce znečištěné. I když se kvalita vody od pol. 90. let stále zlepšuje, nadále je 

řazena do V. třídy jakosti vod.  

Voda je životním prostředím mnoha živých organismů jak permanentních, tedy trvale 

žijících ve vodním prostředí tak i temporálních, které vodní prostředí využívají jen po část 

svého života. Každý vodní organismus má určité nároky na jakost svého životního prostředí. 

Žije a rozmnožuje se tam, kde má vhodné podmínky, živoří, odumírá nebo se snaží uniknout 

nepříznivé  současnosti  tvorbou  klidových  stádií  ( SLÁDEČEK,  SLÁDEČKOVÁ,  1995). 

Poznatky o jednotlivých druzích nám slouží k určení kvality jejich prostředí a tyto živočichy 

můžeme nazvat jako bioindikátory prostředí. 

Ze 100 existujících odlišných metod biologického hodnocení jsou dvě třetiny založeny na 

makrozoobentosu. Při interkalibračních testech evropských metod hodnocení kvality toků se 

ukázalo, že nejúspěšnějšími metodami hodnocení byly právě metody založené na 

společenstvech bentických bezobratlých (KOKEŠ, VOJTÍŠKOVÁ, 1999). 
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Cílem této diplomové práce je zhodnocení kvality vody v řece Bílině pomocí 

makrozoobentosu, co by bioindikátorů prostředí. Pomocí zjištěných druhů a jejich abundací 

byly vypočteny indexy, kterými byla hodnocena jakost vody.  

Pro sledování makrozoobentosu byly určeny 4 odběrné profily tak, aby co nejlépe 

odrážely stav znečištění a jeho příčiny. A zároveň, aby mohly být použity k porovnání 

s profily, kde byly měřeny chemické parametry. 

Práce byla zadána  V.Ú.V.  T.G. Masaryka, který poskytl chemická data. Spojení metody 

hydrobiologické  a hydrochemické nám tak uceleně zhodnotí stav jakosti vody a příčiny 

antropogenní zátěže. 


