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ABSTRAKT 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie konkrétně  

na biopaliva vyrobená z vodních řas. V úvodu se zabývá legislativními opatřeními, 

která s biopalivy souvisí, ať už v rámci Evropské unie, nebo v České republice a dále 

popisuje řasy jako takové a technologii jejich kultivace v podlouhlých nádržích  

a fotobioreaktorech. Na kultivaci řas přímo navazuje výroba biopaliv jako například 

bionafty a bioethanolu, a dalších hodnotných produktů, která je diskutována v poslední 

části této práce. 

 

Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, biomasa, vodní řasy, biopaliva, bionafta 

 

 

ABSTRACT 

 

Presented bachelor thesis is focused on renewable energy sources - specifically 

biofuels made from algae. At the beginning there will be discussed the legislative 

measures related to biofuels within the European Union and Czech Republic. The other 

part will follow up algae and technologies of algae cultivation in raceway ponds and 

photobioreactors. The cultivation of algae is directly connected with production  

of biofuels such as bioethanol and biodiesel and other valuable products which are 

discussed in the last part of this thesis. 

 

Key words: renewable energy sources, biomass, algae, biofuels, biodiesel 
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SEZNAM ZKRATEK  

 

MEŘO  methylester řepkového oleje 

BioETBE bioethylbutylether 

HFC  hydrogenfluorouhlovodík 

PFC  perfluorouhlovodík 

EK  Evropská komise 

ATP  adenosintrifosfát 

TAG  triacylglycerol 

ER  endoplazmatické retikulum 

PUFA  polynenasycené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acids) 

HRAP  High Rate Algal Pond 

CoA  koenzym A 

CCS  zachytávání a dlouhodobé skladování oxidu uhličitého (carbon capture  

and storage) 
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ÚVOD 

 

Obavy z globálního oteplování, stále vyšší závislost společnosti na ropě  

a narušování rázu krajiny při těžbě fosilních paliv ukazují na nezbytnost zisku 

univerzálního obnovitelného zdroje energie, který nebude zatěžovat životní prostředí. 

Nalezení takového zdroje je v současnosti jedním z nejtíživějších společenských 

problémů a je úzce spjat se společenskou stabilitou, hospodářskou prosperitou  

a kvalitou života. 

Pohonné hmoty představují cca 70 % z celkové světové spotřeby energie – 

zejména v dopravě, výrobě a provozu domácností. V Evropské Unii je sektor dopravy 

zodpovědný za téměř čtvrtinu emisí skleníkových plynů, a proto je nezbytné najít cestu, 

jak vypouštění těchto plynů do ovzduší omezit. Zejména biopaliva tak v posledních 

letech získávají mnoho pozornosti. 

V současnosti jsou biopaliva získávána především pěstováním energetických 

plodin, jako je řepka, kukuřice, apod. Velkou výhodou je dobrá dostupnost tohoto 

zdroje i v klimatických podmínkách Evropy a nulová bilance oxidu uhličitého. Ten je 

sice během energetické spotřeby biomasy vyprodukován, nicméně biomasa během 

svého růstu stejné množství spotřebuje. Proto se ještě relativně nedávno počítalo s tím, 

že biopaliva budou jednou z možností, která významně přispěje ke snížení emisí 

skleníkových plynů, a tím i k celkové koncepci trvale udržitelného rozvoje.  

Bohužel jevy, které výrobu biopaliv, zejména tedy první generace, doprovází, 

nelze chápat jen pozitivně. Snaha vlád produkci biopaliv dotovat vede  

k upřednostňování energetických plodin (v České republice především řepky)  

před rostlinami využitelnými v potravinářském průmyslu. To může vést ke zdražování 

potravin, a dokonce i ke zvýšené produkci skleníkových plynů v důsledku zabírání 

ploch nových, a to především na úkor deštných lesů.  

Odpovědí na výše uvedené problémy může být velkoplošná kultivace řas, jež 

nabízí hned několik možností, jak se vyrovnat s výše uvedenými nevýhodami dosavadní 

produkce biopaliv.  
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1 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

1.1    Biomasa 

Biomasa patří mezi nejstarší využívané zdroje energie, ale jako taková není 

palivem. Dle vyhlášky č. 252/2000 Sb., je biomasa definována jako rostlinný materiál, 

který je možné využít jako palivo pro její energetický obsah. Biomasou tedy myslíme 

organickou hmotu rostlinného nebo živočišného původu. Ta může pocházet  

ze zemědělství, lesnictví, potravinářského průmyslu, výroby papíru a buničiny, atd. 

Dále ji lze získávat jako odpadní produkt ze zemědělské a průmyslové činnosti,  

či z komunálního odpadu [1]. 

Pod pojmem biomasa si tedy lze představit dřevo a odpad z něj, byliny nebo 

slámu – jedná se o energetické a rychle rostoucí dřeviny (např. vrba, akát) a byliny 

(např. řepka, konopí). 

 

 

Obr. 1: Diagram energeticky využitelné biomasy 

 

Biomasu je využívána k výrobě paliv s menší zátěží na životní prostředí, než 

jakou mají klasická paliva (uhlí, ropa), i k přímému spalování. Výběr nejvhodnější 
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technologie pro zpracování biomasy závisí na efektivitě, dostupnosti, ceně, vlivu  

na životní prostředí a dalších kritériích. Mezi základní využité biomasy patří: 

 Výroba tepla přímým spalováním v topeništích (dřevo, dřevní odpad, sláma, 

atd.) 

 Zpracování na kvalitnější paliva tzv. fytopaliva (pelety, brikety, bioplyn, 

ethanol, bionafta) 

 Výroba elektřiny (kombinovaná výroba energie a tepla) 

 

1.2    Biopaliva 

Termín ,,biopaliva“ se používá pro kapalná paliva pocházející z obnovitelné 

biomasy. Biopaliva se používají jako alternativní, či doplňková paliva pro spalovací 

motory. Dále lze využívat biopaliva i ve směsích s klasickými palivy na bázi ropy. 

 

1.2.1 Biopaliva první generace 

Rozdělení biopaliv dle generací závisí na původu hmoty a také na jejím potenciálu 

v potravinářství. V případě biopaliv první generace se jedná o biomasu, která má 

potenciál být využita k potravinářským účelům, případně její pěstování konkuruje jiným 

potravinářským plodinám.  

Mezi biopaliva první generace patří především MEŘO (methylester řepkového 

oleje), bioethanol vyráběný z plodin obsahujících cukr nebo škrob (cukrová třtina, 

kukuřice), BioETBE (bioethyltercbutylether) vyráběn adiční reakcí bioethanolu 

s isobutanem a rostlinné oleje (palmový, řepkový, slunečnicový, ze sojových bobů). 

Nejlepší podmínky pro pěstování výše zmíněných plodin panují v tropických  

a subtropických oblastech, kde je ovšem úroveň ocenění životního prostředí na velmi 

nízké úrovni, a proto může docházet k nahrazování přírodních ekosystémů poli  

a plantážemi s bioenergetickými plodinami. Další nevýhodou je již zmíněný potenciál 

v potravinářství – při upřednostňování bioenergetických plodin jako zdroje biopaliv 

může docházet k tlaku na zvyšování cen potravin. Pokud přičteme i použité pesticidy, 

umělá hnojiva apod., mohou negativa převýšit výhody, které biopaliva první generace 

přináší. 

 



- 11 - 
 

1.2.2  Biopaliva druhé generace 

Biopaliva druhé generace jsou především ta, jež pochází z „nepotravinářské“ 

lignocelulosové biomasy (dřevo, sláma, rostlinné odpady, atd.). Je diskutováno,  

že biopaliva vyráběná na této bázi jsou mnohem vhodnější než stávající biopaliva první 

generace zejména díky nižším nákladům, lepší bilanci skleníkových plynů (viz Obr. 2), 

obsažené energii a lepší kvalitě. Navíc je při jejich výrobě možné jako surovinu 

využívat podstatně širší spektrum biomasy nekonkurující výrobě potravin [2]. 

Mezi biopaliva druhé generace patří bioethanol z lignocelulosové biomasy, 

syntetická motorová nafta (produkt Fischer-Tropschovy syntézy), biomethanol, 

biodimethylether a biovodík (produkty katalytické konverze syntézního plynu). 

Přes jejich nesporné výhody jsou biopaliva druhé generace zastoupena  

na trhu pouze v minimálním podílu. A to z toho důvodu, že jejich výroba je v poměru 

k první generaci náročnější především finančně. Velkou změnou by mohly být 

geneticky modifikované plodiny, s jejichž pomocí by bylo možné docílit vyššího 

obsahu celulosy, a tím i mnohem větší efektivity při výrobě. Což by přispělo ke snížení 

nákladů na úroveň fosilních paliv a tím i jejich masivnější výrobě a nahrazení celé 

generace první. 

 

 

Obr. 2: Potenciál snížení emisí CO2 biopalivy první a druhé generace 
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1.2.3 Biopaliva třetí generace 

Nejnovějším obnovitelným zdrojem energie jsou tzv. biopaliva třetí generace, kde 

má obrovský potenciál výroba pohonných hmot z různých druhů fotosyntetizujících řas. 

Jejich efektivita přeměny sluneční energie na biomasu je daleko vyšší než u vyšších 

rostlin, navíc jsou tyto mikroorganismy na rozdíl od současně využívaných plodin 

poměrně nenáročné na prostředí a prostor. 
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2 PRÁVNÍ OPATŘENÍ 

 

2.1    Kjótský protokol 

V prosinci roku 1997 na Třetí konferenci smluvních stran v japonském Kjótu byl 

přijat tzv. Kjótský protokol k Rámcové smlouvě OSN o změně klimatu. V platnost 

ovšem vstoupil až více než 7 let po svém vzniku. Tento dokument obsahující preambuli, 

28 článků a 2 přílohy se zaměřuje na redukci emisí smluvních států a způsoby jejich 

dosažení. V příloze I Úmluvy jsou uvedeny země, které se v protokolu zavázaly  

do konce prvního kontrolního období (2008 - 2012) snížit emise skleníkových plynů  

ve srovnání se stavem v roce 1990 nejméně o 5,2 %. 

Redukce se týkají především oxidu uhličitého (CO2), methanu (CH4), oxidu 

dusného (N2O), hydrogenfluorouhlovodíků (HFC), perfluorouhlovodíků (PFC)  

a fluoridu sírového (SF6) v odvětvích jako je spalování paliv (energetika, doprava), 

fugitivní emise (ropa, zemní plyn), různé průmyslové procesy, používání rozpouštědel  

a jiných produktů, zemědělství a odpady. 

Všechny výše uvedené plyny jsou ve formě agregovaných emisí oxidu uhličitého, 

resp. v jednotkách tzv. uhlíkového ekvivalentu. A to z toho důvodu, že každý z těchto 

plynů má jiný vliv na celkovou změnu klimatických podmínek Země.  

Součástí protokolu jsou i tzv. flexibilní mechanismy. Dle závazků vyplývajících 

z přijetí Kjótského protokolu má redukce emisí probíhat na území příslušného státu. 

Kjótský protokol však také poskytuje možnost snížení emisí na území jiného státu, 

případně odkoupení práva na vypouštění skleníkových plynů. Kjótský protokol 

umožňuje tři typy těchto mechanismů [3]: 

 Obchodování s emisemi 

 Společně zaváděná opatření 

 Mechanismus čistého rozvoje 

Výše uvedené způsoby ovšem nevedou ke snížení emisí jako takovému, měly by 

sloužit pouze jako doplněk k vnitrostátním opatřením (proto pro ně nejsou zavedeny 

žádné limity). Flexibilní mechanismy by tudíž měly být pouze způsobem, jak částečně 

redukovat ekonomické náklady na snižování emisí. 
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Česká republika Kjótský protokol podepsala 23. listopadu 1998 na základě 

usnesení vlády, ratifikovala jej 25. října 2001, a tímto se zavázala ke snížení emisí  

o 8 % (viz Tab. 1). 

 

Tab. 1: Stanovené redukční cíle jednotlivým státům 

Hodnota emisní 

redukce 

Státy 

8 % Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 

Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Monako, Nizozemí, Německo, Portugalsko, 

Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 

Švédsko, Velká Británie 

7 % USA 

6 % Japonsko, Kanada, Maďarsko, Polsko 

5 % Chorvatsko 

0 % Nový Zéland, Ruská federace, Ukrajina 

- 1 % Norsko 

- 8 % 

-10 % 

Austrálie 

Island 

 

2.2    Legislativa zabývající se biopalivy v rámci Evropské unie 

Prvním opatřením EU vedoucím k rozšíření využívání biopaliv bylo v roce 2003 

přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/30/ES o podpoře využívání 

biopaliv nebo jiných obnovitelných paliv v dopravě. Cílem směrnice je podpořit 

využívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot za účelem nahrazení 

nafty nebo benzinu pro dopravní účely v každém členském státě. Záměrem je přispět  

k dosahování cílů, jako je dodržování závazků týkajících se změny klimatu, zajištění 

bezpečnosti zásobování šetrného k životnímu prostředí a podpora obnovitelných zdrojů 

energie. 

Prvním legislativním dokumentem v EU, který pojednává o biopalivech, bylo 

Rozhodnutí Rady EU č. 93/500/EHS z 13. září 1993, které ukládalo členským zemím 

zajistit do roku 2005 na trhu 5 % paliv pro motorová vozidla z obnovitelných zdrojů.  

Dalším dokumentem bylo Stanovisko Rady z 1. října 1997, které hovoří o tom, že Rada 

podporuje výrobu pohonných hmot obsahujících bioethanol. 
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2.2.1  Zelené knihy  

Zelené knihy jsou Evropskou komisí (EK) publikovány již od roku 1985. V úvodu 

je popsána problematika, jíž se bude dokument zabývat. Dále se zde vyskytují návrhy 

na řešení dané situace. Úkolem zelených knih je vyvolat veřejnou diskuzi o dané 

problematice a záměrech EK ještě předtím, než se přistoupí k tvorbě zákonů či směrnic. 

Do těchto diskuzí může vstupovat formou připomínek prakticky kdokoliv. 

Připomínkování probíhá v určitých časových obdobích (např. po dobu jednoho měsíce), 

zpravidla na stránkách generálního ředitelství, pod které diskutovaná problematika 

spadá [4]. 

Roku 1997 byla vydána Zelená kniha s názvem ,,Přizpůsobení se změně klimatu 

v Evropě – možnosti pro postup EU“. Tento dokument pojednává o klimatické změně 

způsobené emisemi skleníkových plynů a o možnostech řešení tohoto problému. 

Stanovuje si za cíl snížit emise skleníkových plynů nejméně o 20 % do roku 2020  

(v případě celosvětové všeobecné dohody o 30 %) a požaduje celosvětové snížení  

až o 50 % do roku 2050 ve srovnání s úrovněmi z roku 1990 [4]. Dále navrhuje 

možnosti řešení daného problému včasnými opatřeními v rámci EU, zahájením dialogu 

mezi EU a třetími zeměmi, rozšiřováním znalostí ohledně změny klimatu pomocí 

výzkumu a zapojením veřejnosti. 

 

2.2.2  Bílé knihy  

Bílé knihy EK jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství 

v určité oblasti. V některých případech Bílá kniha následuje po vydání Zelené knihy, 

jejímž cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni.  

Po schválení Radou se z Bílé knihy může stát akční program Unie pro danou oblast. 

Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující povahu, je nezávazným 

dokumentem [5]. 

Bílá kniha s titulem „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému 

akčnímu rámci“ v podstatě navazuje na téma Zelené knihy, která byla zmiňována výše. 

Hovoří o dopadech změny klimatu, proč je třeba v rámci EU přistoupit ke strategii 

přizpůsobování a navrhuje cíle a opatření, které by EU měla přijmout. Dále se vyjadřuje 

k financování problematiky a k partnerským vztahům mezi členskými i sousedními  
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a rozvojovými státy, které považuje za klíčové. Tato Bílá kniha byla vydána roku 2009 

v Bruselu. 

 

2.3    Legislativa zabývající se biopalivy v České republice 

Pro zavádění biopaliv existují v České republice tři důvody: snížení závislosti  

na ropě, zvyšování počtu motorových vozidel a rozvoj zemědělství [6]. Do budoucna  

se předpokládá velký nárůst spotřeby pohonných hmot (některé zdroje uvádí až o 20 %  

do roku 2020), a proto se zvyšuje i snaha ČR o jejich, alespoň částečné, nahrazení 

biopalivy – zejména pak bioethanolem a bionaftou. 

Problematika užívání biopaliv je v ČR ošetřena celou řadou legislativních 

předpisů. Povinnost zavádění biopaliv na trh ustavuje zákon č. 180/2007 Sb., jež 

novelizuje zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.). Povinnými osobami jsou 

v tomto případě subjekty, které uvádějí motorové benzíny a motorovou naftu, 

schválenou pro provoz na pozemních komunikacích, do volného daňového oběhu  

pro tuzemský trh (výrobci motorových paliv, rafinérie, dovozci paliv, atd.) [7].  

Na základě tohoto zákona bylo zahájeno mísení biopaliv do fosilních motorových paliv  

k 1. září. 2007. 

Od 1. ledna 2012, dle nového vládního nařízení NV č. 446/2011 Sb., nastává  

pro firmy zapojené do výroby a obchodování s biopalivy povinnost prokazovat shodu 

s tzv. kritérii udržitelnosti. Cílem kritérií udržitelnosti je dosáhnout stanovených cílů 

úspor emisí a současně zajistit, aby jejich výrobou a užíváním nedocházelo  

ke zvyšování cen potravin, znečišťování vodních zdrojů, odlesňování, snižování 

biodiverzity, využívání dětské práce apod. [8] 
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3 ŘASY 

 

Řasy jsou považovány za jednu z nejstarších forem života. Jsou to v podstatě 

primitivní jednobuněčné či mnohobuněčné rostliny postrádající kořeny, stonek a listy  

(i u vyšších forem se nedá hovořit o ,,pravých“ listech, protože ani u nich neexistují 

žádné vodivé struktury, které by byly plně srovnatelné s cévními svazky vyšších rostlin 

[9]). Stavba těl řas naznačuje, že se snaží hlavně o přeměnu energie. Z tohoto důvodu 

jsou schopny přežít i ve velmi náročných podmínkách (velmi zásadité nebo horké vody  

bez přístupu světla apod.). 

Největší procento tvoří řasy vodní. Mořský fytoplankton je nejrozšířenějším 

společenstvem na Zemi. Vodní řasy jsou nedílnou součástí vodního ekosystému díky 

jejich schopnosti vylučovat kyslík, čímž umožňují dýchání ostatním živočichům. Dále 

můžeme mluvit o tzv. horninotvorných řasách, jejichž stélky bývají inkrustovány solemi 

vápníku nebo křemíku. Po odumření takovýchto stélek vznikají sedimenty [9]. 

Řasy mohou být autotrofní i heterotrofní. Autotrofní organismy získávají uhlík 

z anorganických látek, převážně z oxidu uhličitého, solí a slunečního záření 

(fotosyntéza hraje klíčovou roli pro jejich přežití), kdežto heterotrofní využívají jako 

zdroj uhlíku organické látky vytvořené jinými organismy. Některé fotosyntetizující řasy 

jsou mixotrofní, tzn. kombinující autotrofní i heterotrofní výživu. 

Existuje několik možností, jak dělit tak rozsáhlou skupinu organismů, jakou řasy 

bezesporu jsou. Pro potřeby této bakalářské práce budou rozděleny dle velikosti  

a to na makro a mikro-řasy. 

 

3.1    Makro-řasy 

Makro-řasy jsou mnohobuněčné organismy, které v přirozeném prostředí rostou 

na skalnatých podkladech. Mořské makro-řasy tedy především u pobřeží. Existuje 

mnoho druhů makro-řas patřících do několika fylogenetických skupin - dle přítomného 

pigmentu například na řasy hnědé (Laminaria, Fucus, Sargassum), červené (Gelidium, 

Palmaria, Porphyra) a zelené (Ulva, Codium) [10]. 

Hnědé řasy neboli chaluhy mají nejrůznější organizační stupně stélek –  
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od mikroskopických po makroskopické. Žijí převážně přisedlým způsobem života  

na skalách, kamenech atp. ve vodách mírných až chladných. Hnědé řasy se vyskytují 

převážně v mořích, pouze minimum rodů obývá sladké vody. 

Velké stélky hnědých řas vyvržené mořem jsou známy jako „kelp“ a některé 

přímořské státy jej používají jako hnojivo. Hnědé řasy se také díky kyselině alginové, 

která je obsažena ve stélkách, využívají v potravinářství a v textilním a papírenském 

průmyslu.  

Nejcennějším produktem získávaným z hnědých řas je tzv. algin, což je souhrnný 

název pro kyselinu alginovou a její soli. Algin se využívá v potravinářském (médium 

pro kvasinky při výrobě vína či piva), papírenském i textilním průmyslu. Ročně je  

na světě sklizeno zhruba půl milionu tun hnědých řas. 

Červené řasy, jinak také ruduchy, jsou převážně mnohobuněčné organismy žijící 

hlavně v teplejších mořích. Sladkovodních druhů je jen velmi málo (150 až 200  

z cca 5000) a jsou velmi citlivé na čistotu vody [11]. Jedná se o řasy bentické - žijí 

přisedlé většinou na kamenech a některé druhy i na větších řasách. Ruduchy často 

pronikají i do větších hloubek, protože jsou schopny díky červenému zbarvení 

absorbovat i krátkovlnné složky světla. Konečné zabarvení od jasně červené  

až po modrozelenou závisí u červených řas na poměru jednotlivých pigmentů [9]. 

Největší hospodářský význam mají červené řasy jako zdroj agaru, polysacharidu 

využívaného v mikrobiologii a lékařství jako živné médium pro kultivaci 

mikroorganismů, tkáňových kultur, atd.  

Další velice širokou skupinou jsou zelené řasy - patří k druhově nejbohatším  

a v přírodě k nejrozšířenějším (kolem 7000 druhů ve 450 rodech). Z fylogenetického 

hlediska tvoří počátek vývojové linie zelených rostlin. 90 % zelených řas se vyskytuje 

ve sladkých vodách, největší druhy se vyskytují i v mořích. Dále je možné zelené řasy 

nalézt v půdě a některé žijí symbioticky na lišejnících. 

Název zelené řasy je stejně lehce zavádějící jako třeba název ruduchy – mnohé 

zelené řasy mají úplně jinou barvu – Trentepohlia je většinou v oranžových odstínech, 

Haematococcus pluvialis nebo Chlamydomonas nivalis jsou intenzívně červené atd. 

[11] 
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3.1.1  Kultivační systémy makro-řas 

Makro-řasy jsou ve světě využívány v kosmetickém, chemickém, farmaceutickém 

i potravinářském průmyslu. Mezi největší producenty patří především asijské země - 

Čína, Filipíny, a Japonsko. Některé evropské země (Německo, Francie, Nizozemí) spolu 

se Spojenými státy a Kanadou se o širší produkci makro-řas snaží. 

Velmi rozšířené jsou kultivační systémy na otevřeném moři zahrnující systémy 

volně plovoucí, případně ukotvené k mořskému dnu či bójím. Při testování byla 

poměrně častým problémem ztráta ukotvení a následné zamotání lan, na kterých jsou 

řasy uchyceny, případně jejich úplné „spláchnutí“. Tyto problémy byly způsobeno 

rozdílnou dynamikou řas a lanového systému. Bylo tedy nutné omezit pohyb celé 

soustavy, a to napnutím lan a zvolením správné geometrie. 

Další možností, jak makro-řasy pěstovat, jsou tzv. pobřežní větrné farmy  

(viz Obr. 3). První pobřežní větrná farma čítající jedenáct turbín byla postavena a roku 

1991 zprovozněna na ostrově Lolland v Dánsku. Nejzajímavější je kombinace větrných 

elektráren a kultivačních systémů pro pěstování řas. Turbíny fungují jako ukotvení pro 

kultivační systémy a elektrická energie z nich se využívá pro pohon čerpadla chrlícího 

vodu přímo na řasy, čímž je růst řas podpořen. 

 

 

Obr. 3: Vícenásobné použití pobřežních větrných farem pro kultivaci řas [12] 

 



- 20 - 
 

V současnosti provádí NASA výzkum tzv. OMEGA systému. Jedná se  

o sladkovodní řasy pěstované v pružných plastových vacích plovoucích na pobřeží, 

přesně v místech, kam jsou často vypouštěny odpadní vody z blízkých měst. Samotné 

čištění odpadní vody probíhá přirozeně konzumováním živin ve vodě přítomných. 

Očištěná sladká voda je poté vypuštěna do oceánu přes polopropustnou membránu  

po stranách plastových vaků. Díky osmóze nedochází ke kontaminaci vnitřku vaků 

slanou vodou a řasy tak nemohou být nijak poškozeny. Naopak pokud by vak praskl, 

řasy rychle hynou a nezamoří životní prostředí.  

 

3.1.2  Sklízení makro-řas 

Makro-řasy je možné pěstovat jak na pevném pokladu, tak přímo volně ve vodě. 

V prvním případě je nutné řas od podkladu oddělovat, což mírně zvedá spotřebu 

energie. S řasami pěstovanými na volné vodě lze sklizeň provést poměrně jednoduše 

pomocí instalovaných sítí. 

Dříve jediným způsobem, jak sklízet mořské řasy, bylo vybírat jednu po druhé  

ze sítí, což byla práce náročná a poměrně neefektivní. Dnes řasy ze sítí sklízí motorové 

řezačky, jež připomínají obrácené sekačky na trávu. Jeden či dva muži táhnou sítě  

přes řezačky, zatímco třetí řídí loď. Celý proces může být upraven tak, aby byly 

sklízeny jen větší, plně vzrostlé, vějíře řas a zbylé ponechány k dalšímu růstu. Nakonec 

jsou řasy dopraveny na břeh, kde jsou zbaveny pevných částí (písek, kameny)  

a na slunci sušeny. 

 

3.2    Mikro-řasy 

Mikro-řasy jsou mikroskopické fotosyntetizující organismy žijící ve slaných  

i sladkých vodách. Jedná se o velmi různorodé organismy a můžeme je zařadit jak mezi 

prokaryotické, tak mezi eukaryotické. Dále se dělí dle různých vlastností jako je např. 

pigmentace, či jiné morfologické znaky. Mezi nejznámější mikro-řasy patří sinice 

(Cyanobakteria), zelenivky (Chlorophyceae), rozsivky (Bacillariophyceae) a zlativky 

(Chrysophyceae). 

Mikro-řasy se dostaly do bližšího povědomí okolo roku 1950. V této době  

se o nich začalo uvažovat jako o levném zdroji proteinů pro neustále se zvětšující 

lidskou populaci. Později byly zkoumány pro jejich zajímavé vlastnosti - uvažovalo  
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se o nich například jako o zdroji kyslíku při vesmírných letech (přeměna oxidu 

uhličitého na kyslík). Energetická krize v roce 1970 však iniciovala výzkum řas jako 

možného zdroje obnovitelné energie, na což je kladen důraz i v současnosti. 

Rod Chlorella spadající pod zelené řasy je sladkovodní, jednobuněčná řasa 

popsaná vědci již v roce 1890. Její sytě zelená barva je způsobena chlorofylem, jehož 

obsah (3 – 4 %) je nejvyšší u všech známých rostlin. Asi desetkrát více než u vojtěšky, 

ze které je chlorofyl nejčastěji získáván. Kromě chlorofylu Chlorella obsahuje 

i další barviva jako oranžové a žluté karotenoidy (z nich nejznámějším a nejcennějším 

je β-karoten). Tato řasa, pokud má příznivé podmínky (silné sluneční záření  

a neznečištěné prostředí), je schopna velmi rychlého rozmnožování. 

Nejdelší tradici v pěstování Chlorelly mají asijské země, zejména pak Japonsko. 

Několik tisíc tun ročně je využito ve farmaceutickém, kosmetickém i potravinářském 

průmyslu. V České republice se lze s pěstováním Chlorelly setkat v Třeboni. Zdejší 

zařízení, spadající pod Mikrobiologický ústav AV ČR, patří v oblasti řasových 

biotechnologií mezi světově uznávaná a velmi zkušená pracoviště. 

Dalším velmi významným rodem je rod Spirulina. Jedná se o jednobuněčné řasy, 

které lze zařadit mezi řasy modrozelené (přítomnost chlorofylů a fykocyaninu). Tomuto 

rodu se dobře daří ve velmi teplých oblastech s teplotou vody od 32 – 45 °C. Je ovšem 

schopná přežít i ve vodách s teplotou okolo 60 °C [9]. Název Spirulina je odvozen  

od jejího fyzického uspořádání, kde vytváří mikroskopická spirálovitá vlákna. Ačkoliv 

se jedná o mikro-řasu, může dosahovat relativně velkých velikostí, a to až 0,5 mm  

na délku. 

Momentálně jednou z nejvyužívanějších jednobuněčných řas je Dunaliella salina. 

Je řazena k zeleným řasám a pěstována v Austrálii, Izraeli a Indii jako zdroj přírodního 

β-karotenu (cca 14 % v sušině). Prostředí, kde se běžně vyskytuje, obsahuje více jak 

33 % rozpuštěného NaCl, odtud i její název. Dunaliella salina je jediným známým 

eukaryotním organismem, který roste a prospívá v takto slaných vodách [13]. 

 

3.2.1  Podmínky pro kultivaci mikro-řas 

V přirozeném prostředí řasy absorbují sluneční záření, oxid uhličitý ze vzduchu  

a další důležité živiny z vody. Uměle vytvořená kultivační zařízení se snaží těmto 

podmínkám přizpůsobit a optimalizovat je. 
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Výhodou je využití slunečního záření jako přírodního zdroje, který je ovšem  

i největším limitujícím faktorem. Působí zde denní cykly slunce a další sezónní výkyvy. 

Proto se otevřené produkční systémy soustřeďují především do velmi slunných oblastí. 

Sluneční záření se samozřejmě dá nahradit i zářením umělým. Umělé světlo sice 

umožňuje nepřetržitou produkci, ale zároveň výrazně narůstá spotřeba energie. Výběr 

umělého světla je navíc omezen druhem pěstovaných řas a pigmentu, který obsahují. 

Například rozsivky obsahují chlorofyl a a c, kdežto zelenivky chlorofyl a a b (různé 

typy chlorofylu absorbují záření při různých vlnových délkách). 

Dále je třeba poskytnout esenciální anorganické prvky jako dusík (N), fosfor (P)  

a železo (Fe). Co se týče dusíku, většina druhů řas využívá pro jeho vstřebávání 

převážně močovinu. Některé druhy absorbují dusík i z atmosféry  

ve formě NOx. Fosfor jsou schopny vstřebat hlavně z fosfátů jako H2PO4
-
 a HPO4

2-
, 

jeho vysoká koncentrace ovšem může růst řas inhibovat. Železo, přijímané z chelátů, je 

nezbytné pro průběh fotosyntézy a asimilaci dusíku. Příliš vysoká koncentrace železa 

může též vést k utlumení růstu řas [13]. 

Jak bylo zmíněno výše, mikro-řasy jsou schopny absorbovat oxid uhličitý. 

Biomasa původem z mikro-řas obsahuje průměrně 50 % uhlíku v sušině. Tento uhlík 

pochází z oxidu uhličitého, který musí být dodáván během dne. Je možné jej přivádět  

i z tepelných elektráren spalujících pevná paliva, což snižuje, ne-li eliminuje, finanční 

náročnost dodávky oxidu uhličitého.  

Řasy se během celého dne promíchávají. Lze rozlišit tři metody promíchávání: 

lopatkovým kolem poháněným elektrickou energií, probubláváním vzduchem, nebo 

vzduchem syceným oxidem uhličitým, příp. se využívá energie větru, či solární energie. 

Důvodem je zejména homogenní distribuce živin a lepší využití oxidu uhličitého, 

stejnoměrné ozáření buněk a doba, po kterou se vyskytují v osvětlené horní vrstvě. Dále 

se promícháváním zabraňuje rozvrstvení teploty ve směsi a sedimentaci. Proto se 

s promícháváním nepřestává ani během noci, kdy je veškerý přísun živin ukončen. 

 

3.2.2  Podlouhlé nádrže 

Nejužívanější umělé systémy pro velkoplošnou kultivaci řas jsou tzv. podlouhlé 

nádrže. Jedná se o zhruba 0,3 m hluboké kanály obvykle postavené z betonu,  

či z udusané země pokryté fólií. Promíchávání a cirkulace v systému je zajišťována 
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lopatkovým kolem poháněným elektrickou energií. Během dne jsou do systému 

dodávány potřebné živiny v místě za lopatkovým kolem, naopak před ním, po průchodu 

celým systémem, je biomasa sklízena (viz Obr. 4) [14]. 

Celkově mají podlouhlé nádrže (a otevřené systémy celkově) menší nároky  

na provoz, jejich čištění, údržba a následná sklizeň je jednodušší. Produktivita 

otevřených systémů může být ohrožena změnami prostředí uvnitř nádrží (působením 

vnějších klimatických podmínek) nebo různými parazitujícími organismy  

a nežádoucími druhy řas. Ty mohou za daných podmínek lépe prospívat a vytěsnit tak 

požadovaný druh. Právě kontaminace biomasy je pravděpodobně největším úskalím 

tohoto typu kultivace [15]. 

Aby se mikrobiální kontaminaci zabránilo, je nutné udržovat vysoce selektivní 

podmínky prostředí, čímž lze udržet dominanci kýženého kmene řas. Např. Dunalilella 

salina vyžaduje vysokou salinitu prostředí, kdežto Spirulina platensis prospívá 

v prostředí o vysokém pH (pH > 9,2) [13]. Bohužel, obě tyto podmínky jsou pro většinu 

žádoucích druhů nepřijatelné. 

Výše uvedené problémy ukazují, že kultivace řas v otevřených systémech dosáhla 

své horní hranice a dává jen velmi omezený prostor pro další technologická zlepšení. 

Proto se momentálně přechází na systémy uzavřené. 

 



- 24 - 
 

 

Obr. 4: Schéma podlouhlé nádrže [14] 

 

3.2.3  Fotobioreaktory 

Uzavřená kultivační zařízení se svým designem snaží překonat problémy, jež 

nastávají u otevřených systémů. Cílem je zefektivnění celého procesu produkce 

biomasy z mikro-řas. Důraz se proto klade především na stabilní dodávku světla jako 

zdroje energie, oxidu uhličitého jako zásobárnu uhlíku, kontrolu znečištění, výměnu 

plynů v systému, promíchávání biomasy i použité materiály. 

Nejčastěji užívané tubulární fotobioreaktory se skládají z řady skleněných,  

či plastových trubek, které mohou být zarovnány horizontálně, vertikálně, v určitém 

sklonu nebo jako šroubovice. Průměr těchto trubek není větší než 0,1 m. Důvodem je 

omezený průnik světla hustou kulturou řas. Snaha maximalizovat absorpci slunečního 

záření se projevila i na orientaci kolektorů v prostoru. Pro mnoho druhů je intenzita 

záření na povrchu kolektorů příliš vysoká a vede k inhibici růstu řas. U vertikálních 

reaktorů lze sílu záření snížit upravením vzdálenosti mezi přilehlými reaktory, čímž 

dochází ke vzájemnému zastínění. Dále lze kolektory instalovat v severo-jižní orientaci. 

V ranních a večerních hodinách tak dopadá méně intenzivní světlo pod vhodným úhlem, 

kdežto v poledne je silné záření redukováno [16]. 
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Během kultivace řas v uzavřených systémech je třeba, stejně jako v systémech 

otevřených, zabránit jejich usazování. Sedimentaci zabraňuje turbulentní proudění 

uvnitř systému, které je zprostředkováno různými mechanickými, či tzv. air-liftovými 

pumpami. Nevýhodou mechanických pump, na rozdíl od air-liftových, je jejich 

nešetrnost k pěstované biomase, čímž může docházet k jejímu poškození. Na druhou 

stranu je jejich instalace a provoz mnohem jednodušší, a tím i levnější [14]. 

Během fotosyntézy je uvolňován kyslík. Pokud je množství rozpuštěného kyslíku 

příliš vysoké, může být fotosyntéza zpomalena, či zastavena. Navíc v kombinaci 

s intenzivním slunečním zářením může docházet až k poškození buněk. Aby se předešlo 

těmto problémům, musí být množství rozpuštěného kyslíku udržováno pod hranicí 

400 % oproti množství přítomného vzduchu [17]. Kyslík nelze odstraňovat uvnitř 

trubek, čímž je omezená jejich maximální délka. Ta se odvíjí od různých faktorů 

(koncentrace biomasy, intenzita záření, rychlost proudění atd.), ale obecně by neměla 

překročit hranici 80 m. 

Dalším důležitým faktorem je hodnota pH uvnitř reaktoru, která stoupá spolu 

 se spotřebou oxidu uhličitého. Ten je pak na základě hodnoty pH dle potřeby  

do systému doplňován. 

 

 

 

Obr. 5: Schéma tubulárního fotobioreaktoru s horizontálním uspořádáním [14] 
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3.2.4  Srovnání otevřených a uzavřených systémů 

Pravděpodobně nejdůležitějším faktorem při srovnávání jednotlivých kultivačních 

systémů jsou finance. Srovnání lze provádět dle množství vytěžené biomasy, spotřeby 

vody, náročnosti konstrukce, údržby systémů apod. Dle Tab. 2, kde jsou srovnávány 

podlouhlé nádrže s fotobioreaktory při stejné roční spotřebě oxidu uhličitého a roční 

produkci biomasy 100 t, fotobioreaktory poskytují mnohem větší výtěžek oleje  

na hektar. Důvodem je 13krát větší objem vyprodukované biomasy. Na druhou stranu 

jsou fotobioreaktory mnohem náročnější na konstrukci a provoz. Proto jsou momentálně 

více využívány kultivační systémy otevřené, ačkoliv se spíše počítá právě 

s fotobioreaktory. 

 

Tab. 2: Srovnání fotobioreaktorů a podlouhlých nádrží [14] 

 Fotobioreaktory Podlouhlé nádrže 

Roční produkce biomasy [kg] 100 000 100 000 

Koncentrace biomasy 

v kultivačním médiu [kg m
-3

] 

4,00 0,14 

Rozloha zařízení [m
2
] 

 

5681 7828 

Výtěžek oleje [m
3
ha

-1
] 

 

136,9
a 

99,4
b 

58,7
a 

42,6
b 

Roční spotřeba CO2 [kg] 

 

183 333 183 333 

Struktura zařízení 

 

132 paralelních 

trubek/jednotka; 

80 m dlouhé 

trubky; 0,6 m v 

průměru 

Plocha 978 m
2
/nádrž; 

12m na šířku; 82 m na 

délku; 0,30 m hloubky 

Počet jednotek 6 8 
a
 při 70% hmotnosti v biomase 

b
 při 30% hmotnosti v biomase 

 

3.2.5  Sklízení mikro-řas 

Efektivní sklízení řasové kultury hraje při velkoplošné kultivaci klíčovou roli. 

Uvádí se, že cena sklizně tvoří 20 – 30 % z ceny celkové produkce biomasy [18], 

protože může být poměrně technicky náročná. Je to dáno především velmi malou 

velikostí řas (jednobuněčné eukaryotické řasy 3-30 μm a sinice 0,2-2 μm), od které se 

odvíjí i výběr jednotlivých metod. 
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V současnosti jsou nejčastěji využívány chemické a mechanické metody; v menší 

míře též metody na bázi elektrické energie. Veškeré metody jsou často kombinovány, 

nebo na sebe přímo navazují. Biologické metody jsou zatím ve fázi výzkumu, přičemž 

by mohly velmi významně pomoci redukovat finanční náročnost sklizně [19]. 

Mezi nejvyužívanější chemické metody patří chemická flokulace. Ta je často 

využívána ještě před samotnou sklizní ke zvětšení jednotlivých buněk, čímž se usnadní 

jejich následné zpracování (např. flotací). K flokulaci buněk jsou nejčastěji využívány 

různé elektrolyty a syntetické polymery. 

Pravděpodobně nejrychlejší a nejspolehlivější metoda mechanického oddělování 

řas je centrifugace. Bohužel je poměrně náročná na provoz, a proto je na této 

technologické úrovni pro komerční využití neefektivní. Nahrazuje ji tak nízkonákladová 

filtrace, případně sedimentace. 

Flotace je mechanická metoda často využívaná při čištění odpadních vod. 

V případě sklízení řas je upřednostňována před sedimentací. Největší výhodou je 

využití této metody ve velkém měřítku. Naopak nevýhodou je nutnost použití 

flokulantů, čímž se může ztížit další zpracování biomasy. 

 

Tab. 3: Srovnání mechanických metod sklízení řas [19] 

Metoda 

Koncentrace 

sušiny po 

sklizni 

Obnova 
Hlavní 

výhody 
Hlavní omezení 

Centrifugace 12-22% >90% Spolehlivost; 

vysoký obsah 

sušiny 

Energeticky 

náročné; 

vysoká cena 

Membránová 

filtrace 

5-27% 70-90% Spolehlivost; 

vysoký obsah 

sušiny 

Hniloba na 

membráně; 

vysoká cena 

Gravitační 

sedimentace 

0,5-3% 10-90% Nízká cena Pomalé; 

nespolehlivé 

Flotace 3-6% 50-90% Možné využití 

ve velkém 

měřítku 

Obvykle nutná 

přítomnost 

flokulantů 

 

Dále byly zkoušeny separační metody založené na elektroforéze buněk řas. Díky 

negativnímu náboji mohou být koncentrovány pohybem v elektrickém poli. Hlavní 

výhodou je tak absence jakékoli chemické látky. Ve velkém měřítku elektroforézu 
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ovšem využít nelze, a to z důvodu velké spotřeby elektrické energie a poměrně drahých 

elektrod. 

Sklizená biomasa musí být co nejrychleji dále zpracována, protože se především 

v horkém podnebí rychle kazí. Aby se trvanlivost biomasy prodloužila, zejména je-li 

konečným výrobkem, je třeba ji usušit, případně dehydratovat [18]. 
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4 PRODUKTY 

 

Kultivace řas, převážně mikroskopických druhů, poskytuje několik různých typů 

biopaliv a dalších produktů. Myšlenka takového využívání řas není nová. Nicméně až 

v současné době je brána vážně z důvodu ztenčujících se zásob ropy (a její rostoucí 

ceny) a zvyšujících se obav z globálního oteplování, které je způsobeno právě 

spalováním fosilních paliv. 

Získávání rozličných produktů z řas závisí, jak už bylo několikrát zmíněno výše, 

především na schopnosti řas fotosyntetizovat. Fotosyntéza je komplexní proces, v němž 

je energie slunečního záření absorbována fotosyntetickými pigmenty (chlorofyly, 

karotenoidy) a přeměňována v energii chemických makroergických vazeb v ATP, která 

slouží k zabudování oxidu uhličitého do organických sloučenin [20]. Celý proces  

je sumarizován v rovnici: 

6 CO2 + 12 H2O   
fotony

   C6 H12 O6 + 6 O2 + 6 H2O 

Fotosyntézou a na ní navazujícími procesy jsou tak postupně získávány různé 

uhlovodíky, sacharidy a lipidy neboli přírodní rostlinné oleje. 

 

4.1    Bio-olej 

Rostlinný olej získávaný z energetických plodin je základní surovinou  

pro přípravu bionafty. Mezi energetické plodiny, tzn. s vysokým obsahem olejů, 

počítáme řepku olejku, kukuřici, slunečnici, sóju aj. Tyto pozemní plodiny jsou 

momentálně pro získávání rostlinných olejů nejvyužívanější. Nicméně řasy, resp. řasy 

jednobuněčné, se jeví jako mnohem výhodnější alternativa zejména díky nesrovnatelně 

vyššímu obsahu oleje v tělech řas. 

Například jeden hektar zařízení pro kultivaci řas může vyprodukovat  

10 až 100krát větší objem oleje než jakákoliv známá energetická plodina (viz Tab. 4) 

[21]. Zatímco životní cyklus energetických plodin může trvat v řádech měsíců i let, řasy 

lze sklízet již po 3 až 5 dnech a to prakticky denně. Řasy mohou navíc růst ve slaných  

či odpadních vodách, a tak jejich pěstování nespotřebovává vodu sladkou. Též na rozdíl 

od ostatních energetických plodin nekonkurují potravinám a jejich kultivace nezabírá 

zdaleka tolik místa. 
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Tab. 4: Srovnání jednotlivých plodin a mikro-řas dle výtěžku oleje [14] 

Plodina Výtěžek oleje (l·ha
-1

) 

Kukuřice 172 

Sója 446 

Řepka olejka 1 190 

Jatropha 1 892 

Kokos 2 689 

Palma olejná 5 950 

Mikro-řasy
a 

136 900 

Mikro-řasy
b 

58 700 
a
 při 70 % obsahu oleje v biomase 

b
 při 30 % obsahu oleje v biomase 

 

4.1.1  Extrakce rostlinných bio-olejů 

Rostlinné oleje jsou z největší části tvořeny triacylglyceroly (TAG), nebo též 

triglyceridy, a patří k základním živinám. Jedná se o estery mastných kyselin  

a glycerolu. Mastné kyseliny jsou tvořeny nejčastěji řetězci s 16, 18 a 20 atomy uhlíku 

(sudý počet je dán biosyntézou TAG z acetyl-CoA). Složení mastných kyselin 

v molekule triacylglycerolu v rostlinných druzích závisí na přírodních podmínkách, 

především na teplotě. Obecným pravidlem je, že rostliny v chladném klimatu produkují 

vyšší poměr nenasycených mastných kyselin [22]. 

TAG jsou syntetizovány v endoplazmatickém retikulu (ER) a ukládány  

v membráně ER mezi lipidovými vrstvami. Části těchto membrán se oddělují a tvoří 

lipidová tělíska - oleozomy, v nichž jsou triacylglyceroly obalené jednou vrstvou 

membránových lipidů. Z vnější strany je vše kryto vrstvou proteinů, které chrání lipidy 

proti lipázám. 

TAG, aby mohly být použity dále např. pro výrobu bionafty, je třeba z buněk 

extrahovat. Extrakce je nejčastěji prováděna pomocí různých chemických látek  

– např. hexanu nebo benzenu. Extrakce pomocí hexanu je prováděna buď samostatně, 

nebo po předchozím vylisování biomasy. Samotným lisováním lze získat až 75 % oleje. 

Zbývající biomasa je poté smíchána s hexanem, ve kterém se olej rozpouští, a celá směs 

zfiltrována. Hexan je nakonec díky nižší teplotě varu (69 °C) od oleje oddělen destilací 
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a následně zregenerován pro další použití. Kombinací lisování a hexanové extrakce je 

možné získat až 95 % oleje přítomného v řasách [23]. 

Dále lze olej získávat pomocí superkritické fluidní extrakce, kterou lze z řas získat 

až 100 % oleje. Oxid uhličitý je v této metodě pod vysokým tlakem a teplotou 

zkapalněn a využit jako rozpouštědlo. Kromě těchto dvou metod je známa i extrakce 

pomocí ultrazvuku. Při tomto procesu jsou na řasy vysílány ultrazvukové vlny, které 

v rozpouštědle tvoří bubliny. Vzniklé bubliny, pokud prasknou v blízkosti buněčných 

stěn řas, vytváří vlny, které způsobují jejich prasknutí a vypuštění obsahu buněk přímo  

na rozpouštědlo. Odtud je poté olej jednoduše extrahován [23]. 

 

4.2     Bionafta 

V současnosti je bionafta vyráběna především z rostlinných a živočišných olejů. 

Lze ji získávat ze sójových bobů (hlavním zdrojem bionafty v USA), palmového oleje, 

kukuřičného oleje, živočišných tuků a odpadních olejů z vaření [14]. Největší výhodou 

bionafty je její netoxicita a snadná odbouratelnost. Za 28 dní se v přírodě rozloží  

až 95 % bionafty oproti 40 % nafty vyrobené z ropy. Navíc je možné bionaftu míchat 

v jakémkoliv poměru s běžnou motorovou naftou [24]. Pokud je motor speciálně 

upraven, lze bionaftu používat jako palivo i ve stoprocentní koncentraci. 

Typicky užívanou metodou výroby bionafty je transesterifikace (Obr. 6).  

Při transesterifikaci reagují triglyceridy s methanolem za vzniku methylesterů  

a glycerolu. 
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Obr. 6: Transesterifikace 
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K získání jednoho molu glycerolu a tří molů methylesteru jsou třeba tři moly 

alkoholu na každý mol triglyceridu. Při průmyslové výrobě se využívá na každý  

mol triglyceridu 6 molů methanolu. Nadbytek methanolu je nezbytný pro zajištění běhu 

reakce ve prospěch methylesterů a tedy bionafty. Transesterifikace může být 

katalyzována kyselinami, zásadami nebo enzymem lipázou. Zásaditá katalýza je oproti 

kyselé 4000krát rychlejší [25], a proto je v komerčním měřítku užívanější. Katalýza 

pomocí lipázy poskytuje též několik velmi důležitých výhod, nicméně v současnosti  

se nevyužívá kvůli její relativně vysoké ceně [25]. Celá reakce pak probíhá  

za atmosférického tlaku a teplotě okolo 60 °C a za těchto podmínek trvá zhruba  

90 minut. Finálním krokem je promývání bionafty vodou, která odstraní zbytky 

methanolu a glycerol. 

 

Tab. 5: Srovnání vlastností bionafty původem z mikro-řas a běžné nafty [26] 

Vlastnosti Bionafta původem z mikro-řas Běžná nafta 

Hustota [kg m
-3

] (15 °C) 864 838 

Bod vzplanutí min.[°C] 65 75 

Bod tuhnutí [°C] -12 -50 - 10 

Filtrovatelnost max. [°C] -11 - 6,7 

Výhřevnost [MJ kg
-1

] 41 40 - 45 

Číslo kyselosti [mg KOH·g
-1

] 0,374 0,5 max 

 

4.3     Bioethanol 

Bioethanol je dalším velmi důležitým produktem, který lze z řas získávat. 

V současnosti je bioethanol vyráběn především alkoholovou fermentací z biomasy, jež 

obsahuje cukry, škrob (obsah škrobu v řasách může být i 50 % [27]) nebo celulózu. 

Momentálně je nevyužívanější plodinou v procesu škrob-bioethanol kukuřice, která 

škrobu obsahuje více než 60 %. 

Celý fermentační proces probíhá ve velkých nádržích zvaných fermentory. 

V případě biomasy z řas je škrob, který obsahují, přeměněn enzymy na jednoduché 

cukry. Přidáním kvasnic (většinou Saccharomyces cerevisiae) pak začíná samotný 

fermentační proces a vzniká ethanol, který je následně z fermentoru vypuštěn  

a dávkován do destilační jednotky. Výsledný čistý koncentrovaný ethanol je využíván 

jako příměs (obvykle kolem 5 – 10 %) nebo, pokud je motor speciálně upraven, náhrada 
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benzínu [28]. Pevné zbytky z celého procesu (lihovarské výpalky) je možné upotřebit 

jako krmivo pro dobytek nebo ke zplyňování. 

 

4.4    Bioplyn a biomethan 

Termín bioplyn je v současné technické praxi používán pro plynný produkt 

anaerobní methanové fermentace organických látek, tzn. rozkladu bez přístupu 

vzduchu. Bioplyn je tedy plynná směs methanu a oxidu uhličitého, která v menší míře 

obsahuje další minoritní složky organického nebo anorganického charakteru [29]. 

Hlavní výhřevnou složkou bioplynu je methan. Methan je velmi důležitým 

produktem zejména pro výrobu elektrické energie. Elektrickou energii můžeme 

z methanu získat jeho spalováním v plynových turbínách, či kotlích. Ve srovnání 

s ostatními palivy na bázi uhlovodíků produkuje spalování methanu méně oxidu 

uhličitého na každou jednotku uvolněného tepla. 

Biomethan přímo z řas je možné vyrobit procesem zvaným pyrolýza. Jedná se  

o termický rozklad organických látek bez přístupu kyslíku. V podstatě se jedná o ohřev 

biomasy na mez termické stability organických sloučenin, které se pod vlivem tepla 

štěpí až na stálé nízkomolekulární produkty a pevný zbytek. 

 

4.5     Biovodík 

V posledních několika letech se výzkum využití řas soustředil především  

na kapalná paliva jako výše zmíněnou bionaftu a bioethanol. Ovšem řasy jsou též 

potenciálním zdrojem biovodíku. Mikro-řasy mají k produkci tohoto plynu nezbytné 

genetické a metabolické vlastnosti. Během fotosyntézy přeměňují molekuly vody na H
+
 

a kyslík. Následně jsou za anaerobních podmínek (ty jsou pro produkci vodíku důležité, 

protože fotosyntézou vzniklý kyslík celý proces narušuje) kationty vodíku přeměněny 

na molekuly H2. [28] 

V současné době je možné vyrobit jen zlomek teoretického maxima  

20 g H2/m
2
/d [27] a celý proces je poměrně finančně náročný (zejména díky nutnosti 

udržovat anaerobní podmínky). Díky tomu je v průmyslovém měřítku produkce vodíku 

z mikro-řas zatím neúnosná.  
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4.6     Ostatní produkty 

Mezi velmi důležitá odvětví, kde lze řasy dále uplatnit, patří potravinářský 

průmysl. Lidská spotřeba se omezuje jen na velmi málo druhů kvůli striktním 

bezpečnostním opatřením. Z mikro-řas patří mezi nejvíce využívané Spirulina, 

Chlorella a Dunaliella [28]. Z makro-řas lze uvést například rod Porphyra neboli nori, 

jež je v Japonsku základní surovinou pro přípravu suši. Mikro-řasy se na trhu objevují 

obvykle ve formě tablet či prášku jako doplňky stravy - například Chlorella se využívá 

jako prevence selhání ledvin a podpora růstu laktobacilů ve střevech [30].  

Řasy slouží i jako zdroj polynenasycených mastných kyselin (polyunsaturated 

fatty acids, PUFA), které jsou pro lidskou výživu a vývoj nepostradatelné – mimo jiné 

mají pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. PUFA se staly předmětem intenzivního 

výzkumu a zájmu komerčních subjektů. Momentálně je hlavním zdrojem těchto 

sloučenin rybí tuk, ale jeho kvalita bývá různá a ovlivňuje ji např. druh ryby, ze které je 

získáván, klima a roční období, nebo potrava, kterou se ryba živila [31]. Navíc je zde 

riziko kontaminace některými environmentálními polutanty a nelze zanedbat fakt,  

že pro některé lidi je nepoživatelný kvůli zápachu a pachuti či z důvodu nevhodnosti  

pro vegetariány [32]. PUFA získané z řas jsou čisté a jejich kvalita se nijak nemění. 

Jako doplňky stravy je možné podávat řasy i zvířatům. Druhy jako Chlorella, 

Scenedesmus a Spirulina podporují imunitu, plodnost, zlepšují stav kůže a srsti. 

V případě vodních živočichů jako jsou ryby, měkkýši a krevety slouží řasy  

jako přirozený zdroj potravy. 

Řasy produkují také velké množství pigmentů, které lze pak dále využívat jako 

barviva. Nejvíce zastoupenými pigmenty jsou karotenoidy. Nejznámější  

a nejvyužívanější β-karoten, kterého řasy obsahují poměrně velké množství (např. 

Spirullina obsahuje 20 až 25krát větší množství β-karotenu než karotka), je využíván 

jako doplněk lidské i zvířecí stravy. Další karotenoid astaxanthin, produkován zejména 

zelenými řasami, se využívá převážně ve vodních kulturách. Syntetický ekvivalent 

astaxanthinu je využíván k barvení masa komerčně chovaných lososů. 

Dále lze řasy využít v kosmetickém průmyslu (péče o pleť a vlasy, ochrana  

před sluncem), jako hnojiva, zdroje vitamínů (vitamin C, B2 a E) a jiných důležitých 

látek. 
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Tab. 6: Současný stav produkce mikro-řas [28] 

Druh řasy Roční 

produkce 

Země Využití a 

produkty 

Cena 

 € 

Spirulina 3000 t sušiny Čína, Indie, USA, 

Japonsko, 

Myanmar 

Lidská výživa 

Zvířecí výživa 

Kosmetika 

Fykobiliproteiny 

 

36 kg
-1 

 

 

11 mg
-1 

Chlorella 2000 t sušiny Taiwan, 

Německo, 

Japonsko 

 

Lidská výživa 

Kosmetika 

Akvakultury 

 

36 kg
-1 

 

50 l
-1 

Dunaliella 

salina 

1200 t sušiny Austrálie, Izrael, 

USA, Japonsko 

Lidská výživa 

Kosmetika 

β-karoten 

 

 

215-2150 kg
-1
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5 DOPLŇKOVÉ PROCESY KULTIVACE ŘAS 

 

Velkoobjemová kultivace řas přináší kromě biopaliv a jiných cenných produktů 

několik dalších výhod. Lze je využít k fixaci oxidu uhličitého a čištění odpadních vod. 

Tyto doplňkové procesy podporují udržitelnost (klíčový princip hospodaření 

s přírodními zdroji) a snižují finanční náročnost celého procesu kultivace. 

 

5.1    Čištění odpadních vod 

V některých částech světa je čištění odpadních vod a kalů pomocí řas běžnou 

praxí. Pokud se ovšem čištění odpadních vod spojí s jejich kultivací, může mít tato 

kombinace dvojí přínos. Čištění odpadních vod se stává méně nákladným a živiny 

(dusík a fosfor) jsou řasám dostupné přímo v médiu, čímž se celý proces kultivace nejen 

usnadňuje, ale i zlevňuje. Zařízení pro pěstování řas v kombinaci s čištěním odpadních 

vod se nazývá High Rate Algal Pond (HRAP). Jedná se v podstatě o typ mělkých 

(hloubka maximálně jeden metr) podlouhlých nádrží. Promíchávání je zajištěno 

klasickým lopatkovým kolem tak, aby průtok vody nepřesáhl rychlost 0,15 až 0,30 m/s 

[33]. 

 

 

Obr. 7: Boční průřez HRAP s přídavkem CO2 pro podporu růstu řas [33] 
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Technologie čištění odpadních vod v HRAP je založena na symbiotickém vztahu 

mezi řasami a bakteriemi. Bakterie jsou závislé na řasách kvůli kyslíku a naopak řasy 

závisí na bakteriích kvůli oxidu uhličitému a živinám. Bakterie oxidují vstupující 

organické látky přítomné v odpadních vodách, a vyrábí tak oxid uhličitý, amoniak, 

fosfáty a bakteriální biomasu. Řasy všechny tyto produkty bakteriální oxidace fixují  

a za fotosyntetické produkce kyslíku odpadní vody čistí. 

Ve srovnání s konvenčními metodami čištění odpadních vod, vyžadují HRAPs  

o polovinu méně plochy, jen málo údržby a žádné chemické dezinfekční prostředky. 

Celý proces čištění vody je pak také výrazně kratší. 

 

5.2    Zmírňování emisí CO2 

V současnosti jsou obrovským problémem do ovzduší vypouštěné polutanty, které 

pochází z motorových vozidel, tepelných elektráren a nespočetného množství továren. 

Některé z těchto látek, jedná se především o oxid uhličitý a oxid dusičitý, mohou sloužit 

jako zdroj živin při velkoplošné kultivaci řas. 

V roce 2003 byl ve Washingtonu podepsán mezinárodní dokument o zachytávání 

a dlouhodobém skladování oxidu uhličitého. Cílem je podpora a vývoj technologií  

pro zachytávání oxidu uhličitého z průmyslových zplodin a jeho ukládání (Carbon 

capture and storage; CCS). Jedná se o proces, při němž je oxid uhličitý oddělován  

od plynů vznikajících např. při výrobě elektřiny z fosilních paliv. Plyn se po oddělení 

stlačí a přepraví na místo uložení, místo aby byl vypuštěn do atmosféry. Tímto místem 

mohou být geologické formace jako ložiska plynu a ropy či skalní podloží na dně 

oceánů, nebo právě zařízení pro pěstování řas. Nádrže, nebo fotobioreaktory tak mohou 

oxid uhličitý odebírat a řasovou kulturu jím vyživovat. 

Technologie zachycování oxidu uhličitého je již komerčně dostupná a poměrně 

dobře vyvinutá. Přesto je zde několik překážek, se kterými je třeba počítat. Je známo,  

že růst řas může být negativně ovlivněn většími koncentracemi oxidu uhličitého. 

Kmeny, které prospívají při 5 až 10 % koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře, mohou 

drasticky snížit tempo růstu již při 20% koncentraci [12]. Je proto důležité vybrat 

kmeny rychle rostoucí, které bez problémů snáší i vysoké koncentrace.  

Pokud by byly využívány plyny z elektráren přímo, je nezbytné vzít v úvahu 

přítomnost dalších komponent vháněného plynu jako oxidů dusíku (NOx) a síry (SOx)  
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a v nízkých koncentracích též kovů jako vanad (V), nikl (Ni) a rtuť (Hg). Složení závisí 

na typu spalovaného paliva. NOx nemají na růst řas prakticky žádný vliv. Pro některé 

druhy se jako zásadní ukázala přítomnost SOx při koncentraci vyšší než ~ 400 ppm, 

která negativně ovlivňuje pH kultury vznikem sirných kyselin. Nikl a vanad  

o koncentraci vyšší než 1,0 a 0,1 ppm mohou produktivitu snižovat také. Vliv rtuti  

na růst řas nebyl prokázán, ale bioakumulace kovů by mohla být při získávání vysoce 

ceněných olejů problém [34]. 
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ZÁVĚR 

 

Současná ropná krize a stále se zhoršující stav ovzduší a životního prostředí volá 

po zásadní změně v přístupu lidstva k přírodě. Je nezbytné získat takový obnovitelný 

zdroj energie, který pokud možno kompletně nahradí fosilní paliva, zejména pak ropu. 

Takový zdroj by měl být šetrný k životnímu prostředí jak při jeho získávání, tak  

při následné spotřebě. Biopaliva pocházející z řas se dle současných studií jeví jako 

nejefektivnější řešení.  

Řasy, zejména mikroskopické druhy, jsou velmi rychle rostoucí fotosyntetizující 

organismy, jejichž těla obsahují více než 50 % olejů, což je nesrovnatelně více než  

u klasických energetických plodin. Další nespornou výhodou je velmi krátký životní 

cyklus mikroskopických řas. Vzhledem k tomu, že trvá jen pár dní, je celý proces 

kultivace výrazně urychlen. Navíc se jedná o organismy schopné přežít i ve slaných,  

či odpadních vodách, čímž je eliminována spotřeba čím dál tím vzácnější sladké vody. 

Zejména čištění odpadních vod a kalů dělá celý proces kultivace řas mnohem 

efektivnější a obnovu dále využitelné vody levnější. Pokud připočteme ještě možnost 

spojit pěstování řas s využitím oxidu uhličitého produkovaného při průmyslové výrobě, 

jeví se řasy jako jedinečný zdroj obnovitelné energie. 

Řasy tedy mají potenciál kompletně nahradit nejen biopaliva první generace, ale  

i veškerá paliva na bázi ropy. K tomuto cíli je ovšem třeba urazit ještě poměrně dlouhou 

cestu, protože biopaliva z řas zatím nejsou, převážně z ekonomických důvodů, 

konkurenceschopná. Veškerá budoucnost a snižování nákladů tak závisí na pokroku  

v biotechnologiích, prozkoumání dalších druhů a genetickém inženýrství. 

Nabízí se tedy zásadní otázka, jak současná světová ekonomická krize ovlivní 

chování lídrů světové ekonomiky k životnímu prostředí. Zdali bude v rámci úspor 

ustoupeno od výzkumu, či se naopak dočká vyšší podpory s vidinou celkového snížení 

nákladů spojených s udržitelným rozvojem. Zejména pokud rýsující se ekonomická 

velmoc Čína, známá pro svou necitelnost k životnímu prostředí, přehodnotí svůj postoj 

a začne nové technologie podporovat, je možné, že se dočkáme levných, ekologicky 

šetrných pohonných hmot již v nedaleké budoucnosti. 

Perspektiva nejen biopaliv pocházejících z řas tedy nezávisí pouze  

na technologickém pokroku, ale jak bylo zmíněno výše, též na nespočetném množství 
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politicko-ekonomických vlivů. Celkově je proto toto téma nutné vnímat v mnohem 

širších souvislostech. 
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