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ÚVOD 

Dizajnérsky výskum využívajúci biotechnológiu mikrorias bol 

predmetom náplne dizertačnej práce Aplikácia mikrorias v kon-

texte priemyselného dizajnu – holistické prístupy v procese 

dizajnérskej tvorby realizovanej v Ústave dizajnu Fakulty archi-

tektúry STU v Bratislave v rokoch 2015 – 2019. Zaoberal sa 

možnosťou implementácie biotechnológie mikrorias do roviny 

každodenných objektov, pretože ich najcennejšie vlastnosti, 

ako sú multifunkčnosť a environmentálne efektívny rast, sú 

parametre, ktoré ich predurčujú na využitie v postupoch dizajnu 

pre udržateľný rozvoj. Z metodologického hľadiska kládol tento 

výskum dôraz na experiment, interdisciplinárne zapojenie via-

cerých odborov s cieľom nasledujúceho využitia poznania vo 

forme dizajnérskych artefaktov a služieb. Jeho podstatu pred-

stavuje nový druh predmetnej kultúry z hľadiska koncepcie: 

kombinácia syntetického priemyselne vyrábaného obalu a živé-

ho organizmu – mikroriasy – v ňom obsiahnutého. V rovine 

environmentálnej udržateľnosti spája lokálnu, domácu produk-

ciu jedla s biotechnológiou mikrorias. Naše súčasné mecha-

nizmy produkcie potravín zanechávajú výraznú stopu 

na životnom prostredí a predstavujú príležitosť na zlepšenie. 

Zvlášť ak sa pozrieme na logistiku dodávok potravín a ich spra-

covanie. Lokálna výroba potravín a mestské poľnohospodár-

stvo na komunitnej úrovni predstavujú jeden zo spôsobov, ako 

zvýšiť efektívnosť využitia prírodných zdrojov a znížiť energiu 

potrebnú na jej transport.  

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKO 

 

Svetová situácia vo výrobe potravín 

 

Podľa Janet Raganathanovej, viceprezidentky pre vedu a vý-

skum WRO (World Resource Organization), sa do roka 2050 

očakáva nárast globálnej populácie zo 7 miliárd na 9,6 miliardy. 

Predpokladá sa, že do toho istého roku bude 70 % obyvateľ-

stva žiť v urbánnych oblastiach [1], čo bude prispievať k zvýše-

nému dopytu po službách a potrave. Nárast populácie do roka 

2050 takmer o dve miliardy bude znamenať, že na Zemi treba 

vyrobiť celkovo o 69 % viac kalórií ročne [2]. V roku 2013 vyda-

la Európska komisia podrobný dokument, v ktorom sa zameria-

va špecificky na spotrebovanú celkovú energiu na výrobu jed-

notlivých potravinárskych produktov vrátane ich environmentál-

neho vplyvu. Zo štúdie vyplýva, že bez ohľadu na výšku HDP 

krajiny najviac akumulovanej energie pri potravinách je približne 

80 % prevažne počas ich spracovania, distribúcie, pri predaji, 

AUTOR: 

Tibor Antony1* 

1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Fakulta architektúry a dizajnu, Ústav dizajnu 
 
____________________________________ 
* KOREŠPONDENČNÝ AUTOR 
 E-mail: tibor.antony@stuba.sk 
 
____________________________________ 
INFO O PRÍSPEVKU 
Zaslané: 15. 11. 2020 
Akceptované: 7. 12. 2020 

Mikroriasy v dizajne: Udržateľná produkcia superpotraviny 

v domácom prostredí  

ABSTRACT: 
 
Biotechnology using Microalgae offers a promising model for producing food for the 
society in a sustainable manner. The article describes design research seeking 
possible implementation strategies of using the microalgae Spirulina in the design of 
tangible objects, specifically in the local, domestic environment. Microalgae’s most 
relevant properties, multi-functionality and environmentally effective growth are the 
parameters that predefine their use in the design for sustainable development. In 
terms of methodology, the research is based on experiments and interdisciplinary 
approach combining various disciplines for consequent application of the acquired 
knowledge in the area of designing a new kind of object culture. The outcome there-
fore resonates with key questions related to sustainable development—effective 
food production with low environmental impacts, and profitability. The main idea of 
the described design research is a creation of new physical objects: such as a com-
bination of a synthetic, industrially manufactured protective case and the living mi-
croalgae contained inside. This one specifically concentrates on microalgae Spiruli-
na that is considered a superfood thanks to its exceptional nutritional content. The 
research results materialized in a fully functional prototype of the final product—a 
Spirulina Lamp. 
 
© 2020 Author. Published by the Faculty of Architecture and Design,  
Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia 
 

KEYWORDS:  
 
sustainable design, urban farming, lamp, biotechnology, microalgae, Spirulina, su-
per-food  



ALFA   4/2020 

36 

príprave jedla a varení [3]. Je zjavné, že klasická centralizova-

ná výroba poľnohospodárskych plodín nie je dlhodobo udrža-

teľná. Treba nájsť nové scenáre lokálneho farmárčenia, ktoré 

budú priamo viazané na svojho konzumenta, bez sprostredko-

vateľov.  

Princípy dizajnu pre udržateľný rozvoj 

 

Úzke vnímanie priemyselného dizajnu ako špecializovanej 

disciplíny dnes už nie je aktuálne. Súčasní priemyselní dizajnéri 

potrebujú opustiť zabehanú rutinu, vzdať sa inkrementálneho 

druhu inovácie a vnímať širší kontext, ako zdôrazňoval Papá-

nek už v sedemdesiatych rokoch [4]. Ekodizajn, udržateľný 

dizajn alebo dizajn pre environmentálnu udržateľnosť využívajú 

približne podobné prístupy, ktoré zvažujú rovnováhu medzi 

vplyvmi na životné prostredie, sociálnu kvalitu a schopnosť 

generovať profit. Disciplína ako taká je pomerne mladá 

a nevyzretá bez jasne stanovených mantinelov a kategórií [5]. 

Viacerí autori však poukazujú na jej interdisciplinárnu a holistic-

kú povahu [6]. Praktická časť tohto výskumu sa zameriavala 

prevažne na štyri hlavné princípy udržateľného dizajnu: 1. ex-

periment, 2. interdisciplinaritu, 3. bohatstvo riešenia a 4. rele-

vanciu riešenia.   

 

1. Stuart Walker [7] zdôrazňuje experiment, improvizáciu 

a amaterizmus ako jedny z kľúčových princípov. Udržateľný 

dizajn by mal generovať možnosti a nemal by nasledovať za-

behané známe pravidlá [8]. Na účely tejto štúdie sa zhotovili 

funkčné prototypy, ktoré sledovali rôzne idey.  

 

2. Môžeme povedať, že v týchto prototypoch sa spájajú tri dis-

ciplíny (biochémia, fykológia a dizajn), ktoré v nich spolupôso-

bia. Práve táto poloha na rozhraní disciplín je kľúčom k holistic-

kému a udržateľnému prístupu. 

 

3. Navrhovanie pre hojnosť a bohatstvo riešenia je téma, ktorú 

riešia práce McDonougha a Braugharta [9]. Stavajú sa skeptic-

ky k výlučne ekoefektívnemu prístupu, ktorý opisoval aj 

Schmidt-Bleek v Inštitúte Faktor 10. Ten vidí urgenciu znížiť 

spotrebu globálnych zdrojov desaťnásobne, aby sa uchoval 

život pre nasledujúce generácie [10]. Dosiahnutie tohto cieľa by 

však vyžadovalo radikálnu redukciu odbytu tovarov a služieb na 

strane koncových zákazníkov, čo by predstavovalo ťažko usku-

točniteľné zmeny v ich životnom štýle. Na zdanlivo opačnom 

konci vnímame princíp hojnosti a bohatstva riešenia v rámci 

dizajnérskeho návrhu. Túto filozofiu detailne vysvetľuje práca 

Lancea Hoseyho, ktorý ju definuje ako istý druh základného 

bohatstva: „Prostredia, veľké či malé, súkromné či verejné, by 

sa navrhovali nie v zmysle prebytku či nedostatku, ale skôr ako 

typ elementárneho bohatstva, kde je všetko dostatočne výživné 

a naplňujúce“ [11].    

 

Tento prístup môžeme vidieť aj na polyfunkčných štruktúrach 

v prírode, ktoré podľa neho dosahujú vysokú energetickú 

a materiálovú efektivitu. Napríklad strom je príkladom vysokej 

úrovne funkčnej integrácie v rámci jedného celku – filtruje 

vzduch a vodu, poskytuje potravu a prístrešie rôznym organiz-

mom, tieni pred slnkom, na planinách funguje ako vetrolam, je 

schopný sebareprodukcie, to všetko napájané slnečnou energi-

ou [12]. Tento druh vyživujúcej multifunkčnosti môžeme pozo-

rovať aj pri mikroriase spiruline, ktorú možno kontrolovane 

kultivovať v relatívne jednoduchých podmienkach.  

 

4. V neposlednom rade je tu aspekt relevancie riešenia, preto 

sa práca venuje technológii, ktorá môže prispieť k riešeniu 

kľúčových otázok ľudstva – jedla, emisií, vody, pôdy. V súčas-

nosti sú krajiny západného sveta zaplavené množstvom nepo-

trebných, duplicitných vecí, produktov, ktoré poukazujú na 

presýtenosť trhu v niektorých odvetviach (automobiloch, spo-

trebnej elektronike, móde). Preto môžeme vidieť perspektívu 

práce v hľadaní aplikácie technológií, ktoré priamo a výrazne 

stimulujú kvalitu a blaho ľudského života. 

 

MIKRORIASY A SUPERPOTRAVINA SPIRULINA   

Mikroriasy sú vodné mikroskopické organizmy, ktoré vďaka 

svojmu multifunkčnému charakteru a jednoduchej podstate 

predstavujú sľubný materiál na riešenie špecifických otázok 

udržateľnosti spoločnosti. Predstavujú jednu z najstarších fo-

riem života na Zemi, pretože existovala už pred 3,5 miliardou 

rokov. Boli to prvé organizmy na svete, ktoré vybudovali kyslí-

kovú atmosféru, ako ju poznáme dnes. Takisto boli biologicky 

prvým stavebným článkom, na základe ktorého sa vyvinuli 

ostatné komplexnejšie živočíšne druhy vrátane človeka [13]. 

Preto implicitne obsahujú všetko potrebné, čo je nevyhnutné 

pre zdravie a blaho zložitejších foriem života. Mikroriasa Spiru-

lina platensis (Obr. 1) sa považuje za superpotravinu, ktorá 

obsahuje takmer všetky nevyhnutné živiny potrebné pre člove-

ka a rozhodne ju nemôžeme považovať len za doplnok stravy. 

Jej výroba je navyše veľmi efektívna a jednoduchá, preto pred-

stavuje vhodného kandidáta na environmentálne udržateľný 

spôsob stravovania. 

 

Obrázok 1: Spirulina platensis. Foto z mikroskopu,  

400-násobné zväčšenie. Dĺžka filamentu 30-57 μm. 

Zdroj: smartmicrofarms.com/spirulina/1-original-lifeform/ 

 

Spirulina je jedna z najviac preskúmaných a prebádaných mik-

rorias, má výnimočné nutričné zloženie (Obr. 2), pre ktoré ju na 

konferencii OSN World Food Conference v roku 1974 vyhlásili 

za potravu budúcnosti. Z pohľadu evolučnej biológie je spirulina 

jednoduchší a starší druh než bežné riasy, nemá bunkovú ste-

nu, čo umožňuje jej konzumáciu priamo po prefiltrovaní z vody 

[14]. Má potenciál byť ekologickou a environmentálne šetrnou 

formou stravovania pre človeka. Jej kultivácia je jednoduchá a 

nenáročná. Vyznačuje sa aj vysokou schopnosťou produkcie 

kyslíka, čím prispieva ku kvalite vzduchu v oblasti výskytu.
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Obrázok 2: Zloženie superpotraviny spiruliny. Ilustrácia autora. 

Zdroj vstupných dát: AHSAN, M. A. B. – PARVIN, M. (2008, s. 11) 

 

Spirulina je prokaryotická zelenomodrá riasa, ktorá rastie priro-

dzene v alkalických teplých vodách tropických krajín prevažne 

Čadskej republiky a Mexika (Texcoco). Napr. v Čadskej repub-

like sa využíva na prípravu lokálneho jedla, placiek „dihé“ (Obr. 

3). Aj pre jej výnimočné nutričné vlastnosti je u domorodých 

obyvateľov v spomenutej lokalite veľmi nízka úroveň podvýživy 

[15]. Existuje okolo sedemnásť druhov spiruliny, najčastejšie sa 

komerčne používa Arthrospira platensis, Arthrospira maxima. 

Tvoria ju viacbunkové filamenty v tvare špirály s niekoľkými 

závitmi. Arthrospira rastie v slaných vodách s vysokým pH, kde 

iné organizmy neprežijú. Táto vlastnosť znemožňuje kontami-

novanie kultúry rozmnožením cudzorodých organizmov [16]. 

 

Obrázok 3: Spirulina prirodzene sa vyskytujúca  

vo vodách Čadského jazera. Čadská republika, Afrika. 

Zdroj: http://cop21.unicef.fr/country/chad 

 

BIOTECHNOLÓGIA MIKRORIAS 

V tomto odseku načrtneme základné hydrodynamické princípy 

a biochémiu, ktorá riadi procesy počas kultivácie. Mikroriasy sa 

uchovávajú zväčša v kultivátoroch, tzv. fotobioreaktoroch, špe-

cifickom type nádoby, kontajnera. Hlavné parametre, ktoré 

ovplyvňujú množenie a prežitie biomasy v reaktore, sú: 1. prí-

stup k svetlu, 2. mechanické premiešavanie biomasy, 3. teplota 

a 4. živné médium. Fotobioreaktory môžu byť otvorené alebo 

uzavreté v závislosti od cieľov výskumu alebo komerčného 

účelu. Všetky z nich však fungujú na podobnom princípe. 

 

Svetlo potrebné na množenie mikrorias sa dodáva buď priro-

dzene, alebo umelo z vonkajšieho alebo vnútorného zdroja. 

Príliš intenzívne vystavenie buniek mikroriasy svetlu nie je 

žiaduce a môže viesť k rýchlej smrti celej kultúry. Menšia inten-

zita síce spomaľuje rast, no neškodí kultúre tak ako privysoká 

intenzita. 

 

Intenzita svetla ovplyvňuje rýchlosť, akou rastie biomasa riasy 

vo vode. Táto závislosť však nie je lineárna a súvisí s ďalšími 

veličinami. Napríklad so vzdialenosťou konkrétnej bunky riasy 

od zdroja svetla. Inými slovami, čím je bunka hlbšie v médiu, 

tým je pred ňou viac iných buniek, ktoré jej znemožňujú byť 

vystavenou svetlu. Preto sa fotosyntéza deje práve v hĺbke 

zopár centimetrov od zdroja osvetlenia, kde svetlo ešte dokáže 

preniknúť k jednotlivým bunkám. No hĺbka penetrácie svetla je 

funkciou koncentrácie biomasy v médiu. Čím je kultúra hustej-

šia (časovo staršia), tým ťažšie prenikne svetlo do jej vnútra. Ak 

je kultúra ešte mladá a riedka, svetlo ľahko prenikne aj viac než 

desať centimetrov do hĺbky média. Preto je pre bunky potrebné 

premiešavanie média [17] (Obr. 4). 

 

Obrázok 4: Vizuálna reprezentácia miery prestupu svetla v závislosti od 

koncentrácie biomasy v médiu. Ilustrácia autora.  

Zdroj: [31] 

 

Miešanie média je podstatné práve z dôvodu vytvorenia pod-

mienok, aby sa každá bunka kultúry dostala na istý čas do 

kontaktu so svetlom. Frekvenciu, s akou sa bunka osvetľuje, 
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môžeme označiť ako cyklus tmy a svetla (light-dark cycle). Ten 

v konečnom dôsledku závisí od spôsobu miešania. Všeobecne 

môžeme povedať, že čím je tento cyklus rýchlejší, tým je vyššia 

rýchlosť množenia rias (ak sú bunky pridlho vystavené silnému 

zdroju svetla a neocitnú sa v tmavej fáze, dochádza k ich pre-

sýteniu svetlom až deštrukcii). Na tomto princípe je postavená 

experimentálna plantáž Mikrobiologického ústavu Českej aka-

démie vied v Třeboni. Ďalšou nezanedbateľnou úlohou premie-

šavania kultúry je zabraňovať usádzaniu biomasy na dne. Bun-

ky, ktoré tvoria usadeninu na dne fotobioreaktora, odumierajú, 

pretože nemajú prístup k živinám [18]. Na rast kultúry výrazne 

vplýva aj teplota. Podľa Sorokina a Kraussa vyššia teplota do 

istého limitu (podľa druhu mikroriasy) urýchľuje rast biomasy. 

Zvyčajne sa táto teplota pohybuje v rozmedzí 30 až 35 °C. Po 

jeho prekročení kultúra zaniká [19].    

 

REFERENČNÉ PROJEKTY 

Možnosti, ako kultivovať spirulinu, sú veľmi pestré. Na lokálnej 

komunitnej úrovni môžeme spomenúť projekt EnerGaia (Obr. 

5) pod vedením Saumila Shaha, strojného inžiniera, ktorý vyvi-

nul systém fotobioreaktorov umiestnených na strechách budov. 

Farma je určená na lokálnu kultiváciu spiruliny, ktorá sa potom 

distribuuje v čerstvej forme do priľahlých potravín danej mest-

skej štvrte. Kultivátory predstavujú uzavretý systém pozostáva-

júci z plastových cylindrických vakov, vystužených oceľovým 

pletivom. Umiestnenie na streche však neprináša pridanú hod-

notu vo forme vizuálneho oživenia mestských aglomerácií. 

Riešenie pôsobí technicky a priemyselne bez snahy o pridanú 

hodnotu. Cieľom je finálny potravinársky produkt a jeho kvalita.  

 

Obrázok 5: Spoločnosť EnerGaia, strešná farma na spirulinu 

v Bangkoku. Kultivátory valcového typu z PET fólií. 

Zdroj: http://energaia.com/about-energaia/technology/ 

 

Realizovaný projekt, ktorý práve používa mikroriasu ako ele-

mentárnu súčasť architektúry budovy, je BIQ dom v Hamburgu 

(Obr. 6). Jan Wurm a Martin Pauli zo spoločnosti ARUP Berlin 

sú zodpovední za realizáciu a funkčnosť celého systému domu 

(www.arup.com). Štúdio Splitterwerk navrhlo architektonickú 

koncepciu domu. Podstatou projektu je využitie biomasy ako 

zdroja energie pre celý dom. Vyprodukovaná biomasa sa teda 

odčerpá do digestora na výrobu bioplynu (metánu). Metán ako 

horľavý plyn sa potom použije na výrobu elektrickej energie pre 

palivové články. V procese horenia sa vyprodukuje teplo a to sa 

sústreďuje do energetickej stanice, ktorá slúži na kúrenie domu 

a vyhrievanie vody. Ďalším produktom horenia je CO2, ktorý sa 

spätne čerpá do panelových reaktorov na fasáde, čím sa zrých-

ľuje množenie mikrorias.  

 

Obrázok 6: Prvý dom na svete, ktorý využíva fasádu  

obsahujúcu kultivačné reaktory na mikroriasy. ARUP, Berlín.  

Navrhlo ho štúdio Splitterwerk. Dom predstavuje komplexný sys-

tém využívajúci slnečnú energiu a metabolizmus rias na pokrytie 

energetických potrieb. 

Zdroj: https://www.dezeen.com/2013/04/15/arup-unveils-worldsfirst-

algae-powered-building/ 

 

Spirawline (Obr. 7) je francúzsky projekt, ktorý inicioval Éric 

Dareville, inžinier poľnohospodárskych systémov. Výsledkom 

práce odborníkov viacerých disciplín (environmentalistiky, ma-

nažmentu, dietológie, gastronómie) je kultivátor s objemom 28 

litrov vo fáze funkčného prototypu. Má cylindrický tvar vyrobený 

z priehľadného polykarbonátu a oceľovú podstavu, ktorá obsa-

huje zdroj LED osvetlenia, vzduchovaciu pumpu a ohrievač. 

Interné osvetlenie tvorené LED diódami má takisto valcový tvar 

a prechádza pozdĺžne stredom priehľadnej časti. Zariadenie 

produkuje podľa fázy rastu od 20 do 25 gramov čerstvej bioma-

sy denne. Vyvinuli aplikáciu, cez ktorú je možné monitorovať 

hodnoty pH, teplotu vody a čas zberu biomasy. Z kultúrneho 

a estetického pohľadu pôsobí kultivátor možno až príliš tech-

nicky a priemyselne. Chýba mu pridaná hodnota vo forme prí-

ťažlivého dizajnu, ktorý by pozdvihol tento produkt na atraktívny 

interiérový doplnok [20]. 

 

Obrázok 7: Spirawline. Francúzsky startup,  

domáci kultivátor na spirulinu. 

Zdroj: URL: http://kickstarter.com 
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Spirulina Systems (Obr. 8) je ďalší startup, ktorý sa zameral na 

domáce pestovanie spiruliny. Jeho cieľom je čo najjednoduch-

šie a najlacnejšie riešenie bez sofistikovaných technológií. 

Systém pozostáva z akvária s objemom 30 litrov, zo sita na 

zber biomasy, z teplomera, zo vzduchovacieho čerpadla, z 

akvaristického ohrievača a zo vzduchovej trubice. Médium sa 

dodáva v špeciálne navrhnutých plastových fľašiach s presným 

zložením živín. V zásade tento systém pozostáva z komponen-

tov od rôznych dodávateľov bez cielenej integrity. Preto sa 

návrh veľmi nelíši od riešení, ktoré ponúka „do-it-yourself“ ko-

munita. Jeho výhodou je však ľahká inštalácia, údržba, čistenie 

a výmena disfunkčných komponentov.  

 

        Obrázok 8: Spirulina Systems. Americký startup, ktorý si zaumienil 

postaviť nízkonákladový koncept na domáce pestovanie spiruliny 

pre hobby komunitu. 

Zdroj: https://spirulinasystems.com/ 

 

 

Obrázok 9: Living Things, celkový priestor inštalácie. 

Zdroj: http://http://www.livingthings.us/ 

Architekt Jacob Douenias a dizajnér Ethan Frier vytvorili interié-

rovú inštaláciu, postavenú na implementácii spiruliny ako živej 

„matérie“ do sklenených objektov v obývacom priestore. Projekt 

s podtitulom Fotosyntetický nábytok (Obr. 9) pozostáva zo 

systému prepojených sklenených nádob, ktoré visia zo stropu. 

Autori tvrdia, že práve absencia živej superštruktúry a, naopak, 

existencia tekutého roztoku mikrorias sa stávajú akoby novým 

materiálom pre dizajnérov a architektov. Koncepcia architektov 

je dojímavá a umelecká, avšak má praktické medzery. Ako 

problematickú vnímam aplikáciu takéhoto riešenia v reálnej 

domácnosti. Masa vody zabalená v skle nad hlavou človeka 

určite nevzbudzuje dôveru. Úzke hrdlo v hornej časti nádoby 

neumožňuje ľahké mechanické čistenie nádoby, ak sa na jej 

dne usadí biomasa. Tvrdia, že banky slúžia aj ako svietidlo, 

zelená žiara má však pomerne slabú intenzitu a nepredstavuje 

praktické osvetlenie miestnosti. V každom prípade, tento pro-

jekt inšpiroval náš výskum, pretože predstavuje jeden z mála 

takto koncipovaných projektov s využitím mikrorias ako interié-

rového doplnku. 

AUTORSKÝ VÝSKUM  

Autorský výskum sa realizoval na základe dvoch typov výsku-

mu: a) research for the arts a b) research in the arts [21]. Itera-

tívne sa striedali a prebiehali paralelne, vďaka čomu sa navzá-

jom ovplyvňovali a výrazne urýchľovali celý proces. Na začiatku 

celého dizajnérskeho výskumu stálo voľné premýšľanie a idey, 

ktoré neboli viazané ani ničím kontrolované (Obr. 10). Ich cie-

ľom bolo predovšetkým hľadať interakcie medzi koncovým 

používateľom a živým systémom (spirulinou) v kontexte urbán-

neho interiéru. Inými slovami, nájsť také objekty domáceho 

použitia, ktorých funkcia umožní zmysluplnú integráciu spiru-

liny. Tento prístup predstavoval stratégiu, ako zvýšiť pridanú 

hodnotu produktu a jeho bohatstvo. Nasledovali fyzické expe-

rimenty s kultiváciou spiruliny (research for the arts) a po nich 

fáza hľadania koncepcie koncového výstupu výskumu.  

 

Obrázok 10: Generátor kyslíka. Filtrácia ovzdušia. Úvahy o zariadení 

na občerstvenie vzduchu v interiéri kancelárie, domácnosti. 

Autor: Tibor Antony 

 

Research for the arts (výskum pre navrhovanie) 

 

Obrázok 11: Kultivačné experimenty so spirulinou  

v rôznych podmienkach. Reaktor s obdĺžnikovým formátom. 

Autor: Tibor Antony 
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Cieľom bolo získať reálnu skúsenosť so živým organizmom a s 

nasledujúcim využitím na konfrontáciu doterajších ideí. Vzni-

kom série štyroch prototypov sa nezávisle overili špecifické 

myšlienky. Získané skúsenosti sa nakoniec zúročili vo finálnom 

produkte. Experimenty sa konzultovali s Mikrobiologickým ústa-

vom Českej akadémie vied v Třeboni, ako aj s Ústavom bio-

technológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie 

STU v Bratislave. 

 

 

 

Obrázok 12 - 14: Kultivačné experimenty so spirulinou  

v rôznych podmienkach. PET fľaša, sklenená banka,  

valcový sklenený profil s vnútorným osvetlením. 

Autor: Tibor Antony 

 

Research in the arts (výskum „dovnútra“ navrhovania) 

Priečka do kancelárie 

 

Obrázok 15: Deliaca priečka do kancelárie, ktorá by mohla zvyšovať 

pracovnú výkonnosť a komfort prostredia pri práci.  

Autor: Tibor Antony 

 

Tento koncept je mienený ako živá stena do priestorov stred-

ných a veľkých podnikov. Prináša do kancelárie živý kus príro-

dy, ktorý svojou koncepciou delí priestor pre zamestnancov a 

zároveň produkuje kyslík. Základnou premisou produktu je 

zlepšenie kvality ovzdušia pracovného prostredia pre zamest-

nancov spoločnosti hlavne v zimnom období. Práve zvýšená 

koncentrácia kyslíka a vlhkosti vzduchu v miestnosti priamo 

vplýva na elimináciu pocitu únavy a zníženie záťaže. Vizuálne 

spestrenie a stimulácia ostatných zmyslov pracovníka počas 

jeho prestávok by rovnako mali prispieť k hlavnému zámeru – 

zvýšiť pracovnú produktivitu a celkové potešenie z pobytu v 

kancelárii. Hlavným problémom zariadenia koncipovaného 

výlučne ako generátor kyslíka je otázka, kam umiestniť vypro-

dukovanú biomasu. V prípade verejných aj súkromných priesto-

rov by musela existovať komunitná infraštruktúra na jej využitie. 

Napríklad do lokálneho kompostu či distribúcia v suchom alebo 

čerstvom stave pre lokálnych obyvateľov ako doplnok stravy.  

Okenný záves, záclona 

 

Obrázok 16: Záclona ako živý vodopád obsahujúca vlákna spiruliny. 

Myšlienka postavená na princípe živej akustiky v interiéri. 

Autor: Tibor Antony 

 

Tento nápad predstavuje jeden z pokusov, ako stelesniť tézu 

bohatstva a polyfunkcie priemyselného výrobku, pretože na-

hrádza bežný záves a vytvára nové hodnoty pre užívateľa inte-

riéru. Je postavený na princípe vodopádu, v ktorom vodná 

masa spolu s kultúrou spiruliny stekajú do zbernej nádrže. 

Vertikálne kapsuly predstavujú polouzavretý systém, cez ktorý 
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padá voda v tenkej vrstve. Vďaka tomu môže veľmi efektívne 

prebiehať fotosyntéza. Systém tvorí čerpadlo, zberná nádrž, 

záves a závesná lyžina. Vodná kultúra je v ustavičnom pohybe, 

čo dynamicky mení aj intenzitu a smer svetla prenikajúceho do 

miestnosti. Produkt teda prináša do miestnosti okrem potravy aj 

premenlivé prírodné osvetlenie a okrajovo sa podieľa na zvýše-

ní vlhkosti interiéru. 

Tento koncept nebol doriešený do posledných detailov, vynára-

jú sa pri ňom technické aj praktické otázky. Polootvorený sys-

tém je vystavený vplyvu okolia a kontaminácii. Prirodzene vy-

soké pH kultúry (9,5 až 11) by však tomu malo zabrániť. Po-

merne vysoký odpar vody by časom menil hydrodynamické 

pomery vodopádu, čo by muselo kompenzovať čerpadlo. Okno 

ako rozhranie vonkajšieho a vnútorného prostredia je v zimnom 

období príliš chladné, čím by vznikal tepelný šok pre riasu. Na 

druhej strane, teplo stúpajúce od radiátora by ho súčasne vy-

hrievalo. V konečnom dôsledku by tak teplota biomasy kolísala 

a to by znižovalo produktivitu. Otázne je i to, ako by padanie z 

výšky vnímali samotné filamenty spiruliny. Niektoré štúdie pou-

kazujú na stresové faktory, ktoré spomaľujú ich rast – napríklad 

vysoká rýchlosť miešania či prudké zmeny pohybu vodnej ma-

sy. Tento pokles rastu by však mohla kompenzovať práve ten-

ká vrstva kultúry stekajúcej do spodnej nádrže. 

Jedálenský stôl 

 

Obrázok 17: Jedálenský stôl ako fotobioreaktor. Idea  

predstavuje prirodzené spojenie stolovania, jedenia a výroby  

superpotraviny priamo na jednom mieste.  

Autor: Tibor Antony 

 

Základnou pointou je bezprostredné prepojenie stravovania a 

kultivačnej jednotky. Samotný reaktor by bol centrálne umies-

tnený pod doskou stola s prístupom zhora. Podstatou tohto 

nápadu je spojenie konzumácie jedál priamo na stole s čerstvo 

vyprodukovanou spirulinou. Používateľ by si tak mohol obohatiť 

pokrm priamo na stole. Súčasťou stola by musela byť aj zberná 

misa s filtrom a čerpadlom, aby bolo možné biomasu okamžite 

prefiltrovať rovno na ploche stola. Vysoká hmotnosť uprostred 

stola, ak uvážime objem minimálne 25 litrov, by si žiadala aj 

pevnú konštrukciu z oceľových nosníkov pod drevenou doskou. 

Relaxačná pohovka 

Kreslo, alebo pohovka, by malo integrovanú štruktúru „kapilár“ 

s obsahom vodnej kultúry rias. Cieľom bolo vytvoriť relaxačnú 

pohovku s cirkuláciou živej biomasy s teplotou okolo 37 °C, 

ktorá by vytvárala na dotyk prirodzene teplý povrch pre jej pou-

žívateľa. Zároveň by voda prúdila nepravidelne v rôznej intenzi-

te, čím by sa stimuloval sluch používateľa a navodzoval prírod-

ný režim relaxu a pokoja. Tento akustický aspekt podrobne 

opisuje aj Viktor Papánek vo svojej knihe The Green Imperati-

ve, kde vysvetľuje nepravidelnú akustiku japonských záhrad 

ako „biely šum“. Pri tomto nápade vznikli aj úvahy o využití rias 

ako výhrevného elementu, no len ojedinelé druhy vedia prežiť 

viac ako 40 °C. Aby sa z produktu stal aj výhrevný element 

interiéru, musel by mať povrchovú teplotu vyššiu, než je teplota 

ľudského tela. Preto sa v prípade väčšieho počtu takýchto 

objektov v interiéri môžeme baviť len v rovine termoregulácie 

ovzdušia, prípadne by v ultrapasívnych domoch poslúžili rovna-

ko ako ľudské telo [22]. 

 

Obrázok 18: Relaxačná pohovka, ktorá spája pohyb používateľa na nej 

s miešaním média v jej „vodných kapilárach“. 

Autor: Tibor Antony 

VÝSLEDNÉ DIELO 

Ako najsľubnejšia sa javila idea multifunkčného svietidla ako 

kultivátora spiruliny (Obr. 19). Myšlienka vyvinúť interiérové 

svietidlo na báze mikrorias bola prirodzeným vyústením pred-

chádzajúcich prototypov a nápadov, ako aj snahy o vytvorenie 

pasívnej pridanej hodnoty.  

 

Obrázok 19: Jedna z posledných fáz navrhovania tretej koncepcie 

Spirulina Lamp. Predstavovala najjednoduchšie konštrukčné riešenie, 

ktoré pozostávalo z kultivačnej nádoby, reflektora a podstavca. 

Kľúčovým aspektom bola jednoduchosť na výrobu a údržbu pre konco-

vého používateľa. Preto pozostáva z rotačného tvaru, ktorý sa jednodu-

cho čistí a kde jednotlivé vnútorné komponenty bude možné jedno-

duchšie umiestniť a uchytiť. Kresby reflektujú sériu úvah, ako umiestniť 

zdroj svetla.  

Autor: Tibor Antony 
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Produkt Spirulina Lamp [23] (Obr. 20 - 23) je koncipovaný ako 

sofistikované interiérové svietidlo, ktoré umožňuje kultiváciu 

spiruliny v domácom alebo reštauračnom prostredí. Základná 

hodnota produktu spočíva v priamej konzumácii vysoko výživ-

nej potravy bez nutnosti použitia sprostredkovateľov. Jeho 

pridanou hodnotou je, že kultivátor používa časť svetla aj na 

osvetlenie interiéru, čím sa stáva plnohodnotným doplnkovým 

svietidlom. Kultivátor je prvým syntetickým svietidlom svojho 

druhu, ktoré produkuje potravu pre človeka. Zariadenie je na-

vrhnuté ako interiérový doplnok do obývacieho či jedálenského 

priestoru. Produkt reaguje na rast potrieb časti populácie, ktorá 

preferuje udržateľné, zdravé a moderné riešenia. Objem 25 

litrov zabezpečuje dennú produktivitu okolo 20 gramov čerstvej 

biomasy za deň, čo pokrýva dvojnásobok odporúčaného den-

ného príjmu biomasy spiruliny pre dospelého človeka. 

      

 

Obrázok 20 - 22: Finálny prototyp.  

Fotografie ilustrujú jeho umiestnenie na nábytok v obývacom priestore a akým spôsobom dotvára atmosféru v miestnosti. Sklenená nádoba má 

skôr horizontálnu proporciu a jej tvar striktne sleduje vnútorné komponenty. Jej celková kruhovitosť zároveň prispieva k ľahšiemu pohybu bublín 

vnútri a eliminuje sedimentáciu biomasy na dne. Celkové tvarové riešenie vonkajších elementov ako nádoba, reflektor, noha a tienidlo sú jednodu-

cho štylizované s cieľom dať vyniknúť dejom vnútri reaktora – víreniu vody vplyvom bublín, meniacim sa svetelným pomerom a zmenám v koncen-

trácii biomasy.  

Autor: Tibor Antony. Model: Nikol Olšovská
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Obrázok 23: Finálny prototyp. 

Autor: Tibor Antony. Model: Nikol Olšovská 

Cieľom bolo vytvoriť funkčný demonštrátor – prototyp, ktorý 

sleduje tieto ciele: 

1. Preskúmať polyfunkčnú kvalitu zamýšľanej idey. Fyzickými 

experimentmi a kresbami preskúmať realizovateľnosť polyfunk-

čného kultivátora s aditívnou funkciou osvetlenia interiéru. Ove-

riť, nakoľko je osvetlenie vhodné aj na prácu. 

2. Ak berieme do úvahy základné funkcie ako potrava a svetlo, 

zistiť, ako bude cielená polyfunkčnosť komplikovať uskutočni-

teľnosť a jednoduchosť používania zariadenia pre koncového 

zákazníka.  

3. Zistiť ideálnu dennú produktivitu zariadenia a jeho objem ako 

dôležitý parameter praktickosti a reálneho prínosu zariadenia. 

4. Kvantifikovať podľa denne prijatej biomasy, nakoľko bude 

zariadenie nahrádzať bežnú potravu človeka a aká bude reálna 

úspora vody a pôdy oproti klasickým agrárnym plodinám. 

Produkt šetrí aj náklady na nákup a prevádzku ďalších svietidiel 

v miestnosti, ak rátame, že Spirulina Lamp by ich nahradila. 

Celková energia svetla je rozdelená vnútri produktu dvomi 

smermi: 1. časť svetla uprostred cylindra putuje do strán k 

riase, aby sa mohla uskutočniť fotosyntéza; tá sa čiastočne 

uskutočňuje aj vplyvom svetla, ktoré preniká do nádoby zvonku 

cez priehľadné sklo, 2. zvyšok svetla putuje kolmo hore pozdĺž 

reflektora, kde sa odrazí do strany na stenu miestnosti (Obr. 

24). 

Okrem spomenutého sa multifunkčnosť zariadenia prejavuje aj 

v ostatných postranných benefitoch. Napríklad v produkcii kys-

líka a absorpcii oxidu uhličitého, čím sa filtruje vnútorné ovzdu-

šie miestnosti. Interné premiešavanie so vzduchom vo forme 

väčších bublín v zdanlivo nepravidelnom rytme vytvára živú 

akustiku. Zvuk pripomínajúci „zurčanie“ potoka alebo pohyb rýb 

na hladine jazera stimuluje človeka a vnáša do interiéru prírod-

né elementy. 

Základné benefity Spirulina Lamp / deň prevádzky = 16 hodín 

pre používateľa: 

1. Potrava – produktivita 20 gramov biomasy (overená prototy-

pom). 

2. Svetlo – približne 50 % svetla vychádza do miestnosti = 3 

500 lúmenov k dispozícii počas dňa. 

3. Kyslík – 25 litrov živej kultúry fotobioreaktora vyprodukuje 7,5 

litra O2 za hodinu. 

 

Obrázok 24: Bočný pohľad na spôsob toku svetla zo svietidla smerom 

na stenu. Cieľom bolo dosiahnuť odrazené, mäkké svetlo. 

Autor ilustrácie: Tibor Antony 

 

Dôležitou súčasťou zariadenia je aj misa na zber biomasy (Obr. 

25 - 27). Umiestňuje sa na miesto reflektora, kde po zapojení 

do elektrickej siete približne 5 až 10 minút prečerpáva tretinu 

objemu kultivátora. Jej funkcionalita vychádza predovšetkým z 

experimentu s filtráciou biomasy, ktorý bol súčasťou predošlých 

prototypov. Pozostáva z peristaltického čerpadla, ktoré je uchy-

tené na priečke vnútri misy. Nad ním sa nachádza mriežka 

prekrytá filtrom, ktorý separuje biomasu od vody. Po uplynutí 

približne 10 minút môže používateľ odobrať čerstvú biomasu 

s hmotnosťou približne 20 gramov. 

 
 

Obrázok 25: Zberná misa, bočný pohľad.  

Misa obsahuje jemný filter, na ktorom sa zachytí približne  

20 gramov čerstvej biomasy. Tú môže používateľ použiť  

do rôznych jedál, napr. ovsenej kaše. 

Autor: Tibor Antony 
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Obrázok 26, 27: Zberná misa. 

Autor: Tibor Antony 
 

Vplyv na používateľa a životné prostredie 

Cieľom tejto analýzy je kvantifikovanie benefitov, ktoré zariade-

nie vytvorí pre používateľa počas jedného dňa prevádzky v 

interiéri. Potom porovnáva získané dáta – konečný sumárny 

benefit zariadenia s dostupnými alternatívami na súčasnom 

trhu. Identické benefity vo forme nájdených dostupných alterna-

tív na deň prevádzky – ako kombinácia rôznych riešení: 1. 

Potraviny, v ktorých by sme našli rovnaké množstvo živín ako 

v 20 gramoch biomasy spiruliny [24] (Obr. 28): 

- 12 gramov celkového proteínu (9 esenciálnych amino-

kyselín) nájdeme napríklad vo dvoch vajíčkach, v 45 

gramoch kuracieho mäsa, 33 gramoch sóje, 

- β-karotén – na prijatie 42 mikrogramov β-karoténu (vi-

tamínu A) by sme potrebovali skonzumovať 500 gra-

mov mrkvy, 

- vitamín mix – potrebovali by sme prijať 500 gramov 

miešaného zeleninového šalátu, 

- 17,4 miligramu železa nájdeme v 652 gramoch špená-

tových listov a 930 gramoch hovädzieho mäsa 

z dobytka kŕmeného trávou, 

- 94 miligramov vápnika nájdeme v 84 gramoch mlieka 

(cca 100 mililitrov), 200 miligramov fosforu obsahuje 

300 mililitrov mlieka, 

- 63,8 miligramu horčíka nájdeme v 80 gramoch špená-

tových listov. 

2. Svetlo – 3 500 lúmenov priamo osvetlí dva štvorcové metre 

priľahlej steny, od ktorej sa svetlo odrazí do miestnosti. Svietid-

lo môžeme považovať za nepriamy zdroj svetla. Takáto intenzi-

ta postačuje na pokrytie svetelnosti bežnej kancelárie s rozlo-

hou 12 štvorcových metrov, ak rátame, že potrebujeme gene-

rovať svetlo s intenzitou 500 lm/m2. Pri nižšej intenzite pre 

obývaciu izbu (250 lux = 250 lm/m2) ním môžeme osvetliť aj 

väčšiu miestnosť s rozlohou 24 štvorcových metrov. Takáto 

intenzita zodpovedá piatim stojacim svietidlám z Ikey (IKEA PS 

2017) so svetelným výkonom 600 lúmenov [25]. 

3. Podľa štúdie Dinesha Kumara [26] by sme potrebovali 50 

izbových rastlín (každá s 30 listami) na rovnakú produkciu kys-

líka (7,5 litra), ktorú vyprodukuje Spirulina Lamp za hodinu [27]. 

 
Obrázok 28: Dvadsať gramov biomasy spiruliny obsahuje koncentrované živiny,  

ktoré môžeme nájsť v špecifických množstvách v konkrétnych bežne dostupných plodinách. 

Autor: Tibor Antony 
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V prípade Spirulina Lamp ostáva zodpovedať otázku, nakoľko 

prispeje svojou hodnotou do existujúceho ekosystému produk-

cie potravín. Samozrejme, denný príjem 20 gramov čerstvej 

spiruliny nie je množstvo, ktoré by nasýtilo dospelého človeka. 

Nevyhnutne musí prijať aj ostatné potraviny, ktoré povedzme 

už nepochádzajú z ekologického poľnohospodárstva. Skúsme 

sa pozrieť na problém cez prizmu makroživín a celkového nasý-

tenia. Pozrime sa, akú časť denného jedálneho lístka dospelé-

ho človeka môže nahradiť 20 gramov biomasy spiruliny. Podľa 

FSC (Australia New Zealand Food Standards Code) [28] by mal 

dospelý človek denne prijať okolo 8 700 kJ energie, z toho: 50 

gramov bielkovín, 70 gramov tukov a 310 gramov sacharidov. 

Dvadsať gramov dennej dávky by teda nahradilo [29]: 

Bielkoviny: z 50 g nahradí 12 g = 24 % 

Tuky: zo 70 g nahradí 1,6 g = 2 % 

Sacharidy: z 310 g nahradí 5 g = 1,6 % 

Soľ: z 1,5 g nahradí 0,2 g = 13 % 

Ak zo získaných percent vypočítame aritmetický priemer (s 

rovnakou váhou jednotlivých makroživín), dostávame sa na 

hodnotu okolo 10 % náhrady denného príjmu bežnej stravy, čo 

nie je zanedbateľné číslo. Je zrejmé, že tento druh superpotra-

viny bude potrebné kombinovať s ďalšími potravinami, aby bol 

pocit nasýtenia dostatočný. Spirulina je síce výnimočne výživ-

ná, nenahradí však každodennú pestrú, vyváženú stravu. Výži-

voví poradcovia poukazujú na lepší účinok a reálnu využiteľ-

nosť jej živín práve v kombinácii s inými potravinami vďaka 

synergickému účinku [30]. 

ZÁVER 

Kombinácia živého mikroorganizmu so syntetickým obalom ako 

inovatívna koncepcia priemyselného výrobku sa spočiatku 

javila ako nádejný princíp, ktorý by zvýšil bohatstvo produktu v 

rovine rôznych funkcií. Cieľom bolo priblížiť sa polyfunkčnosti 

prírodných štruktúr, napríklad stromu, ktorý opisuje McDonough 

ako ideál mimoriadnej bohatej živej štruktúry. Javilo sa to ako 

princíp široko aplikovateľný pre rôzne druhy výrobkov a služieb, 

ktoré by predznamenávali novú predmetnú kultúru 21. storočia. 

Až podrobné štúdium špecifických druhov mikrorias však pou-

kázalo na fakt, že každá mikroriasa má špecifické vlastnosti a 

konkrétny, individuálny prínos pre človeka. Rovnako fyzické 

experimenty s kultiváciou ukázali potrebu údržby, starostlivosti 

o celý živý systém. Tento aspekt údržby výrazne obmedzuje jej 

aplikáciu v akýchkoľvek kontextoch či scenároch. Je to živý 

systém, ktorý potrebuje spojenca, v našom prípade človeka, 

údržbára. Práve v súkromnom priestore, domácnosti, sa môže 

táto opatera vykonávať synergicky prostredníctvom dennej 

rutiny koncového používateľa. 

Dizajnérsky experiment s cieľom vytvoriť nový druh svietidla 

postavený na symbióze so spirulinou sa ukázal ako jeden so 

spôsobov, ako priblížiť túto biotechnológiu človeku. Prototyp 

Spirulina Lamp ukazuje možnosť, ako by sa v budúcnosti mo-

hol interiér moderného bytu alebo domu riešiť tak, aby jeho 

svetelné prvky maximalizovali úžitok pre človeka. Keby sme sa 

vyjadrili konkrétnejšie, interiér by mohol obsahovať viacero 

takýchto alebo podobných svietidiel, ktoré by tvorili konzistent-

nú kolekciu objektov s vysokou pridanou hodnotou. 

Prototyp sa v lete 2019 podrobil niekoľkomesačnému testova-

niu v reálnom domácom prostredí a vykázal predpokladanú 

funkčnosť a produktivitu. Projekt sa momentálne nachádza vo 

fáze startupu (Living Elements, s. r. o.), získal dvoch anjelských 

investorov a grant Tatra banky. Pozostáva z interného tímu 

troch ľudí a spolupracuje s Ústavom biotechnológie FCHPT 

STU. Získal prvé miesto v súťaži Wannabe Start-ups! v roku 

2018 (Interreg CERIecon) v Bratislave, prezentoval sa na me-

dzinárodnej konferencii v Benátkach (Interreg CERIecon). 

V roku 2019 získal už ako existujúca firma 2. miesto v súťaži 

startupov v rámci medzinárodnej platformy EIT Food Hub 

v Nitre. Momentálne sa uchádza o ďalšie financovanie pomo-

cou grantu SME Instrument cez Európsku komisiu Ako ďalší 

krok je naplánovaná optimalizácia celého zariadenia a validácia 

produktu na trhu pomocou prvých zákazníkov. 
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