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Anotace: 

Má bakalářská práce se zaměřuje na vyuţití řas v biotechnologiích za 

posledních několik let. Popisuji zde, co to vlastně řasy jsou, jak se  klasifikují, 

konkrétní druhy, jejich terminologii a současné ekonomické výhody vyuţití řas 

v různých odvětvích jak v biotechnologii, tak průmyslu. 

Klíčová slova: řasy, mikrořasy, biotechnologie,  průmysl 
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Summary: 

My Bachelor work is surveying on use algae in biotechnology for last years. 

I describing here, what exactly algae are, how are classified, their terminology and 

economics benefits usage of algae in different departments for example in 

biotechnology and industry. 

 

Keywords: algae, microalgae, biotechnology,  industry 
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Seznam použitých zkratek 

 

atd.   A tak dále  

např.   například 

cca.   Cirka, přibliţně, zhruba  

HP   Haematococcus pluvialis 

ČR   Česká Republika  

FGBs   První generační biopaliva  

SGBs   Druhá generační biopaliva  

TGBs   Třetí generační biopaliva  

SPs   Sulfátové polysacharidy  

EU   Evropská unie  

PUFAs   Více nenasycené mastné kyseliny  

pH   Potenciál vodíku (potential of hydrogen) 

DHA   Docosahexaenoic acid  
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1. ÚVOD  

V dnešní době jsou řasy velkým trendem, je jich na zemi hodně a dají se 

různým způsobem vyuţít. Jiţ v hluboké minulosti cca před 2000 let Číňané pouţili 

mikrořasy-konkrétně Nostic a jiné jedlé sinice, protoţe byl nedostatek potravin. Za 

posledních 50 let se soustřeďuje zájem na eukaryotní řasy a to z prvopočátku kvůli 

proteinům, lékům a biologicky-aktivním sloučeninám.  Nyní je řasám věnovaná 

velká pozornost kvůli lipidům. Lipidy se začaly zkoumat jiţ od roku 1970, začínalo 

to extrakcí beta-karotenu z řasy D.saliva. Nyní se pozornost obrací na více 

nenasycené mastné kyseliny (PUFAs) a jejich velmi dobře známé a uţívané 

omega 3 a 6-mastné kyseliny.  

Čili moţností jak vyuţít řasy je celá škála. Od farmaceutického průmyslu, 

kosmetického průmyslu, potravinářského průmyslu, ekonomického průmyslu aţ po 

čištění odpadních vod, čištění ovzduší, atd. V současnosti po nejvíce vyuţíváme 

mikrořas a upravujeme jejich vlastnosti pomocí různých genů, pozměňujeme jejich 

metabolismus. Vpravením různých genů do mikrořas se zabývá  genetické 

inţenýrství. V dnešní době je velká spotřeba fosilních paliv a zvyšují se ceny na 

trhu a poptávka a zdroje nejsou nevyčerpatelné a navíc si ničíme dobrovolně naší 

planetu, jak její ovzduší, tak její půdu a další její sloţky. Řasy nám mohou nahradit 

fosilní paliva, např. výroba bioplynu. Řasy jsou velmi nenáročné na růst, mají 

pochopitelně faktory, které to ovlivňují, těmi jsou intenzivní světlo, provzdušněné 

prostředí bohaté na oxid uhličitý a jiné ţiviny. Zajímavostí u mikrořas je, ţe 

nepotřebují úrodnou půdu či zavlaţování, další zajímavostí je, ţe kdyţ mají 

výhodné podmínky pro růst, tak jsou schopné svůj objem během hodiny aţ 

zdvojnásobit. Nespornou výhodou řas je, ţe ve velké míře spotřebovávají oxid 

uhličitý, tím sniţují splodiny v ovzduší. Řasy můţeme kultivovat buď ve 

fotobioreaktorech či v rybnících. Pochopitelně nevýhodou rybníků je nesterilní 

prostředí, mohou zde být uţ i jiné řasy a mikroby. Naopak ve fotobioreaktorech 

máme sterilní prostředí, máme řasy pod dohledem-jak světelnou intenzitu, tak 

obsah ţivin a teplotu. Obrázek, který je níţe, nám ukazuje, co všechno za 

produkty můţeme z řasy získat.  
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Obrázek č. 1 –  Moţnosti vyuţití řas 
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2. ŘASY 

Charakteristika řas 

• Odborný název: algae, studuje je obor algologie 

• Převáţně vodní organismy 

• Rozmnoţují se: vegetativně, pohlavně a nepohlavně 

• Při vegetativním rozmnoţování se oddělují buňky nebo úlomky stélek 

• Při pohlavním rozmnoţování dochází k redukčnímu dělení a tvorbě gamet 

• Při nepohlavním rozmnoţování vznikají mitospory přeměnou vegetativních 

buněk nebo ve sporangiích 

 

Stavba stélky (těla) řas 

• Bičíkatá (monadoidní)  

• Měňavkovitá (rhizopodová) 

• Kaprální 

• Kokální 

• Vláknitá (trichální) 

• Pletivná (pseudoparenchymatická) 

• Trubicovitá (sifonální)   

Nejdokonalejší stélka je pletivná stélka. Rozlišujeme u ní rhizoidy 

(upevňují řasu k podkladu), karloid (vlastní stélka), fyloid (výběţky, takové 

lístečky). Dále řasy obsahují pyrenoid, coţ je bílkovinné tělísko v chloroplastech. 

V tomto tělísku jsou důleţité enzymy pro fotosyntézu. Stélky máme jednobuněčné 

a mnohobuněčné. Jednobuněčné stélky bývají jednojaderné, na povrchu jsou 

kryté pevnou buněčnou stěnou. Mezi jednobuněčné stélky patří monadoidní 

stélka, která je pohyblivá-má bičíky. Monadoidní stélku mají například zelenivky, 

krásnoočka. Dále mezi jednobuněčné stélky patří stélka kokální, která je 
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nepohyblivá-nemá bičíky. Najdeme ji u rozsivek, zelenivek.  Mezi mnohobuněčné 

stélky  patří trichální stélka, sifonální stélka, pletivná stélka. Trichální stélka je 

nevětvená stélka a buňky jsou jednojaderné. Je například u zelených řas. 

Sifonální stélka je jemně větvená, vláknitá a buňky jsou mnohojaderné. Najdeme ji 

také u zelených řas, konkrétně u řasy (ţabí vlas). Pletivná stélka je větvená a ze 

všech nejpokročilejší. Má rozlišené fyloidy, kauloidy. Tuto stélu můţeme vidět u 

ruduchů a chaluh. Řasy můţeme také rozdělit podle barviv, jeţ obsahují. Máme tři 

typy barviv a to jsou chlorofyl a+b, chlorofyl a+c, chlorofyl a+d. Chlorofyl a+b je u 

zelených řas, krásnoočko ho má, zásobní látkou jsou škrobová zrna . Chlorofyl 

a+c je u hnědých řas, má naţloutlé barvivo-fykoxantin, zásobní látkou je lamyrarin. 

Chlorofyl a+d je u červených řas, obsahuje barviva fykoeritrin-červené barvivo, 

fykocianin, zásobní látkou jsou olejové kapénky a floriedový škrob. Jak jiţ bylo 

řečeno výše, řasy se rozmnoţují jak pohlavně, tak nepohlavně. Nepohlavní 

rozmnoţování funguje tak, ţe uvnitř mateřské buňky se tvoří bičíkaté výtrusy-

zoospory a ty putují na místo a zaloţí novou řasu. Pohlavní rozmnoţování probíhá 

pomocí spermatozoidu a vaječných buněk-zygot. 

 

 

 

 

Systém řas 

• Oddělení:Rhodophyta (červené řasy) 

• Oddělení:Dinophyta (obrněnky) 

• Oddělení:Cryptophyta (skrytěnky) 

• Oddělení:Chromophyta 

• Oddělení:Chlorophyta (zelené řasy) 

• Oddělení:Euglenophyta (krásnoočka) 
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2.1. Základní pojmy 

Agar = získává se vyluhováním a vysušením stélek 

Gametofyt = útvar, který je tvořen pouze z haploidních buněk (obsahují jeden n 

chromozom) 

Gamety = pohlavní buňky 

Sporofyt = útvar, který je tvořen z diploidních buněk (obsahují dva n chromozomy) 

Spora = výtrus-produkt nepohlavní generace 

Eutrofizace = zvýšený přísun ţivin v podobě dusíkatých a fosfátových buněk 

Zygota = oplozené vajíčko 

Metabolismus = látková výměna 

2.2. Druhy řas 

Oddělení: Rhodophyta (červené řasy alias ruduchy)  

• Cca 6000 mořských druhů, 200 druhů sladkovodních 

• Červené, fialové, olivově zelené, modrozelené 

• Mikroskopické aţ makroskopické 

• Jednobuněčné i mnohobuněčné stélky 

• Barviva: Chlorofyl a, d, karotenoidy, fykobiliproteiny, fykocyanin, fykolitiny 

• Zásobní látkou je floriedový škrob 

• Pigmenty umoţňují řasám ţít ve velkých hloubkách 

• San Salvador i v 210m hloubce 

• Netvoří bičíkatá stádia 

• Červené řasy se uţívají k čeření vína v potravinovém průmyslu  

• Rod: Coralina 

– Velmi častý mořský rod 
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– Ztvrdlá inkrustovaná (obalovaná) vápencem 

– Mnoha metrové geologické vrstvy z odumřelých schránek 

– Zástupcem je například Korálovka Středozemní 

• Rod: Gelidium 

– Tvoří agar 

– Polysacharidy mají schopnost tvořit gelovou konzistenci 

– Ve vodě bobtná 

– Obaly léků (ATB-gelové kapsle), ţelatina, při výrobě papíru, v 

mikrobiologii 

• Rod: Porphyra 

– Prodává se a pěstuje v Japonsku „nori“ 

– Balí se do ní některé druhy sushi 

– Její stélka je 30-60cm vysoká 

• Rod: Chondrus „Puchratky“ 

– Zdroj karagenu 

– V potravinářství (zmrzlina, cukrovinky), emulgátory, čištění kapalin 

– Zástupcem je například Puchratka kadeřavá 

• Rod: Potěrka 

• Rod Lemanea „Koňský ocas“ 

– Jedná se o větvící se červené řasy 

 

Obrázek č. 2 –  Ruduchy. 
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Obrázek č. 3 –  Ruduchy. 

 

Oddělení: Dinophyta (obrněnky) 

• Cca 3000 známých druhů 

• Mnohé jsou jedovaté 

• Mají schránku a bičíky 

• Mají velikost do 2mm 

• Přisedlá i pohyblivá stádia 

• Barviva: chlorofyl a,c,fykolitiny 

• Zásobní látkou je škrob 

• Jsou jak autotrofní, tak heterotrofní 

• Některé jsou schopny i aktivního lovu (loví baktérie a prvoky) a fagotrofie 

• Některé ţijí symbioticky s korály, houbami, měkkýši 

• Mají obrovité jádro = dinokaryon (cca 10x více DNA) 

• Jsou důleţitou sloţkou planktonu (Ceratium) 

• Rod: Ceratium „rohatka“ nachází se často v rybnících 

• Rod: Noctiluca „svítilka“ 

– Mořský světélkující plankton 

– Odráţí světlo pomocí tukových kapének 
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Obrázek č. 4 –  Obrněnky. 

 

Oddělení: Cryptophyta (skrytěnky) 

• Drobné řasy s bičíky 

• Najdeme je v chladných vodách-jsou součástí prvního jarního fytoplanktonu 

• Barviva: chlorofyly a, c, karoteny, xantofyly, fykobiliproteiny 

 

Obrázek č. 5 –  Skrytěnky. 
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Obrázek č. 6 –  Skrytěnky. 

 

Oddělení: Chromophyta (hnědé řasy) 

• Mají chlorofil a, c, xantofyl, fukoxanthin 

• Zásobní látkami jsou chrisolaminaran, olej a polyfosfátová zrnka-volutin 

• Bičíkatá stádia mají dva heterokontní (nestejnocenné) bičíky, které se liší 

délkou, funkcí i strukturou  

• Mikroskopické aţ makroskopické organismy 

• Z hnědých řas získáváme algin, který uţíváme v textilním průmyslu k výrobě 

umělého hedvábí 

• Třída: -Zlativky 

– Mají zlatavou barvu, díky fykoxantinu 

– Velmi zapáchají, tvoří toxiny 

– Můţeme je najít v ne moc kvalitních vodách 

• Třída: -Rozsivky 

– Tato třída obsahuje zhruba 6000 druhů 

– Jsou to jednobuněčné organismy 
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– Nacházejí se jak v mořské, tak ve sladkovodní vodě 

– Mají chlorofyl a, c, karotenoidy, fukoxant 

– Jsou velmi bohaté na křemík 

– Rozsivky jsou obsaţeny v mořském planktonu a někdy i v půdách 

– Tvoří sedimentární vrstvy diatomitu 

– Schránky jsou ze dvou částí a těmi jsou „dno“ a „víko“ 

– Uţívají se při výrobě skla, filtrů, izolačního materiálu 

– Rozmnoţují se nepohlavně a to dělením, přičemţ dvě schránky se 

rozdělí a dotvoří si část, jeţ jim chybí (bývá to ta menší část). Dojde 

k tomu, ţe buňky se změní v gamety a vznikne rozsivka původní 

velikosti 

– Zástupcemi jsou například Navinula „člunkovka“ či Diatoma 

• Třída: -Chaluhy 

– Jsou makroskopické 

– Pletivná stélka se skládá z rhizoidů, kaluloidu, fyloidů 

– Obsahují měchýřky naplněné plynem, coţ jim pomáhá k růstu a 

nadvznášení 

– Chaluhy rostou i několik let 

– Zástupcemi jsou například Chaluha bublinatá, kterou najdeme v  

Severním moři. Chaluha bublinatá dorůstá délky aţ 50cm. Dalším 

zástupcem je Macrocystis zvaný „bobulák“, tvoří podmořské lesy, 

které jsou aţ 30cm dlouhé. Pak zde máme i Laminárii, která tvoří 

lesy v hloubkách, kde nezasahuje příliv a odliv.  

• Třída: -Různobrvky 

– Obsahuje cca 6000 druhů 

– Má dva různě dlouhé bičíky 

– Různobrvky jsou ţlutozelené 
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– Nemají škrobové zrno 

– Zástupcem je: Botrydium „vakovka“  

 

Obrázek č. 7 –  Hnědé řasy. 

 

    

Obrázek č. 8 –  Hnědé řasy. 

Oddělení: Chlorophyta (zelené řasy) 

• Vyvinuly se z nich zelené rostliny 

• Obsahují chlorofyl a, b, alfa i beta karoten, výjimečně xantofyly 

• Má pohyblivé buňky 

• Převáţně sladkovodní druhy, mořských je jen 10% 

• Buněčná stěna je zpravidla celulózní 
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• Třída: -Zelenivky „Chlorophyceae“ 

– Jedná se o jednobuněčné řasy 

– Zástupcem jsou Chlorela „zelenivka“, Pleurococus „zrněnka“, 

Chlamidonomas „pláštěnka“, Volvo „váleč“, Scenedesmus 

„řetízovka“ 

• Třída: -Spájivky „Conjuga tophycaea“ 

– Jedná se o stočený chloroplast 

– Při rozmnoţování spolu splývají celé buňky 

– Zástupcemi jsou Šroubatka „Spirogyca“, Ţabí vlas „Cladhopora“ 

•  

 

Obrázek č. 9 –  Zelené řasy. 

 

                 

Obrázek č. 10 –  Zelené řasy. 
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Oddělení: Euglenophyta (krásnoočka) 

• Jednobuněční, většinou volně ţijící bičíkovci 

• Najdeme je ve vodách, které jsou bohaté na dusík 

• Mají stigma (světločivná skvrna), umoţňuje jim vnímat světlo 

• Některé druhy (Trachelomonas, Strombomonas) mají na povrchu hnědě 

zbarvenou pevnou schránku – loriku.  

• Zástupcem je Euglena gracilit „Krásnoočko štíhlé“, uţívá se na biologické 

výzkumy. 

 

Obrázek č. 11 –  Krásnoočka. 

 

 

Obrázek č. 12 –  Krásnoočka. 
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3. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ŘAS V BIOTECHNOLOGIÍCH 

3.1. Kultivace řas v rybnících a fotobioreaktorech 

Otevřené rybníky můţeme rozdělit na přírodní rybníky a umělé rybníky. 

Přičemţ do přírodních rybníku řadíme jezera, laguny a rybníky jako takové a do 

umělých rybníku řadíme umělé rybníky a nádrţe. V oblasti rybníku se nejčastěji 

uţívají velké mělké rybníky, cisterny, kruhové rybníky a dráhové rybníky. Výhodou 

systému otevřených rybníků je snadná ovladatelnost a jsou lehké na zhotovení, 

leč nevýhodou a podstatnou jsou nestejně intenzivní vyuţití světla buňkami,  ztráty 

získané vypařováním, šíření CO2 do ovzduší, moţnost znečištění jinými 

organismy. Co se týče technické stránky jsou zde dost často neúčinné míchací 

mechanismy, coţ pro nás znamená nízkou produkci biomasy. Z výše popsaných 

informací vyplívá, ţe je pro nás výhodnější kultivovat řasy ve fotobioreaktorech.  

 

Schéma č. 1 –  Systém otevřených nádrţí 

 

Máme tyto typy fotobioreaktoru: flat-plate, tubular, vertical-column, 

internally-illuminated. Následně si kaţdý z nich podobně rozebereme.  
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3.1.1 Fotobioreaktor Flat-plate 

Jedná se o plochý fotobioreaktor vytvořený z průhledného materiálu za 

účelem vyuţití maximální solární světelné energie. V těchto fotobioreaktorech je 

prokázána vysoká fotosyntetická efektivita a velmi se hodí pro hromadnou kultivaci 

různých řas. 

3.1.2 Fotobioreaktor Tubular 

Tento typ fotobioreaktoru je velmi vhodný pro venkovní hromadnou 

kultivaci. Velká část těchto fotobioreaktorů je zkonstruována ze skla či trubky 

z plastických hmot. Kultury jsou uváděny do oběhu systémem vzdušných cest 

anebo čerpadlem. Mohou být ve formě vodorovné/hadovité, vertikální, blízko 

horizontální, konické, šikmé [11]. Provzdušňování a míchaní kultur se provádí 

kompresorem či systémem vzdušných cest.  Avšak nevýhodu tohoto fotobioreaktoru 

je, ţe má špatný přenos hmoty, horší regulaci teploty kultur, buňky přiléhají ke zdem 

trub atd. 

 

Schéma č. 2 –  Fotobioreaktor tubular s paralelním během horizontálními trubkami. 
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3.1.3 Fotobioreaktor Vertical-column 

Jsou velmi levné a kompaktní, rovněţ zde můţe být více kultivací řas. Má 

sloupec, který tvoří bublinky a také má přepravující vzdušnou cestu, coţ vede 

k finální koncentraci biomasy a specifického tempa růstu, jeţ se  dá srovnávat 

s úzkými Tubular fotobioreaktory. Tato část fotobioreaktoru-sloupec tvořící 

bublinky obsahuje sací potrubí anebo má rozdělené válce. Kdyţ budeme hovořit o 

sacím potrubí, tak promíchávání nastává mezi nálitkem a poklesem zónami 

(pásmy) fotobioreaktoru skrz zdi sacího potrubí.  

3.1.4 Fotobioreaktor Internally-illuminated 

Fotobioreaktor je vnitřně osvětlený, má vodní pumpy, které promíchávají 

řasové kultury. Pomocí rozstřikovače se ke kulturám dostává CO 2  a vzduch. 

Zajímavostí u tohoto fotobioreaktoru je, ţe umí vyuţít jak světelný systém 

sluneční, tak umělý. V okamţiku, kdy je slunečná světelná intenzita pod 

nastavenou hodnotou, spouští se umělý světelný zdroj. Tyto případy mohou nastat 

při zamlţeném, deštivém, zataţeném počasí či v noci. Objevují se i zprávy o tom, 

ţe se vyuţívají optická vlákna ke sběru a následného pouţití solárního světla ve 

válečkovitých fotobioreaktorech. Výhodou fotobioreaktoru internally-illuminated je, 

ţe zásoba světla můţe být udrţována nepřetrţitě, díky jiţ zmíněnému světelnému 

systému. Pokud bychom chtěli fotobioreaktor uţívat venkovně, tak musíme 

vynaloţit velké technické úsilí o jeho péči.  
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Schéma č. 3 –  Základní schéma fotobioreaktoru internally-illuminated. 

 

Tabulka č.1: Výhody a omezení různých kultivačních systémů pro řasy 

Kultivační systém Výhody Nevýhody 

Otevřené nádrţe Relativně ekonomické, snadné k 
vyčištění po kultivaci, dobré pro 
hromadnou kultivaci řas 

Malá kontrola nad podmínkami 
pěstování, potíţe v růstu řasových 
kultur pro dlouhá období, špatná 
produktivita, zabírá velký prostor 
země, omezený na málo druhů 
řas, populace jsou snadno 
kontaminovatelné 

Fotobioreaktor vertical-
column 

Vysoký přenos hmoty, dobré 
promíchávání s nízkým 
smykovým napětím, nízká 
spotřeba energie, vysoké 
potenciály pro rozšiřitelnost, 
snadné ke sterilizování, rychle 
temperované, dobré pro fixaci 
řas, zmenšená fotoinhibice a 
foto-oxidace 

Málo osvětlená plocha povrchu, 
jejich stavba vyţaduje 
propracované (dokonalé) 
materiály, namáhání střihem 
(smykovým napětím) řasových 
kultur, sníţení plochy povrchu 
osvětlování při zvětšování této 
plochy 

Fotobioreaktor flat-plate  Velká plocha povrchu 
osvětlování, vhodný pro venkovní 
kultury, dobrý pro fixaci řas, 
dobře osvětlená přenosná cesta, 
dobrá produktivita biomasy, 
relativně levný, snadný k 
vyčištění, rychle temperované, 
nízké kyslíkové nahromadění  

Zvětšování poţaduje mnoho 
úseků a podpůrných materiálů, 
potíţe v ovládání teploty 
pěstování, určitá míra nástěnného 
růstu, moţnost hydrodynamického 
tlaku vůči některým řasovým 
kmenům 

Fotobioreaktor tubular  Velká plocha povrchu 
osvětlování, vhodný pro venkovní 
kultury, docela dobrá produktivita 
biomasy, relativně levný 

Gradiační stupně pH, rozpuštěný 

kyslík a CO 2  podél trubek, 

znečištění, jistá míra nástěnného 
růstu, vyţaduje velký prostor k 
umístění 
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3.2. Biopaliva, historie biopaliv 

Pod tímto pojmem se skrývají pevná, kapalná či plynná paliva, které jsou 

vyprodukované obzvláště z přírodních obnovitelných zdrojů. Máme dvě přírodní 

světově rozšířené kapalná dopravní paliva a těmi jsou biodiesel a bioetanol. 

Bioetanol je vyprodukován skoro jen z potravinových plodin. Biopaliva můţeme 

rozdělit podle jejich výrobní technologie: první generační biopaliva (FGBs), druhá 

generační biopaliva (SGBs), třetí generační biopaliva (TGBs) a čtvrtá generační 

biopaliva. ' Pokročilá biopaliva ' zahrnují bioetanol vyrobený z celulosového 

materiálu, hemicelulózy, cukru, škrobu, a odpadu, stejně jako biodiesel zaloţený 

na biomase, bioplyny, biovodíky a jiná paliva vyrobená z celulosové biomasy nebo 

jiných nepotravinářských plodin [12]. Pokročilými biopalivy jsou nazývána druhá a 

třetí generační biopaliva. Druhá generační biopaliva jsou vyrobená ze slámy 

pšeničné, kukuřice, dřeva a energetických plodin. Třetí generační biopaliva jsou 

vyrobená z řas. Řasy jsou nízko-vstupní, vysoko-výnosové výchozí produkty k 

produkci biopaliv [12]. Čtvrtá generační biopaliva, jedná se o plodiny, které jsou 

geneticky vytvořené k tomu, aby zkonzumovaly větší mnoţství CO2 z atmosféry, neţ 

bude jejich budoucí produkce během pozdějšího spalování paliv. Některé čtvrté 

generační technologické cesty zahrnují: pyrolýzu, zplyňování, obohacování, 

solární-palivo a genetické manipulace organismů k tomu, aby vylučovaly 

uhlovodíky [12]. Obnovitelné zdroje energie mají tu vlastnost, ţe mohou zásobit 

energetické sluţby při nulových či skoro nulových emisích obou exhalátů a 

skleníkových plynů. V současné době je velmi pravděpodobné, ţe biopaliva sníţí 

závislost na dováţené ropě, redukují skleníkové emise plynů a jiných škodlivých látek 

a revitalizují ekonomiku kvůli rostoucím cenám a poţadavkům na zemědělské 

výrobky. Odpad a přírodní biomasa například stromy, zemědělský odpad z úrody , 

odpad ze dřeva, městské odpady, mikrořasy, a jiné odpadové materiály se zdají  

jako  atraktivní potenciál a vhodné východisko v důsledku velmi nízké ceny, 

celosvětové hojnosti, bohatství a obnovitelného základu a jsou široce dostupné.  
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Diagram č. 1: Průběh růstu řas a jejich zpracování 

 

Heterotrofně kultivovaná Chlorella protothecoides ukázala nahromadění aţ 

55% ze své   hmotnosti sušiny jako olej, ve srovnání s pouhými 14% v buňkách 

vzrostlých autotrofně [7].  

Biodiesel můţeme získat třeba z řasových trojných kyselých glyceridů.  

3.3. Ve farmaceutickém průmyslu, v lécích 

Není tomu tak dlouho, co se vědci zajímali o mořské řasy a to pro jejich 

zdraví prospěšným vlastnostem. Buněčné stěny mořských řas obsahují hodně 

sulfátových polysacharidů (SPs) jako jsou například fukanoidy v hnědých řasách, 

karageny v červených řasách, ulvany v zelených řasách. Tyto sulfátové 

polysacharidy představují mnoho prospěšných biologických aktivit jako jsou 

antikoagulanty, antivirové aktivity, antioxidační aktivity, protirakovinové a 
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imunomodulační aktivity [13]. Díky těmto vlastnostem mají význam pro výrobu 

nutričních produktů a rovněţ jsou velmi významné v oblasti lékařské, kosmetické, 

mikrobiologické a biotechnologické.  

 

 

Obrázek č. 13 –  Chemická struktura souměrných, opakujících se jednotek fukoidanu. 

 
 

 

Obrázek č. 14 –  Chemická struktura souměrných, opakujících se jednotek karagenu. 

 

Mnoţství sulfátových polysacharidů se liší podle tří hlavních rozdělení řas, 

Chlorophyceae (zelené řasy), Rhodophyceae (červené řasy) a Chromophyta 

(hnědé řasy) [13]. Biologické aktivity ze sulfátových polysacharidů závisí na 

chemické struktuře, molekulární váze a řetězových shodách [13]. Metoda 

membránového ultrafiltračního systému je pro nás vhodná, kdyţ chceme opět získat 

bioaktivní sulfátové polysacharidy s jistou molekulární velikostí a funkčními 

vlastnostmi.  

Velmi důleţitá je také antikoagulační aktivita (činnost), jedná se zde o sráţení krve, 

kdykoliv dojde k abnormálnímu cévnímu zranění. Díky antikoagulační aktivitě můţe 

být sráţení krve prodlouţeno či zastaveno. Proto je pouţívaným lékem v lékařství na 

léčení nemoci zvané hemofilie. Lék, který se uţívá více jak padesát let proti sráţlivosti 

krve je heparin, zároveň se uţívá i jako prevence před ţilními trombózními 
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poruchami. Avšak heparin má i vedlejší neţádoucí účinky , například: nedostatečný 

vývoj krevních destiček (thrombocytopenia), krvácení, neúčinnost u vrozené či 

získané antitrombózní chyby, atd. Heparin můţeme získat pouze v nízkých 

koncentracích z hovězích plic či v prasečím střevě pomocí extrakce. Vzhledem 

k tomu, chceme získat nějaký jiný alternativní zdroj, jak jej získat. Jak vyplívá 

z textu řešením jsou sulfátové polysacharidy, získané z mořských řas a z nich 

následná výroba antikoagulačních léčiv.  

 

Karageny se uţívají hlavně v potravinářském průmyslu jako potravinářské 

přísady-emulgátory, zahušťovadla, stabilizátory.  

Jedním z uţití mikrořas v tomto průmyslu jsou vakcíny pro lidi a ryby, ale 

zatím je tento projekt ve vývinu. Konkrétně se zkouší rekombinace proteinů. 

Někteří  vědci se domnívají, ţe by řasy mohly pomoct k potlačení virové invaze. 

Vývoj chloroplastových technik přeměny v Chlamydomonas   reinhardtii, jenţ je 

spojený s vysokoúrovňovými systémy, slibuje pro výrobu poţivatelné, léčebné 

proteiny zbavené infekční bílkoviny, které se mnoţí v ţivém systému znečištění. 

Coţ se stává důvodem k výrobě proteinů, které následně můţeme uţít pro 

vakcíny. 

Velmi důleţité jsou i více nenasycené mastné kyseliny (PUFAs) z těchto 

(PUFAs) jsou velmi důleţité omega 3-mastné kyseliny a omega 6-mastné 

kyseliny. Konkrétně omega 3-mastné kyseliny jsou našemu zdraví obzvláště 

prospěšné a to tím, ţe sniţují pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárního 

onemocnění, artridy, různých rakovin a demenci. Také velmi důleţitá je (DHA) 

docosahexaenoic acid, která je velké míře v mozku a v sítnici oka. Nedostatek 

DHA způsobuje Alzheimerovu nemoc. Řasové zdroje DHA pocházejí z řas 

Crypthecodinium nebo Ulkenia sp. Menší mnoţství DHA se pouţívá i jako dietní 

doplňky pro dospělé. Těmito doplňky jsou například sýry, jogurty, pomazánky, 

cereálie, dressingy a mimo jiné jídla pro těhotné a kojící ţeny. Zajímavostí je, ţe 

řasové oleje, jeţ obsahují mnoho DHA jsou nutričně rovnocenné s rybími oleji. 

Avšak jsou velmi drahé tudíţ zatím nemůţe dojít k jejich produkci.  
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Tabulka č.2: Mikrořasy jako komerční zdroje více nenasycených mastných 

kyselin 

 

3.4. Snížení obsahu CO 2  v ovzduší pomocí řas 

Největším globálním zdrojem emisí CO 2  jsou fosilní paliva, například uhlí, 

olej a plyn. Tyto emise obvykle obsahují N 2 , CO 2 , O 2 , vodní páru a v menší míře 

obsahují i CO, NO x , S x . Jedním z mála fotobioreaktorů, které odstraňují CO 2  ze 

splodin je airlift reaktor. Výhodami tohoto reaktoru jsou nízký hydrodynamický tlak, 

stále stejné míchaní, snadnost kontroly, vysoký transfer plynu. Airlift jsou nádoby 

se dvěma spojenými zónami [14]. Jedná z trubek se nazývá riser (zde se směs 

plynů kropí), druhá je pokles a ta nepřijímá plyn. Jsou dvě formy a to je vnitřní 

smyčka a externí smyčka. Obecně existuje ve dvou formách, vnitřní smyčce a 

externí smyčce.Ve vnitřní smyčce reaktoru, jsou regiony oddělené buď sacím 

potrubím či dělícím-válcem zatímco v externí smyčce, je nálitek a pokles oddělený 

fyzicky dvěma jinými trubkami [14].  

Vhodnými prostředky pro odstranění CO 2  z ovzduší jsou bioreaktory. 

Bioreaktory hodlají vyuţít CO 2  jako prostředek k míchání řas a také jako 

prostředek poskytující ţiviny pro růst řas [14]. V tomto bioreaktoru je pohyb ne-
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mechanický jako přeprava vzdušnou cestou, bublinový sloupec apod., liší se od 

fotobioreaktorů.  

Řasy spotřebují poměrně velké mnoţství oxidu uhličitého, toho můţeme 

vyuţít například u elektráren, které vypouštějí výfukové plyny do ovzduší po 

procesu spalování. 

 

3.5. V potravinářském průmyslu, ve výživě 

Hodně se zde uţívá algin, coţ je sůl kyseliny alginové, která se získává 

z hnědých řas. Algin uţíváme konkrétně ke stabilizaci krému, zmrzlin a algin je 

rovněţ médiem pro kvasinky při výrobě vína a piva.  

Významnou řasou je Chlorella vulgaris má bohatý obsah komplexních ţivin, 

obdobný obsah chlorofylu jako Spirulina a hlavně má hodně fytonutrientů. Tyto 

fytonutrienty nám zvyšují naší přirozenou obranyschopnost a detoxikují a vyţivují 

naše játra, ţaludek, ledviny.  

                     

Obrázek č. 15 – Chlorella vulgaris          Obrázek č. 16 – Chlorella vulgaris 

                   

Obrázek č. 17 – Chlorella vulgaris          Obrázek č. 18 – Chlorella vulgaris 
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Tuto oblast řasy obohacují nutričními doplňky. Mimo jiné je zde větší výroba 

nenasycených mastných kyselin-například  omega 3.  

3.6. V ekonomickém průmyslu 

Celosvětová výroba za rok řasové biomasy je odhadnutá na 5 milionů 

kilogramů ročně s trţní hodnotou asi 330 USD za kilogram [7].  

Dnešní celosvětová produkce agaru je cca 10 000t v hodnotě 200 000 

milionů dolarů. Tento agar získáváme z červených řas, druhů Gelidiaceae a 

Gracilariaceae. Agar je velmi ţádaným a drahým produktem na trhu a to proto, ţe 

není moc populací mořských řas, které jej produkují.  

Tabulka č.3.1: Produkty syntetizované mikrořasami 

Produkt Mikrořasa Cena (USD) Výrobce 

-Carotene Dunaliella 300–3000/kg AquaCarotene (Washington, USA) 

    Cognis Nutrition & Health 
(Australia) 

    Cyanotech (Hawaii, USA) 

    Nikken Sohonsha Corporation 
(Japan) 

    Tianjin Lantai Biotechnology 
(China) 

    Parry Pharmaceuticals (India) 

      

Astaxanthin Haematococcus 10,000/kg AlgaTechnologies (Israel) 

    Bioreal (Hawaii, USA) 

    Cyanotech (Hawaii, USA) 

    Mera Pharmaceuticals (Hawaii, 
USA) 

    Parry Pharmaceuticals (India) 

      

Celobuněčné 
potravinové doplňky 

Spirulina 50/kg BlueBiotech International GmbH 
(Germany) 

  Chlorella  Cyanotech (Hawaii, USA) 

  Chlamydomonas  Earthrise Nutritionals (California, 
USA) 

      Phycotransgenics (Ohio, USA) 
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Tabulka č.3.2: Produkty syntetizované mikrořasami 

Produkt Mikrořasa Cena (USD) Výrobce 

Celobuněčná 
akvakulturní potrava 

Tetraselmis 70/L Aquatic Eco-Systems (Florida, USA) 

  Nannochloropsis  BlueBiotech International GmbH 
(Germany) 

  Isochrysis  Coastal BioMarine (Connecticut, 
USA) 

  Nitzschia  Reed Mariculture (California, USA) 

      

Více nenasycené 
mastné kyseliny 

Crypthecodinium 60/g BlueBiotech International GmbH 
(Germany) 

  Schizochytrium  Spectra Stable Isotopes (Maryland, 
USA) 

    Martek Biosciences (Maryland, 
USA) 

      

Těžký izotop 
metabolismu 

N/A 1000–
20,000/g 

Spectra Stable Isotopes (Maryland, 
USA) 

      

Phycoerythrin 
(fluorescentní) 

Red Algae 15/mg BlueBiotech International GmbH 
(Germany) 

  Cyanobacteria  Cyanotech (Hawaii, USA) 

      

Protirakovinové léky N/A N/A PharmaMar (Spain) 

      

Farmaceutické proteiny Chlamydomonas N/A Rincon Pharmaceuticals (California, 
USA) 

      

Biopaliva Botryococcus N/A Cellana (Hawaii, USA) 

  Chlamydomonas  GreenFuel Technologies 
(Massachusetts, USA) 

  Chlorella  LiveFuels, Inc. (California, USA) 

  Dunaliella  PetroAlgae (Florida, USA) 

  Neochloris  Sapphire Energy (California, USA) 

    Solazyme, Inc. (California, USA) 

      Solix Biofuels (Colorado, USA) 
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3.7. V akvakultuře 

Mikro a makro řasy jsou podstatné pro vývoj akvakultury od té doby, co 

poskytují hlavní mikroţiviny mnoha vodním organismům, včetně vitamínů, dusík-

obsahujících sloučeniny, sterolů, specifických mastných kyselin, atd [16]. 

Projektem EU je pěstování řasy Haematococcus pluvialis ve 30l bioreaktorech 

k získání astaxanthinu. Haematococcus pluvialis je unikátní, světově rozšířený 

přírodní mikroorganismus, jehoţ vlastností je neutralizace volných radikálů a velká 

produkce astaxanthinu. Přírodní astaxanthin je jedinečný v tom, ţe je 50x silnější 

neţ beta-karoten, 60x silnější neţ vitamín A a C a v neposlední řadě je 550x 

silnější neţ vitamín E. Nedostatek dusíku způsobuje větší mnoţství astaxanthinu, 

který je antioxidačním barvivem. Vlastnost astaxanthinu spočívá v tom, ţe chrání 

proti reaktivním druhům kyslíku. Dále uţíváme astaxanthin k pigmentaci masa 

korýšů a lososů. Značné úsilí bylo vyvinuto k optimalizaci kvašení (kvasinky) a 

mikrořasových podmínek pro kultivaci zvýšenou produkci astaxantinu, jako je 

vývoj specializovaných prostředků a stimulace produkce karotenoidu fyzickou a 

chemickou manipulací systému kultivace [15].  

HP se ve velkém kultivuje v otevřených nádrţích v Indii a v uzavřených 

fotobioreaktorech v Negerské poušti v Izraeli. 

 

Obrázek č. 19 – Kultivace v otevřené nádrţi v Indii 
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Obrázek č. 20 – Kultivace v uzavřených fotobioreaktorech v Negerské poušti 

v Izraeli 

 

Jisté  mikrořasy mají přirozenou schopnost k tomu, aby metabolizovaly 

sacharidy (cukry) [7].   

V akvakulturních líhních, kde se kultivují korýši a raci se uţívá jako potravy 

zhruba 1 milion řasové biomasy.  

 

Obrázek č. 21 – Kultivace Haematococcus v nádrţích 
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4. ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo ukázat, jaké jsou moţností vyuţití 

řas v biotechnologiích. Poukázala jsem zde na vyuţití řas samotných jako potravy-

řasa „nori“, řasa Nostic, atd. Vyuţití vlastností řas a to jejich tvorby více 

nenasycených mastných kyselin, lipidů, agaru a jiných moţností. V mé práci je 

zmíněno vyuţití řas při výrobě biopaliv, léčiv, nutričních a dietních potravinových 

doplňků, dále je zde zmíněna úprava řas genetickým inţenýrstvím, atd. Rovněţ 

jsem popsala, jak řasy kultivovat, za jakých podmínek, jaké jsou faktory, které 

kultivaci ovlivňují a také v jakých průmyslových odvětvích se řasy vyuţívají a za 

jakým účelem, produktem.  

Do budoucna je vyuţití alternativních zdrojů pro výrobu např. potravin, 

energií, léčiv, jistou nutností. Řasy jsou v tomto ohledu jedním z nejvýhodnějších 

kandidátů a to proto, ţe jsou na Zemi velmi rozšířené a to celosvětově, jsou 

schopné přeţít i v různých extremních podmínkách, nabízejí různé alternativy 

vyuţití, které jsou pro nás velmi ţádané. 
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