
Využití makrofyt v lékařství, 

potravinářství, kosmetice 



 Acorus calamus – žaludek a 

trávicí trakt, prodlužovatel 

života, proti kouření (silice, 

třísloviny) 

 

 Equisetum arvense – choroby 

ledvin, močového měchýře 

(saponiny, flavonové glykosidy, 

kyselina křemičitá) (!!! Lze 

zaměnit za E. palustre – 

jedovatá) 



 Mentha longifolia – jako 

máta vodní (silice, 

třísloviny) 

 

 

 Ranunculus sceleratus – 

v homeopatii proti 

revmatismu, poruchám 

slinivky břišní, CNS, 

vyrážkách (jedovatá!!! – 

protanemonin, anemonin) 

 



 Mentha aquatica – 

žaludek, játra, žlučník, 

trávicí ústrojí (silice, 

menthol, třísloviny) 

 

 

 Solanum dulcamara – 

v homeopatii při 

revmatismu, 

onemocnění žaludku a 

střev, vyrážkách 

(jedovatý!!! – alkaloidy, 

saponiny, třísloviny) 

 



 Urtica dioica – 
revmatismus, ledviny, 
močopudné účinky 
(acetylcholin, histamin, 
kyselina mravenčí, 
„kopřivový jed“) 

 

 Caltha palustris – v 
homeopatii při oparech, 
černém kašli, kataru 
průdušek, menstruačních 
obtížích (!!! Jedovatý – 
saponiny, flavonoidy, cholin) 

 



 Menyanthes trifoliata – 
žaludek, trávicí ústrojí, 
ledviny, žloutenka (!!! 
Chráněná, hořčiny, 
flavonoidy, třísloviny). 
Hlavní glykosid je 
menyantin. Při hydrolýze 
se rozpadá na glukózu a 
menyantol, který 
příjemně voní, je hořký, 
ale čerstvé listy ho 
neobsahují. 



 Drosera rotundifolia – 
křečovitý a černý kašel, 
bronchiální astma (!!! 
Chráněná, droseron, 
flavonoidy, deriváty 
naftochinonu) 

 

 Adianthum capillus-veneris – 
kašel, zánět průdušek 
(třísloviny, hořčiny, cukry, 
silice) 



Pátrání robinsona 



 Leknín   mouka  
placky, chleby 
(Indiánská pec, nad 
oheň, rozpálené 
kameny) 

 Podobné využití má 
lotos  mouka, 
semena – nasládlé 
oříšky, oddenek – 
syrový, vařený, 
pražený, na polévky 
a kaše 



 Rákos a orobinec  

výhony jako puky 

čekanky, oddenky – 

mouka na chleba, 

piškoty, syrové, 

pečené, káva. 



 Šmel okoličnatý – 

„Jakutský chléb“, 

mouka – chleba, 

placky, oddenky 

se smaží na 

slanině, káva. 

 Zblochan  

nasládlé obilky na 

kaši, do polévek 



 Z obilek zblochanu byla kdysi v Polsku 

a v evropských částech bývalého 

SSSR vyráběna krupice, zvaná 

"mana". 

 



 Kotvice plovoucí  

vodní ořech – 

syrový, vařený, 

pečený v ohni 

 Šípatka  čerstvé 

hlízy jako ořechy, 

vařené jako hrách a 

pečené jako 

brambory, usušené 

hlízy na škrob 

 



 Okřehek – saláty 

 Využití ve výživě 

zvířat (pastva, 

chrastice …) 

 



Technické využití biomasy 

 Vodní makrofyta byla člověkem 

cílevědomě využívána od nepaměti 

(zejména rákosiny) jako stelivo a 

krmivo pro dobytek, střešní krytina, ke 

splétání rohoží, kabel 

 

 



 Škrob (puky, výhony oddenky, 

hlízy) 

 Olej (semena – chrastice …..) 

 Vlákno (kopřiva), rohože, koše 

 Barviva 

 Farmaka 

 Šperky  

 



Nejen ekologické stavebnictví 

 Korek, slaměné balíky (s 

hlínou), dřevo 

 Rumunsko – směs rákosí a 

bahna (vepřovice) 

 Ve stavebnictví se využívá 

algin hnědých řas jako 

přípravek do cementu 

zvyšují nepropustnost 

betonu pro vodu. Dále se 

přidává do asfaltu. 

 



 Ke stavebním účelům se hodí zejména 

rákos a orobince, a to do izolací, na 

obklady stropů a stěn, rohoží pod 

stropní omítku, jako střešní krytiny 

stylových staveb apod.  

 



 Na výrobu celulózy se sklízí rákos tam, kde se 

vyskytuje v rozsáhlých porostech, např. v 

dunajské deltě.  

 K výrobě velmi jemného, ale neobyčejně 

pevného papíru na ceniny a bankovky, se v 

bývalém SSSR používalo vláknitých řas 

Cladophora a Rhizoclonium, které tam na 

některých jezerech rostou v obrovském 

množství. Jedná se o jezera v Barabinské a 

Kulundinské stepi na západní Sibiři, kde se na 

ploše několika tisíc km2 ročně těží asi 100.000 t 

těchto řas. 

 



Spalování biomasy 

 Energetické byliny: řepka, konopí, 
amaranthus, šťovík, topinambur, 
komonice bílá, lesknice, psineček, 
ovsík, kostřava, rákos, orobinec, 
chrastice….. 

 Spalováním biomasy se do přírodního 
koloběhu nepřidává nový uhlík 

 Spotřeba energie na vytápění v 
běžném starším domě přes 60% 



 Formy fytopaliv: polena, polínka, dřevní 

štěpky, piliny, kůra, brikety, pelety, balíky. 

 
Druh paliva Výhřevnost MJ/kg 

Petrolej 43,97 

LTO 42,5 

Černé uhlí 24,0 

Hnědé uhlí 14,6 

Palivové dřevo 14,23 

Sláma obilovin 15,49 



V průmyslu 

 V průmyslu se používá agar řas při 

výrobě papíru (ke klínování), k 

zušlechťování tkanin, k přípravě 

fotografických emulzí a všude tam, kde 

se používá želatina. 

 Alginy hnědých řas se přidávají do 

mýdla a do zubních past. Užívají se 

také při výrobě umělých vláken.  

 



Řasy  
 Řasy vnitrozemských vod byly dlouhou dobu jen 

zajímavým objektem studia.  

 Pouze mořské řasy umělo obyvatelstvo na pobřeží 

přímořských států využívat jako hnojivo na pole, přílohu k 

jídlům, jako saláty, jako koření (obvykle nahrazovaly 

houby), k přípravě různých rosolů a gelů, k výrobě potaše 

a jódu.  

 Na své hlavní využití však čekaly řasy až do 20. století, ale 

i tak musíme říci, že ještě dnes stojíme na samém počátku 

jejich plánovité kultivace a exploatace.  

 Naprosto nezužitkovaná zůstává zatím obrovská 

nadprodukce sinic v podobě vod. květu nebo nadprodukce 

vláknitých řas Cladophora a Rhizoclonium.  

 





Řasy a sinice jako hnojivo 
 Hnědé mořské řasy, při rozbouřeném moři 

vlnami vyvrhovány na pobřeží, kde je 

zemědělci sbírají a na polích zaorávají.  

 Na obsah N a P jsou chudší než hnůj, zato 

však obsahují více K. Pokud jsou 

inkrustovány uhličitanem vápenatým, hodí se 

současně i k vápnění kyselých půd.  

 V jezerních oblastech se jako hnojivo 

zužitkovávají i parožnatky.  

 



 V Japonsku a Indii se využívá schopnosti 

některých sinic vázat vzdušný N, očkují se do 

vody rýžových polí.  

 V Japonsku se podařilo zvýšit výnos rýže o 20 

% inokulací sinice Tolypothrix tenuis. Do 

rýžovišť se vysazuje drobná vodní kapradina 

Azolla se symbiotickou sinicí Anabaena, která 

fixuje vzdušný N. Během roku se na 1 ha plochy 

získá ze vzduchu až 128 kg dusíku. 

 V Indii se tak zúrodňují slané půdy.  



Řasy a sinice jako krmivo a potravina 
 Mořské řasy se odedávna využívaly jako krmivo pro 

dobytek, většinou jako přídavek k píci.  

 

 V Norsku běžně krmí ruduchami ovce a kozy, ale i velký 

skot je běžně žere. Všechny tyto řasy je možno dobytku 

dávat čerstvé, po omytí sladkou vodou, nebo k nim 

přimíchávat otruby a šrot.  

 

 Je též možné je sušit a vyrábět z nich pokrutiny a 

řasovou moučku, které se pak přidávají ke krmivu do 15 

% hmotnosti.  

 



Řasová moučka 

 Řasová moučka obsahuje látky vysoké 

kalorické hodnoty a stopové prvky (B, 

Cr, J, Mo, Ni, Zn atp.).  

 Ve své výživnosti se dají tyto řasy 

srovnávat s ovsem. Dobytek rychle 

přibírá na hmotnosti, krávy dojí více 

mléka s větším obsahem tuků. 



Sladkovodní řasy 

 Dají se využít jako krmivo.  

 V tomto případě se myslí drobné 

nanoplanktonní řasy, vypěstované ve 

zvláštních kultivačních zařízeních. Na vývoji se 

pracuje na celém světě již 25-35 let a čeští 

odborníci v této problematice patří do světové 

špičky (Hydrobiologické oddělení BÚ ČSAV v 

Třeboni).  

 



 V kultivačních zařízeních lze docílit toho, že kultivované 

řasy (Chlorella, Scenedesmus) využijí 4-7 % dopadající 

světelné energie, tj. 5-10krát více než vyšší rostliny, 

zatímco ve volné přírodě jen 0.5-1.0 %, čímž se 

vyrovnávají vyšším rostlinám. Avšak v laboratorních 

pokusech bylo dosaženo až 25 % účinnosti. Výpočty 

ukazují, že by bylo možno sklízet z 1 ha plochy až 100 

tun sušiny (podle tvrzení amerických autorů).  

 



 Výsledky chemických rozborů ukázaly, že 

řasy jsou bohaté na plnohodnotné bílkoviny 

a vitamíny.  

 Změnou kultivačních podmínek (teplota, 

obohacování CO2, pH aj.) lze dosáhnout 

významných změn v podílu jednotlivých 

složek, takže u řasy Chlorella pak kolísá 

podíl bílkovin v rozmezí 7-88 %, uhlohydrátů 

6-38 % a podíl tuků může dosáhnout až 75 

% sušiny. 

 



 Přidáváním řasové sušiny do krmiva 

hospodářských zvířat (kuřata, selata) bylo 

dosaženo zvýšených přírůstků masa.  

 Silná buněčná blána jak u Chlorella, tak i u 

Scenedesmus, brání vyšší stravitelnosti.  

 Na své krmné využití čekají i sinice vod. 

květu, které jsou schopny vytvářet v 

přírodních nádržích obrovskou biomasu. 

Jejich využití však brání nerozřešené 

problémy s jejich sklízením a zpracováním 

(rychle se rozkládají).  

 





Řasy v lékařství 

 Algin hnědých řas slouží k výrobě 

vstřebávajících se vláken na šití ran.  

 Ze sladkovodní chlorely lze extrahovat 

látku zvanou chlorelin, která má 

zřetelné antibiotické účinky na některé 

baktérie  



 Jako prostředek proti zácpě e užívá 

agar.  

 Karagén, zvaný též irský mech, je 

agaru velmi podobný; vyrábí se z jiných 

druhů ruduch a obsahuje větší 

procento síranů a popele. V lékařství 

se používá k výrobě různých mastí a 

emulzí, jako plnidlo a nosič vlastního 

léčebného prostředku, např. 

sulfonamidů, nebo jako pojidlo při 

výrobě tablet.  

 



Vodní makrofyta jako krmivo 

 Jako krmivo pro dobytek byla odedávna 

používána mladá stádia rákosin. Některé z nich 

však poměrně brzy dřevnatí a jsou 

prostupovány oxidem křemičitým (rákos, 

přesličky), nebo řežou (ostřice), takže je 

dobytek odmítá žrát.  

 Jiné si však i ve vzrostlém stavu uchovávají 

určité hodnoty, takže je možné předkládat je 

dobytku jako méně hodnotné seno (zblochan, 

chrastice).  





 Také oddenky některých rostlin, bohaté 

na škrob a cukry, se dají dobře zkrmovat 

dobytkem (orobinec, skřípinec, šmel).  

 předkládat i vodní mor kanadský, 

orobince, mladý rákos, zblochany a 

chrastici rákosovitou.  



Algin, algináty, agar 

 Těží se z hnědých řas.  

 Kyselina alginová je obsažena v buněčné bláně 

všech větších druhů. Důležité jsou její soli - algináty. 

Alginát sodný (algin). Používají se k zahušťování 

barev, na textil, impregnacím, k výrobě linolea, 

imitace kůže, k výrobě kartonů a hnědouhelných 

briket.  

 Algináty se používají též v potravinářském průmyslu 

ke zpevňování zmrzlin, pudinků, šlehačky a všude 

tam, kde je potřeba nahradit agar. 



Agar 

 Získává se ze stélek některých mořských 

ruduch a má vzhled suchých bílých nebo 

nahnědlých střívek. V horké vodě se rozvaří 

a již jeho jednoprocentní roztok způsobuje 

tuhnutí vody při 35-50 oC v pevný gel. Po 

chemické stránce jde o uhlohydrát. Nejvíce 

agaru se vyrábí v Japonsku, USA, Velké 

Británii, Africe, Austrálii a bývalém SSSR.  

 



 Agaru se nejvíce využívá v medicíně a 

biologickém výzkumu jako živné půdy pro 

kultivaci mikroorganismů.  

 Rostou na něm nejen baktérie, ale i 

houby, řasy, sinice i vyšší rostliny. Po této 

stránce je agar nenahraditelný. Díky jemu 

lze izolovat jednotlivé druhy rostlinných 

organismů, vypěstovat inokulát z jedné 

buňky, provádět manipulaci s 

kultivovaným objektem za neustálé 

kontroly. 

 





 Jeho využití je široké i v 

potravinářském průmyslu, lze jím 

nahrazovat pektin při výrobě džemů, 

ovocných rosolů, marmelád a 

zavařenin, k výrobě zmrzlin, 

zahušťování omáček a krémových 

sýrů.  

 

 



Biologická indikace kvality vody 

 Některé druhy řas a vodních makrofyt nás mohou 

svým nápadným rozvojem upozornit na určité 

charakteristické prvky v kvalitě vody, zejména pokud 

se týká jejího zatížení organickými hnilobnými 

látkami (saprobita), obsahu solí (salinita), kyselosti 

(acidita), množství živin (trofie) a obsahu některých 

prvků jako Ca, Fe, Si, N-látek apod.  

 Řasy jsou používány i do testů toxicity vody a 

některých postřikových látek, nebo jsou využívány i 

do testů trofického potenciálu a potřeby hnojení 

rybníků.  

 



KČOV jako samostatná 

přednáška 



Zpevňování břehů 

 Ochrana břehů před erozí proudící vody a 

břehů vodních nádrží před abrazní činností 

příbojových vln vhodným společenstvem 

vodních a pobřežních makrofyt  přednost 

před tradičním materiálem - kamenem a 

dřevem.  

 Zvýšení samočisticí schopnosti toku, 

přirozené začlenění toku, vodního díla a 

nádrže do krajiny a zvýšení jejich estetického 

vzhledu 



 Po několikaletých pokusech v terénu byly 

vybrány jako nejvhodnější tyto rostliny:  

 chrastice rákosovitá pro pásmo nad hladinou, občas 

zatápěné;  

 puškvorec obecný pro čáru nejčastějších hladin;  

 šmel okoličnatý pro pásmo stále zatopené.  

 Všechny tyto rostliny snesou několikatýdenní 

úplné zatopení, stejně jako několikatýdenní 

pobyt zcela nad vodní hladinou, jsou schopny 

ochránit svým systémem kořenů a oddenků 

břehový svah do rychlosti proudu 3 m.s-1 a 

zpevňují břehový svah i mimo vegetační období, 

neboť jsou vytrvalé. 



 Lze je snadno vysazovat, vyznačují se 

vysokým procentem ujímavosti.  

 Chrastici rákosovitou lze i úspěšně 

vysévat.  

 Mají vysoké regenerační schopnosti při 

poškození porostů,  

 snášejí i značné znečištění vody a 

nevymrzají.  

 



 Pro ochranu břehových svahů nádrží byl 

vybrán Typha angustifolia (orobinec 

úzkolistý) a Phragmites australis (rákos 

obecný). V otázce množení a vysazování 

rákosu jsme postavení před problém malé 

a nepravidelné produkce semen a 

špatného ujímání z terénu přesazovaných 

rostlin (mnohdy jen 10 % úspěšnost).  

 



Základní funkce pobřežní vegetace: 

 

 zadržování vody v krajině 

 zpevnění břehů 

 estetická funkce 

 životní prostředí pro různé organismy 

 důležité biokoridory (ÚSES) 

 potravní nabídka 

 



Becherovka receptura 1866  

 Nejprve si navažte: 

 

7 gramů sušeného květu heřmánku, 

3,5 gramu hřebíčku, 

17,5 gramu sušené citronové kůry 

4,4 gramu muškátového květu. 

 

Směs vhoďte do 4,2 litru 80% lihu a 

nechte 3 dny macerovat. 

 



 Poté přefiltrujte a smíchejte s odvarem 

připraveným z těchto ingrediencí: 

 

2,8 litru vody,   450 g cukru 

8 g květu divizny  35 g petrklíče 

21 g sladkého dřeva 28 g zeměžluče 

17,5 g kořene hořce  19 g pelyňku 

14 g mateřídoušky  14 g tymiánu 

21 g devětsilu   10,5 g jitrocele 

10,5 g mařinky  35 g lipového květu 

16 g kořene osladiče 14 g kořene kozlíku 

     14 g svatojánského chleba (rohovník obecný) 



 Všechny bylinky se rozumějí v suchém 

stavu. 

Odvar též přefiltrujte. Po smíchání 

nechte uležet a při chutnání můžete 

porovnávat s originálem. 

 Pokud se to bude malinko lišit (jiná 

voda apod.) smíchejte s originálem 1:5 

(1 díl originálu na 1 díl vašeho 

macerátu).  

 



Pravá becherovka 

 32 druhů bylin a koření, ze Zanzibaru 

 Skořice… 

 Hřebíček… 

 Meduňka… 

 Vachta… 

 Pelyněk… 


