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Hypotéza:  
Situace s rozšířeným výskytem vodního květu vytváří nutnost kvalitního monitoringu vodního 

květu jak lokálního v některých místech nádrže, tak i šíření „mraku“ vodního květu v jednotlivých 
časových a plošných úsecích, rychlosti rozvoje a postupu obsazování hladinové vrstvy vody v nádrži. 
Ke sledování je možné využívat multifunkčního bezpilotního systému (UAS) se senzory, měřícími 
odrazové, fluorescenční a další charakteristiky, doplněné o geodetické údaje.   

 
Anotace:  

Vodní květ je hromadné, makroskopicky viditelné přemnožení vodních sinic nebo řas ve 
stojatých nebo někdy i tekoucích vodách v letních měsících. Jde o každoročně se opakující stav, 
který rozhodně nepatří k lidmi oblíbeným přírodním jevům. Sinice jsou mikroskopické bakterie, které 
pomocí fotosyntetického procesu váží CO2 a produkují kyslík.  Ve většině našich i evropských vod se 
vyskytují celoročně, jsou přirozenou součástí fytoplanktonu. Řasy jsou pokročilejší organizmy než 
sinice, jejich buňky obsahují jádro a další organely. Podle zbarvení bývají děleny na řasy zelené (u 
nás nejčastější), hnědé (chaluhy) a červené (ruduchy).. Sinice jsou nejčastějším tvůrcem vodního 
květu. Hlavní příčinou vytváření vodního květu je přítomnost nadměrného množství živin ve vodě, 
tedy process eutrofizace. Výskyt vodního květu je v evropských vodních nádržích rostoucím 
problémem. V posledních letech je výskyt vodního květu v 80% monitorovaných vodních nádrží v 
ČR, většinou tvořený velmi toxickými koloniálními sinicemi rodu Microcystis (hlavně Microcystis 
aeruginosa)a jimi produkované hepatotoxické microcystiny se vyskytují ve velkém množství. Ve 
světě již bylo zaznamenáno několik případů hromadných otrav obyvatelstva po požití pitné vody se 
sinicemi (Brazílie, Čína), v ČR k tomu zatím nedošlo. 
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